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INFORMAŢII PERSONALE IONUŢ CIANGU  
 

 CENTRUL CIVIC NR.32, 617380 LOCALITATEA REDIU (România)  

 0741463380     0233298966     

 ionutciangu@yahoo.com  

Sexul Masculin | Data naşterii 25/06/1974 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZITIA 

LOCUL DE MUNCA DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE 

SE CANDIDEAZA 

Director, Școala Gimnazială, Comuna Rediu, jud. Neamț 
 
 
Director Scoala Gimnaziala, Comuna Rediu,Jud.Neamt 
Profesor Limba si literatura romana 

                        06.02.2017-prezent 

 

 

09.01.-06.02.2017 

25/03/2013–09.01.2017 

Director 
Şcoala Gimnazială, Comuna Rediu 
Centrul Civic nr.32, 617380 Rediu, Neamţ (România) 
Profesor Limba si literatura romana 

Director 

Şcoala Gimnazială, Comuna Rediu 
Centrul Civic nr.32, 617380 Rediu, Neamţ (România)  

Coordonarea elaborării proiectului de dezvoltare instituțională a Școlii Gimnaziale, Comuna Rediu; 

Lansarea de proiecte de parteneriat cu unități de învățământ similare din județ, din țară și din UE; 

Asigurarea aplicării planului de învățământ, a programelor școlare și a metodologiei privind evaluarea 
rezultatelor școlare; 

Elaborarea instrumentelor interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a 
tuturor activităților care se desfășoară la Școala Gimnazială, Comuna Rediu; 

Atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale; 

Aplicarea sancțiunilor prevăzute de ROFUIP și de Regulamentul Intern, pentru abaterile săvârșite de 
elevi; 

Monitorizarea activității de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic; 

Aprecierea personalului didactic de predare la inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice, precum 
și pentru acordarea gradațiilor de merit; 

Corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului național de învățământ și a celui teritorial cu cele 
specifice Școlii Gimnaziale, Comuna Rediu 

Asigurarea bazei logistice pentru activitățile extracurriculare și concursurile școlare; 

Monitorizarea ofertei educaționale a școlii în conformitate cu criteriile de monitorizare și evaluare/ 
indicatorii de performanță stabiliți prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare 

realizate în urma diferitelor forme de inspecții; 

Organizarea examenelor naționale la clasele II-IV-VI-VIII; 

Asigurarea abilitării și consultanței în problemele de curriculum pentru cadrele didactice; 

Realizarea orientării vocaționale a elevilor; 

Identificarea posibilităților de satisfacere, în cadrul normativ existent și cu resursele disponibile, a 
nevoilor de educație ale comunității locale; 

Asigurarea condițiilor corespunzătoare formării continue a personalului didactic din școală; 

Consilierea generală și specifică pentru între personalul de la Școala Gimnazială, Comuna Rediu; 

Participarea la programele de formare continuă în managementul educațional;  
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Tipul sau sectorul de activitate Educaţie  

25/01/2002–01/06/2005 Director 

Şcoala Gimnazială, Comuna Rediu  

15/06/2017–10/07/2017 Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la clasa 
a VIII-a la Școala Gimnazială, Comuna Rediu 

ISJ Neamț  

05/2017–06/2017 Președinte al comisiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la 
clasele II-IV-VI 

ISJ Neamț  

05/2016–07/2016 Președinte al Comisie de înscriere în învățământul liceal și profesional 

Școala Gimnazială, Comuna Rediu  

15/06/2016–10/07/2016 Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale la clasa 
a VIII-a la Școala Gimnazială, Comuna Rediu 

ISJ Neamț  

05/2016–06/2016 Președinte al comisiei de organizare și desfășurare a Evaluărilor Naționale la 
clasele II-IV-VI 

ISJ Neamț  

06/04/2015–10/04/2015 Membru al comisiei de organizare a Olimpiadei Naționale de Limba Rusă 
Modernă - Piatra Neamț 

MECS  

01/06/2014–15/06/2014 Președinte al comisie de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
posturilor didactice - susținerea inspecțiilor speciale la clasă - specializarea Limba 
și literatura română desfășurat la Școala nr.5 Piatra Neamț 

