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SEPTEMBRIE 2013 

 
E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T  

 

 
  
INFORMATII PERSONALE 
 
 
 

Nume  GROZAV Nicoleta 
Adresa  Bacău, jud. Bacău 
Telefon   

Fax   
E-mail  nykryk@yahoo.com, nicoleta.grozav@gmail.com 

Nationalitate  Română 
 

                             Data 
nasterii 

 01.09.1976 

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 
 
 

                                                    
• Perioada(de la – pana la)  septembrie 1999 – până în prezent  

 
• Numele si adresa 

angajatorului 
 Colegiul National “Ferdinand I”, Bacău 

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de Limba Franceză- titular 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  

• Perioada(de la – pana la)  septembrie 1999 – august 2000  
• Numele si adresa 

angajatorului 
 Colegiul Naţional “Ferdinand I”, Bacău  

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de limba franceză - detaşat 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
  

• Perioada(de la – pana la)   septembrie 1998- august 1999   
 

• Numele si adresa 
angajatorului 

 Liceul de Arta “George Apostu”, Bacău  

• Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de Limba Franceză - titular 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
• Perioada(de la – pana la)  6.12.2012-9.12.2012 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Ambasada Franţei, Institutul Francez, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic Sibiu 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Didactica Limbii Franceze ca limbă străină 
Proiectul “ Profil FLE- Program de reînnoire a predării limbii franceze în 
România”  
Modulul 4 “ Ateliere de concepţie de module de formare” ( 28 ore) 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă  

• Perioada(de la – pana la)  15.11.2012-18.11.2012 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 S.C. ASCENDIS 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Formator naţional 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă 

• Perioada(de la – pana la)  18.10.2012-21.10.2012 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Ambasada Franţei, Institutul Francez, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic Sibiu 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Didactica Limbii Franceze ca limbă străină 
Proiectul “ Profil FLE - Program de reînnoire a predării limbii franceze în 
România”  
Modulul 3 “ Evaluarea competenţelor lingvistice a Limbii Franceze ca 
limbă străină dintr-o prespectivă acţională” ( 28 ore) 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă 

• Perioada(de la – pana la)  27.09.2012-30.09.2012 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Ambasada Franţei, Institutul Francez, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic Sibiu 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Didactica Limbii Franceze ca limbă străină 
Proiectul “ Profil FLE - Program de reînnoire a predării limbii franceze în 
România”  
Modulul 2 “Construirea unei unităţi didactice dintr-o perspectivă 
acţională : o unitate de acţiune” ( 28 ore) 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă  

• Perioada(de la – pana la)  17.05.2012-19.05.2012 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Ambasada Franţei, Institutul Francez, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic Sibiu 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Didactica Limbii Franceze ca limbă străină 
Proiectul “ Profil FLE - Program de reînnoire a predării limbii franceze în 
România”  

Modulul 1 “ De la CECRL - Cadrul European Comun de Referință pentru 

Limbi- la o perspectivă acţională” ( 21 ore) 
Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 
 Atestat de formare continuă  

• Perioada(de la – pana la)  9.03.2012 
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Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Universitatea din Bacău, Facultatea de Litere 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Limba Franceză, profesor gradul I 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  22.05.2009-30.05.2009 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Mentor ( 40 ore) 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă  

• Perioada(de la – pana la)  06.04 – 26.04.2009 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Programul naţonal de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor 
didactice ( DeCeE) – 60 ore 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă ( 15 credite) 

• Perioada(de la – pana la)  An şcolar 2008 – 2009 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Casa Corpului Didactic “ Grigore Tabacaru”, Bacau 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Noi perspective metodologice – CLIL si CROSSCURRICULARITATE – 24 
ore 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare  

• Perioada(de la – pana la)  26.08.2008 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Universitatea din Bacau, Facultatea de Litere 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Limba Franceza, profesor gradul II 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

 
• Perioada(de la – pana la)  15.03-15.04.2008 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 S.C. Info Eucaţia  S.R.L. 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Curs pentru formator naţional 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Atestat de formare continuă 30  credite 

 
• Perioada(de la – pana la)   2007 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău , CCD “Grigore Tăbăcaru” 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Managementul organizaţiei şcolare 



 
4 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

  Atestat de formare continuă 15 credite 

• Perioada(de la – pana la)   2006-2007 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Inspectoratul Şcolar al judeţului Bacău , CCD “Grigore Tăbăcaru” 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Consiliere şi orientare şcolară 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

