Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Nume,
Mănoiu Denisia Elena
Adresă(e) STR.Cerna,Nr.7, Număr , Bl.A21, Sc.A, Et.3, Ap.15,Iaşi,România
Telefon(oane) Serviciu:0232 210 510
Fax(uri) 0232 210 510
E-mail(uri) manoiudenisa@yahoo.com

Mobil: 0040 749 293 402

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 11.01.1976
Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Iulie 2015-PREZENT
Domeniul ocupaţional Inspector pentru Religie
ISJ Iaşi

Experienţa profesională
• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

OCTOMBRIE 2015
ISJ Iaşi
Educaţie
Expert manager
Membru în Corpul Naţional de experţi în management educaţional

• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

MARTIE 2004 - PREZENT
ISJ Iaşi
Educaţie
Profesor mentor, membru în echipa de mentori a ISJ Iaşi

• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului

SEPTEMBRIE 2006 - PREZENT
ISJ Iaşi
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• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Educaţie
Profesor metodist
Evaluare şi monitorizarea activităţii de formare continuă prin inspecţie şcolară tematică

• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

SEPTEMBRIE 2002 - PREZENT

• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată

FEBRUARIE 2007 - PREZENT

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

SEPTEMBRIE 2006 - PREZENT
ISJ Iaşi
Educaţie
Profesor metodist
Evaluare şi monitorizarea activităţii de formare continuă prin inspecţie şcolară tematică

Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi
Educaţie
Profesor de Religie
Activităţi didactice şi de coordonare catedra de Religie, coordonare SNAC, membru în
comisiile de combaterea violenţei şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare

Asociaţia Română INFOED XXI
Educaţie
Formator înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a
adulţilor cu nr.22/587/29.11.2007
Formarea adulţilor

• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

SEPTEMBRIE1999 - 2000

• Interval (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii
• Poziţia ocupată
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

SEPTEMBRIE 1998 - 1999

Şcoala Specială” C.Păunescu” Iaşi
Educaţie
Profesor titular de Religie
Activităţi didactice

Şcoala Specială „ C.Păunescu” Iaşi şi UCECOM Iaşi
Educaţie
Profesor de Religie suplinitor
Activităţi didactice

Educaţie şi instruire

• Interval (de la – până la)
• Denumirea şi tipul organizaţiei
furnizoare de educaţie şi instruire
• Principalele cunoştinţe/abilităţi
ocupaţionale dobândite
• Titlul calificării dobândite
• Nivelul naţional de calificare
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2003 – 2009
Universitatea”Al.I.Cuza”Iaşi
Facultatea de Filologie
Doctorat obţinut în Filologie, domeniul Literatură comparată
Doctor
Postuniversitare
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Literatură română
• Interval (de la – până la)
• Denumirea şi tipul organizaţiei
furnizoare de educaţie şi instruire
• Principalele cunoştinţe/abilităţi
ocupaţionale dobândite
• Titlul calificării dobândite
• Nivelul naţional de calificare

1998 – 1999
Universitatea”Al.I.Cuza”Iaşi
Facultatea de Filologie
Studii aprofundate

• Interval (de la – până la)
• Denumirea şi tipul organizaţiei
furnizoare de educaţie şi instruire
• Principalele cunoştinţe/abilităţi
ocupaţionale dobândite
• Titlul calificării dobândite
• Nivelul naţional de calificare

1994 -1998
Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Profesor de Religie

• Interval (de la – până la)
• Denumirea şi tipul organizaţiei
furnizoare de educaţie şi instruire
• Principalele cunoştinţe/abilităţi
ocupaţionale dobândite
• Titlul calificării dobândite
• Nivelul naţional de calificare

1990 -1994
Liceul Teoretic Comăneşti – Bacău

Studii aprofundate de Literatură română
Postuniversitare

Licenţiat în Teologie şi Filologie
Învăţământ superior

Cursuri liceale, profil teoretic (umanist)
Diploma de bacalaureat
Învăţământ secundar

Abilităţi şi competenţe
dobândite de-a lungul carierei
(autentificabile sau nu prin
diplome sau certificate de
absolvire)
LIMBA MATERNĂ

Limba română

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• Citit
• Scris
• Conversaţie