ISJ Neamț  

05/03/2014 Profesor evaluator la Simularea examenului de Bacalaureat clasa a XI-a la 
Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu Piatra Neamț 

ISJ Neamț  

22/02/2014 Asigurarea logisticii și a asistenței tehnice la Olimpiada de Limba și Literatura 
Română, etapa județeană la Colegiul Național Calistrat Hogaș - Piatra Neamț 

ISJ Neamț  

14/05/2014 Președinte al comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea 
posturilor didactice în anul școlar 2014-2015 - Centrul de concurs nr.2 - la 
disciplina limba și literatura română la Școala Gimnazială nr.5 Piatra Neamț 
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ISJ Neamț  

01/09/2015–31/08/2016 Responsabil al comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Învățământ la 
Școala Gimnazială, Comuna Rediu 

Școala Gimnazială, Comuna Rediu  

26/01/2013 Profesor evaluator Olimpiada de Limba și literatura română desfășurată la Liceul 
Teoretic Roznov 
 

30/03/2012 Membru în cadrul comsiei de organizare și desfășurare a concursului pentru 
ocuparea posturilor declarate vacante la centrul de concurs nr.12 Grup Școlar 
Roznov 

ISJ Neamț  

26/06/2012 Profesor evaluator la Evaluarea Națională, proba de limba și literatura română, la 
Școala cu clasele I-VIII nr.3 Piatra Neamț 

01/09/2012–Prezent  Membru în Corpul Național de Experți în Managementul Educațional 

MECTS - OMECTS nr. 3845/2012 Anexa 30  

01/12/2012–31/08/2013 

 

 

 

09.2011-2012 

Membru în comisia de mobilitate a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar la Școala cu clasele I-VIII Rediu 

Scoala cu clasele I-VIII Rediu  

 

Documentarist CDI 

01/09/2009–31/08/2010 Responsabil comisie metodică Limbă și Comunicare 

Școala cu clasele I-VIII Rediu  

15/09/2006–01/06/2008 Membru al Consiliului de Administrație la Școala cu clasele I-VIII Rediu 

01/09/2001–24/01/2012 Profesor titular pe catedra de Limba și Literatura Română 

Școala cu clasele I-VIII Rediu  

01/06/2005–25/03/2013 Profesor titular pe catedra de Limba și Literatura Română 

Școala cu clasele I-VIII Rediu  

Desfășurarea activității în cadrul catedrei; 

Organizarea fazelor locale ale Olimpiadei de Limba și Literatura Română; 

Pregătirea suplimentară a elevilor capabili de performanță; 

Pregătirea suplimentară a elevilor în vederea susținerii Examenelor Naționale; 

Susținerea de activități demonstrative în cadrul comisiei metodice și a cercurilor pedagogice; 

Organizarea de concursuri școlare dedicate marilor personalități ale literaturii române; 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

                10.04.2017-28.04.2017       Adeverinta privind participarea si absolvirea programului de formare continua  
                                                   Abilitarea corpului de profesori metodisti din invatamantul preuniversitar. 
                                                   CCD Neamt 
 

                       20.01.-03.02.2017         Certificat de absolvire a programului de specializare –Mentor - cu durata de 60 de   
                                                  ore .CCDNeamt si MEN  
                    
                     

                       04.12-04.01.2017         Adeverinta de absolvire a programului de formare continua “Managementul  
                                                 Inspectiei scolare”, acreditat prin O.M.nr. 4383/22.08.2014, 60 de ore, 15 credite 
                                                  profesionale transferabile. 
                                                 CCD Neamt 
                     
                08.11.2016-14.11.2016         Cerificat de absolvire a programului de perfectiomare-Formator-cu durata de 
                                                  30  ore.CCD si MEN 
 

                       12.12.-19.12.2016         Adeverinta privind absolvirea programului de formare continua Egalitate de  
                                                  sanse      pentru toti “, cu durata de 24 de ore. CCD Neamt 
 
 

 

 

01/12/1992–01/12/2001 Profesor suplinitor pe catedra de Limba și Literatura Română de la Școala cu 
Clasele I-VIII Rediu 
 