  Adeverinţă de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  Octombrie 2002 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Centrul Cultural Francez, Iasi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Curs de formare - Evaluation 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  26.08.2001 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Limba Franceza, profesor gradul Definitiv 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  1.10.1998 – 1.10.1999 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 OAVUP ( Office Audio-visuel de l’Universite de Poitiers), Universitatea din 
POITIERS, FRANTA  
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Master in « Techonologies Informatiques et Audiovisuelles pour 
l’Education » 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  Octombrie 1998 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 IUFM ( Institut Universitaire de Formation des Maitres), REIMS, Franta 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Stagiu de pedagogie 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Certificat de absolvire 

• Perioada(de la – pana la)  1.10.1994- 15.06.1998 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Limba franceza, limba engleza, metodica predării acestora, pedagogie 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Licenţiat în litere, specializarea franceza-engleza 

 
 
 
 

APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE PERSONALE  
dobândite în cursul vieţii şi 
carierei dar care nu sunt 
recunoscute neaparat 
printr-un certificat sau 
diploma. 
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Limba materna  Română 
 

Limbi straine cunoscute 
 

   
• Abilitatea de a citi  Franceză 

• Abilitatea de a scrie  Franceză 
• Abilitatea de a vorbi  Franceză 

 
   

• Abilitatea de a citi  Engleză 
• Abilitatea de a scrie  Engleză 
• Abilitatea de a vorbi  Engleză 

 
• Abilitatea de a citi  Italiana 

• Abilitatea de a scrie   
• Abilitatea de a vorbi  Italiana 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE SOCIALE 
Locuiţi şi munciti cu alte 
persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea 
este importantă sau 
desfaşuraţi o activitate în 
care munca de echipă este 
esenţială. 

   - abilităţi de prezentare şi comunicare 
  - consecventă, atitudine pozitivă 
  -adaptabilitate rapidă în însuşirea de noi cunostinţe şi promovarea acestora  

-autodidact în dobandirea de noi cunostinţe necesare dezvoltării personale 
şi profesionale 
- adaptare rapidă la condiţii de stress 
-deprinderea de a fi punctuală, responsabilă 
- implicarea şi sprijinirea colegilor în rezolvarea unor probleme 
- preocuparea de a fi permanent informată cu ceea ce apare nou în 
domeniu 
- sunt o persoană serioasă, dinamică, creativă,  cu spirit de echipă.  
- am colaborat foarte bine cu toţi colegii din Colegiul National „ Ferdinand I”, 
cu colegii din cadrul cercurilor metodice, din alte licee, dovedind că sunt un 
foarte bun coechipier, că mă pot integra uşor într-un colectiv reuşind să 
organizez cu aportul colegilor manifestări educative la nivel local 

- disponibilitate pentru lucrul în echipă 
 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE  
De exemplu coordonaŢi 
sau conduceţi activitatea 
altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul 
de muncă, în acţiuni 
voluntare sau la domiciliu 

 - în prezent  coordonez activitatea profesorilor de limba franceza, spaniola si 
germana ai Colegiului National „ Ferdinand I”, Bacau in calitate de sef de 
catedra  
- organizez in fiecare an concursul national Cangurul lingvist, sectiunea 
franceza-spaniola la care participa tot mai multi elevi ai Colegiului 
- organizez in fiecare an Olimpiada de Limbi Romanice, faza locala, la care 
propun subiecte la toate clasele de liceu si la care particip si ca evaluator. 
 
 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE TEHNICE 
Utilizare calculator, anumite 
tipuri de echipamente, 
maşini,etc. 

 Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word,  Excel, PhotoShop,  
Corel) dobândite pe parcursul studiilor. 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE ARTISTICE 
Muzica, desen, pictura, 
literatura etc. 

 - îmi place să ascult muzică de bună calitate si să citesc 

 
ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
Competenţe care nu au mai 
fost menţionate anterior. 

 - sunt  pasionată de călătorii 
- am competenţele necesare unei bune organizări a excursiilor elevilor, sens 
în care am organizat anual cu elevii clasei pa care am condus-o excursii de 
3-4 zile pe trasee foarte lungi, apreciate de elevi 
- capacitatea de a convinge şi determina persoanele cu care intru în contact 
să accepte implicarea în diferite activităţi 

 


