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Informaţii personale  

Nume / Prenume Petrila A. Dana 

Adresă  

Telefon  Mobil:  

Fax  

E-mail  
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 01 Septembrie 2015 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor învățământ preșcolar - Învăţământ preșcolar 

Activităţi şi responsabilităţi principale     Activități de predare – învățare pentru vârsta preșcolară 
    Membru in diverse comisii 

Numele şi adresa angajatorului Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 , str. Plăiesilor, nr. 35, jud. Iași, loc. Iași, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar.  

Perioada 01 Septembrie 1997 – 31 August 2015  

Funcţia sau postul ocupat Profesor învățământ preșcolar - Învăţământ preșcolar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare – învățare pentru vârsta preșcolară 
Membru in diverse comisii 

Numele şi adresa angajatorului Grădinița cu Program Prelungit „Sf. Sava” , str. Sf. Sava , nr. 9 , jud. Iași, loc. Iași, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație. Domeniul preuniversitar.  

  

Educaţie şi formare  

Perioada   2017- prezent 

Disciplinele principale studiate  Politici și management de dezvoltare profesională; Management financiar și administrativ în instituțiile 
educaționale; Sisteme de management educațional în spațiul internațional; Medierea conflictelor în 
educație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I Cuza” Iași – Facultatea de Psihologie și Șiințele Educației  
 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională  

Studii postuniversitare  

Perioada 2011- 2013 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I – Specializare – Educatoare 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie. Lucrarea : „Tradițional și modern în introducerea noțiunii de număr natural” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I Cuza” Iași – Facultatea de Psihologie și Șiințele Educației  
 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II – Specializare – Educatoare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română. Literatură pentru copii. Metodica predării limbii și literaturii române 
Matematică. Metodica predării matematicii 
Pedagogie. Psihologie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I Cuza” Iași – Facultatea de Psihologie și Șiințele Educației  
 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Definitivat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba română. Metodica predării limbii și literaturii române 
Matematică. Metodica predării matematicii 
Pedagogie . Psihologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Normală  „Vasile Lupu” Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire a Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie agroalimentară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I Cuza” Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută Profil uman, Diplomă de bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura română; Literatura pt copii; Metodici ale predării disciplinelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Normală  „Vasile Lupu” Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare inițială 

  

Cursuri de formare-perfecționare 
profesională 

 

- Program de formare continuă în sistem e-learning a personalului didactic din învățământul 
preprimar și primar E-UNIVERSITARIA (modulul TIC), organizat de Univ. A.I.Cuza Iasi, februarie-
mai 2012 

- Seminarul „Let′s Play” organizat de Colegiul de Artă „Octav Băncilă” Iași, Grădinița P.P. nr. 4 
Iași, Brithis Council și I.S.J. Iași, ediția a IV- a, martie 2013 

- Curs de formare „Englesh Way” organizat de Twinkle Star șiC.C.D. Iași, ediția a IV- a, martie 
2013 

- Stagiu de perfecționare în cadrul Proiectului de reformă în educație timpurie (PRET), Iași, 
25.11.- 23.12.2011 

- Program de specializare pentru ocupatia FORMATOR organizat de S.C. „INFO EDUCAȚIA” Iași, 
iunie 2008 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 B1 A2 A1 A1 

Limba franceză  A1 A1 A1 A1 A1 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de lucru în echipă 
Abilități de comunicare si interrelaționare , capacitatea de a stabili ușor și adecvat relații. 
Deschidere și interes pentru noutățile din domeniul științelor educației 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Responsabilitate, flexibilitate, promptitudine, spirit analitic, abilități în organizarea și coordonarea 
activităților de diferite tipuri cu copii de vârsta preșcolară. 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentelor multimedia în activitățile predare- învățare. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi  foarte bune de lucru în Microsoft Office, Excell, aplicaţii grafice, photoshop, navigare internet; 
exersate  în realizarea de documente și lucrări de specialitate. 

  

 

Competențe și aptitudini artistice  
 

Goblenul; Muzica 

Permis de conducere Categoria B 
  

 