15/03/2016 Adeverință privind participarea la Proiectul finanțat prin Granturile 
Norvegiene ”Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor 
netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România 

 

CCD Neamț 

29/06/2015–23/07/2015 Atestat formare continuă a personalului didactic - Dezvoltarea 
competențelor de Leader în Managementul Educațional 

 

A.S. CNDRU EUROSTUDY, Baia Mare 

Competențe profesionale: 

- coordonarea personalului prin prisma liderului; 

- elaborarea strategiei de îmbunătățire a activității managerilor din învățământul preuniversitar; 

- îmbunătățirea stilului de conducere al managerilor ; 

- dezvoltarea abilităților interpersonale; 

- monitorizarea consilierii și orientării în carieră. 

04/2013–05/2013 Atestat formare continuă - Dezvoltarea profesională continuă pe 
competența instruirii diferențiate a elevilor 

 

CCD Cluj 

Competențe profesionale: 

- dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a accesa surse complementare utilizate ca suport în 
dezvoltarea carierei și susținerea performanței didactice; 

- proiectarea unor strategii personalizate de instruire diferențiată, specifice disciplinei Limba și 
Literatura Română; 

- dezvoltarea abilităților de utilizare a TIC. 
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02/2013–04/2013 Atestat de formare continuă a personalului didactic - Predarea 
inovativă a limbii române în societatea cunoașterii 

 

CCD Cluj 

Competențe profesionale: 

- proiectarea și evaluarea conținuturilor instructiv-educative; 

- valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a elevilor. 

 

29/11/2013 Diplomă de participare la Conferința Regională de Dezbatere 
Publică ”Școala profesională în sistem dual” - modelul german 

 

MEN și ISJ Neamț 

12/01/2015–31/03/2015 Adeverință ”Personalul didactic din sistemul de învățământ 
preuniversitar și universitar de stat” - promotor al învățării pe tot 
parcursul vieții: Cod contract: POS DRU 174/1.3/S/149155 

 

MECS 

13/03/2012 Certificat de participare în cadrul proiectului ”Restructurarea 
sistemului de formare continuă a personalului din învățământul 
preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale 
transferabile” ID 3777 POS DRU 

 

ISJ Neamț 

19/06/2010–15/07/2010 Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Școala 
incluzivă” 

 

CCD Neamț 

Competențe profesionale: 

- familiarizarea cadrelor didactice cu principiile de bază ale educației incluzive și transpunerii în 
realitate a filosofiei educației incluzive; 

- optimizarea activităților de învățare diferențiată. 

01/09/2011–31/08/2012 Adeverință - Pedagog în cadrul echipei de implementare a 
proiectului POS DRU 23/2.2/G/30717 cu titlul ”Șanse egale pentru 
viitor”- Centru Comunitar de Consiliere și Formare 

 

Școala cu clasele I-VIII Rediu 

07/07/2010–09/07/2010 Adeverință participare la stagii de formare continuă în cadrul 
proiectului POS DRU ”Șanse egale pentru viitor” - Educație 
Ecologică 

 

CCD Neamț 

28/06/2010–30/06/2010 Adeverință de participare la stagii de formare continuă ”Șanse egale 
pentru viitor” cu tema ”Comunicarea în relația profesor-elev-părinte. 

 

CCD Neamț 
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16/08/2010–18/08/2010 Adeverință de participare în cadrul proiectului POS DRU ”Șanse 
egale pentru viitor” cu tema ”Metode de învățare centrate pe elev” 

 

CCD Neamț 

13/07/2010–16/07/2010 Adeverință de participare în cadrul proiectului POS DRU ”Șanse 
egale pentru viitor” cu tema ”Strategii de reducere a eșecului școlar” 

 

CCD Neamț 

23/06/2010–25/06/2010 Adeverință de participare în cadrul proiectului POS DRU ”Șanse 
egale pentru viitor” cu tema ”Educație pentru cetățenie democratică” 

 

CCD Neamț 

10/09/2009–10/02/2010 Certificat de absolvire a programului de formare continuă 
”Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de 
mentorat” 

 

MECTS - Unitatea de management al proiectelor cu finanțare europeană în parteneriat cu Centrul 
Educația 2000+ București 