Engleză
Foarte bine
Bine
Bine

• Citit
• Scris
• Conversaţie

Franceza
Foarte bine
Bine
Bine
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Competenţe şi abilităţi Eficienţă, perspicacitate,creativitate, intuiţie, flexbilitate, sociabilitate, empatie
sociale
Cursuri de perfecţionare:

2010-2013- Cursuri de formare, în cadrul programului de formare ”Competențe în
comunicare, performanță în educație” , program acreditat de MECTS- Direcția
Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar, absolvite cu
diplomă
2007- Stagii de formare în cadrul proiectului-program „Consolidarea iniţiativelor comunitare
de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie în România”, proiect finanţat de Agenţia
Statelor Unite pentru Dezvoltare
2005- Stagii de formare în cadrul Programului Impact organizat de Fundaţia Noi Orizonturi,
Biserica Ortodoxă Română, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Internaţionala Ortodoxă de
Caritate Creştină şi USAID

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Absolvire de cursuri de formare şi participare la organizarea concursurilor naţionale,membru
în echipele de organizare a olimpiadelor de Religie la nivel județean şi naţional, premii I,II și
III obţinute la faze naţionale şi internaţionale la concursuri și olimpiade , inspecţii şcolare de
specialitate, toate certificate cu diplome.
2015-2016- Membru în comisia centrală de organizare şi evaluare a Olimpiadei de

Religie,faza naţională pentru clasele VII-XII,Cultul Ortodox,Timişoara
2014- 2015- Membru în comisia centrală de organizare şi evaluare a Olimpiadei de
Religie, faza naţională pentru clasele VII-XII,Cultul Ortodox,Piteşti-Argeş
2014- 2015- Formator,expert învăţământ în cadrul proiectului „ Perfecţionarea
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau disciplina Religie”
POSDRU/157/ 1.3/S/134267
2014- 2015- Membru în comisia de organizare şi desfăşurare a evaluărilor
naţionale la finalul claselor a II a,a IV a,a VI a la Colegiul „C.Negruzzi”
2015- Cursuri de formare, în cadrul programului de formare ” Neurobiologia în
slujba copilului tău”,Centrul de formare şi inovare al Fundaţiei Varlaam Iaşi
2015- Program de formare continuă: „ Management şi comunicare” acreditat de
M.E.N.,(25 credite), organizat de Asociaţia Didakticos Timişoara; Certificat de
absolvire
2015- Cursuri de formare, în cadrul programului de formare „ Leadership în
educaţie” acreditat de M.E.N., (20 credite), organizat de Asociaţia Didakticos
Timişoara; Certificat de absolvire
2013–2014- membru în Comisia Centrală a Concursului interdisciplinar de
literatură română – religie „Cultură și spiritualitate românească”
2013- Program de perfecţionare/specializare pentru ocupaţia de MANAGER,
înmatriculat în registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor
cu nr. 35/1207/22.12.2011, (96 ore), acreditat de Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi M.E.N. organizat de Asociaţia pentru
Promovarea Femeii din România,Timişoara; Certificat de absolvire
2013- Cursuri de formare, în cadrul programului de formare ”Competențe în
comunicare, performanță în educație” , program acreditat de MECTS- Direcția
Formare Continuă a Personalului din Învățământul Preuniversitar, absolvite cu
diplomă
2011 - 2012 Certificat de formare complementară în Programul „ Religie,Filosofie, Ştiinţăperspective interdisciplinare ” acordat de Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie,
Filosofie şi Ştiinţă,Universitatea „Al.I.Cuza”, ISJ Iaşi
2010 - Contract de voluntariat cu Fundaţia „ Solidaritate şi Speranţă”,Centrul de zi
„SF.Marina”
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2007 – 2008,2008-2009, Program Universitar de formare al UAIC, Iași pentru profesori,
finalizat cu atestat
2006 - Stagiul de formare „ Evaluarea în orele de Religie” ( 25 ore),organizat de Casa
Corpului Didactic, Iaşi, absolvit cu diplomă
2006 - Stagiul de formare „ Implementarea programei – consiliere şi orientare” (25 ore)
organizat de CCD Iaşi, absolvit cu diplomă
2006 - Formator înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a
adulţilor cu nr.22/587/ 29.11.2007.
2005 - 2008 lider voluntar al Clubului Impact Negruzzi în Proiectul Impact, parte a
Programului Internaţional ” Youth in acțion”.
2005 – 2008- Profesor mentor pentru practica pedagogică a studenţilor de la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Iaşi
2004 - Curs de mentorat organizat de Fundaţia Euroed,absolvit cu diplomă