Competențe dobândite: 

-aplicarea algoritmilor optimi în proiectare, organizare și evaluare a activității 

- utilizarea motivației în învățare 

- valorificarea oportunităților de dezvoltare profesională într-un mediu socio-profesional în tranziție 

10/05/2008–14/05/2008 Adeverință de participare la stagiul de formare continuă ”Educația 
pentru informație în mediul rural defavorizat. Promovarea inovației 
pedagogice” 

 

CCD Neamț 

05/09/2008–26/10/2008 Atestat de formare continuă ”Programul național de dezvoltare a 
competențelor de evaluare ale cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar (DeCeE) 

 

CCD Neamț, MENCS 

Competențe generale: 

- competențe de evaluare a elevilor specificate în Standardul Național de formare continuă pentru 
funcția didactică de profesor; 

- proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/ practică sau orală; 

- raportarea adecvată a rezultatelor evaluării. 

21/04/2007–05/05/2007 Adeverință de participare la stagii de formare ”Consiliere și 
orientare” 

 

CCD Neamț 

08/03/2007–09/03/2007 Adeverință de participare la stagii de formare ”CDI et autonomie” - 
”Le CDI communiquant” colaborare cu Departamentul de 
Documentare Pedagogică Marme 

 

CCD Neamț 
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COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

31/01/2006–20/02/2006 Adeverință participare la stagiul de formare în străinătate pe tema 
organizării și dezvoltării CDI-urilor la ”Centre Departamental de 
Documentation Pedagogique, Marne, Chalon-en Champagne” 
Franța în cadrul Proiectului ” Projet de cooperation descentralise du 
Conseil General de la Marne avec la Roumanie” 

 

CCD Neamț 

03/11/2005–04/11/2005 Adeverință stagiu de formare cu tema ”Tehnici de documentare” 
organizat de CCD Neamț în colaborare cu Centrul Cultural Marne, 
în cadrul proiectului bilateral româno-francez ”Educație pentru 
informație în mediul rural defavorizat” 

 

CCD Neamț 

01/09/2011 Certificat de acordare a gradului didactic I  

MECTS - Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău 

01/09/2004–31/08/2007 Certificat de acordare a gradului didactic II  

MECT - Universitatea din Bacău 

01/09/2001–31/08/2003 Certificat de acordare a definitivării în învățământ  

MEC - Universitatea din Bacău 

01/10/2004–06/2006 Diplomă de Master ”Politici și Management în educație”  

Universitatea Al. I. Cuza din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

2001–2002 Adeverință cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică - 
Certificat de absolvire DPPD 

 

Universitatea din Bacău 

1996–2001 Diplomă de Licență - Universitatea din Craiova  

MEN 

15/09/1988–06/1992 Diplomă de Bacalaureat  

Liceul de Chimie Industrială, Piatra Neamț 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză C2 C2 C2 C2 C2 

 Diplomă de licență cu specializările Limba și Literatura Română și Limba Engleză  
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  Capacitate de comunicare cu grupuri de persoane; 

Abilitatea de colaborare cu grupuri de persoane in activitatea profesionala concretizata in relatii de 
tipul coleg - coleg; profesor - elev. 

Capacitatea de a lucra in echipa 

Capacitatea de colaborarea cu Inspectoratul Scolar, cu administratia locala, cu C.C.D. cu directorii alor 
institutii de invatamant si alte institutii de cultura 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Capacitatea de a coordona activitatea colectivului de cadre didactice din scoala; 
 Capacitatea de a intocmi si gestiona bugetul unitatii de invatamant si de a atrage venituri 
extrabugetare;Capacitatea de a coordona activitati activitati culturale si sportive la nivelul unitatii de 
invatamant; 

Coordonarea proiectelor educaționale desfășurate cu parteneri externi (Asociații, ONG-uri, Instituții 
publice); 

Coordonarea publicării revistelor școlare; 

Închierea de parteneriate educaționale; 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

O bună cunoaștere a calității în educației - fiind în prezent coordonatorul operativ al CEAC; 

Bun mentor pentru cadrele didactice debutante la început de carieră. 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Adeverință cursuri de formare provesională - Siveco  
 Atestat de formare continuă ”Inițiere IT și Utilizare AeL  

 

Competențe dobândite: 

- inițiere în utilizarea calculatorului; 

- inițiere în utilizarea aplicațiilor software educațional AeL; 

- inițiere în utilizarea aplicației Managementului Școlii (ASM); 

- utilizarea unui procesor de texte și tabele; 

- comunicare prin mijloace informatice. 

Publicaţii 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articol: ”Figurile de stil în opera lirică” - publicată în Revista Educațională ”Orizont didactic” nr.53 din 
august 2015 - ISSN 2247-207X  

Articol: ”Curentul literar. Clasicismul. Iluminismul” publicat în Revista Educațională ”Orizont didactic” nr. 
53 din august 2015 - ISSN-L 2247-207X 

Carte - ”Limba și literatura română. Comunicare. Fișe de lucru, teste inițiale, formative și finale” - clasa 
a VIII-a, sem. al II-lea, ISBN 978-606-535-593-4 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Carte-“Metode si tehnici de receptare a textului liric in gimnaziu,”,  ISBN 978-973-0-19778-5. 

Carte-“Elemente de management strategic si proiectare pentru scolile pilot”, ISBN 978-973-0-19779-
2. 

Revista ”Școala Modernă” - nr.4 din 2012 CCD Neamț - articolul ”CDI al Școlii Gimnaziale Rediu” 
ISSN 2069-4504 

Lucrare cu titlul  “Oportunitati si piedici in educarea copiilor cu dizabilitati” in cadrul Simpozionului 
Judetean "Oportunitati si piedici in educarea copiilor cu CES” desf. pe 28.05.2016 la Liceul Tehnologic 
“Beethoven” /Adev.nr.2209/30.05.2016 

Lucrare cu titlul “Aspecte relevante in activitatea nonformala” in cadrul Simpozionului Interjudetean 

Educatia nonformala-Realitati si perspective, organizat de Scoala Gimnaziala nr.12 din Timisoara in 
data de 20.04.2016/ Adev. Nr. 868/20.04.2016. 

 

Proiecte Proiect comunitar ”Școală-Poliție-Primărie-Consiliul Reprezentativ al Părinților” - privind Siguranța 
publică în incinta și zona adiacentă școlii (nr. 712/18.03.2015) 

Proiect educațional ”Sănătatea - bunul cel mai de preț” - Școala - Dispensar nr. 167/12.02.2015 

Proiect educațional ”Să iubim și să protejăm natura” - nr.1770 din 15.11.2016 

Proiect educațional ”Exploratori în lumea cărților” - nr 655/20.04.2016 

Proiect educațional ”Francophnes en fete” în colaborare cu  Biblioteca GT Kirileanu -- nr 480 din 
21.03.2016 

Proiect educational “Cine nu are batrani sa-i cumpere”-nr. 1778/16/11.2016. 

Diploma de merit pentru implicarea in buna desfasurare a activitatilor “Proiectului Regional Curcubeul 
Traditiilor”-editia a II-a, 2015. 

Diploma de indrumator pentru participarea la implementarea proiectului interjudetean si indrumarea 
elevilor la Concursul Interjudetean “Prietenii lui Eminescu” 15 ianuarie 2014, Editia I. 

Adeverinta de participare in calitate de colaborator la Concursul Regional de Creatie literara- Suflet de 
copil, cuprins in CAER-pozitia 1375, desfasurat la Scoala Gimnaziala Nr.1 Mizil./Adev. Nr. 
880/2.06.2016 

Acord de oarteneriat , nr.838/25.02.2016, cu  Scoala Gimnaziala Nr.1 Mizil,, in calitate de collaborator 
in cadrul Concursului “Suflet de copil”. 

Acord de parteneriat, nr.1177/11.08.2016,  cu Liceul Tehnologic Buzau , in cadrul Proiectului 
Educational National “Si eu sunt copil ca tine” in calitate de partener. 

Contract de parteneriat , nr.608.08.04.2016, cu Scoala Gimnaziala nr.12 Timisoara, in calitate de 
coordonator in cadrul activitatilor educative sub denumirea” Educatie nonformala-realitati si 

perspective. 

  

 