Competenţe şi aptitudini de Operare PC
utilizare a calculatorului 2012- Curs de formare, „ Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar” în cadrul proiectului
cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru
dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013

Competenţe şi aptitudini Capacitate ludică dobândită în cadrul numeroaselor cursuri non-formale absolvite cu
artistice diplomă,acţiuni de voluntariat, serviciu în folosul comunităţii
2015-2016- membru în echipa Proiectului Erasmus+intitulat „ Creativity in Teaching and
Learning using ICT : The Digital Classroom”(2015-1-RO01-KA101014580)
2014- membru organizator în echipa de organizare a Concursului Naţional de Cultură și
Spiritualitate, faza județeană
2013- membru în echipa Proiectului Comenius Bilateral” Collaborative contribuțion to
Wikipedia content on fantastic creatures in Romanian and French cultures”, cu numărul
COM-12-PBL-53-RO-FR
2010- Cursul” Training of Community Facilitators” în cadrul Proiectului „Active
Citizen”organizat de Fundaţia Noi Orizonturi şi British Council ( 40 de ore):Certificat de
Participare
2011- 2012- membru organizator în echipa de organizare a Concursului Internaţional de
Interpretare Vocală şi Instrumentală „ Ofrandă Sunetului”
2010 – 2012 - colaborare cu Ziarul Lumina la înfiinţarea şi redactarea rubricii „ Ora de
Religie” împreună cu jurnalista Oana Nistor Sandru.

Informaţii suplimentare Dispusă spre perfecţionare şi lucru în echipă
2008 – prezent, gradaţie de merit
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2006 - Distincţia „ Sanctus Sthephanus Magnus defensor fidei christianae” acordată de IPS
Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Diplomă de excelenţă acordată de conducerea Colegiului „C. Negruzzi” pentru
coordonarea elevilor premiaţi la olimpiade şi concursuri, etapa naţională – 2011-2012,
2013-2014, 2014-2015
Permis de conducere, categoria B
Lista publicaţiilor:

1. Dicţionar de personaje biblice ( Noul Testament) şi reprezentarea lor în arte,
Editura Universitas XXI, Iaşi,2006, în calitate de consultant teolog
2. Religie- portofoliu de practică pedagogică, Editura „Sf.Mina”Iaşi, 2006, coautor
3. Revista Educatorul creştin, nr.1/2007, articolul „ Conotaţii interdisciplinare în
predarea Religiei”
4. Ziarul Lumina, articole precum „ Teatrul ca metodă de predare a Religiei” , „
Muzica şi impactul ei asupra contemporaneităţii”,” Unirea minţii cu inima prin
rugăciune”
5. Revista de Religie Alfa şi Omega a Colegiului „C.Negruzzi”Iaşi, ISSN 20684371, Nr.1,2,3,4,5,6, coordonator numere
6. Candela Moldovei, noiembrie 2006, articolul „ Concursul „Sf.Cuvioasa
Parascheva”
7. Analele Colegiului ”C.Negruzzi”, articolul ” Multidimensionalitatea motivului
bolii la Dostoievski” sau despre un alt timp și o altă devenire” în Iași, Anul I,
Seria I, Nr.1, 2012, volum ISSN 2285-6676
8. Volumul omagial al Simpozionului Național Din suflet de creștin ,articolul”
Politica sub semnul crucii”, 2013
9. Revista de spirit și gândire Alfa şi Omega a Colegiului „C.Negruzzi”Iaşi, ISSN
2068- 4371,în calitate de redactor coordonator pentru rubrica dedicată
Religiei,Nr.7, 2013
10. Analele Colegiului ”C.Negruzzi”, , articolul „ Teatrul ca formă a decriptării
simbolului în arta dramatică ”, Anul I, Seria II, Nr.1, 2012, volum ISSN 22856676
11. Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Profesorilor din cadrul
Proiectului Art’s Week organiyat de Colegiul Naţional „C.Negruzzi” Iaşi în
parteneriat cu Universitatea „ Al.I.Cuza” Iaşi , articolul „Ora de religie între
realitate şi expectanţe”, 2015
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