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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                          
 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume HOGAŞ-TALPĂU Roxana-Mihaela 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii  

  

Sex feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

- 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2007 - 

Funcţia sau postul ocupat Profesor pentru învăţământ preşcolar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare, proiectare, management educațional, evaluare, dezvoltare profesională 

Numele şi adresa angajatorului    Grădiniţa cu Program Prelungit 21 Iaşi 
Str. Plăieşilor nr. 35, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2006 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat institutor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Comunicare, proiectare, management educațional, evaluare, dezvoltare profesională 

Numele şi adresa angajatorului    Grădiniţa cu Program Normal Vânători 
loc. Vânători, jud. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2019 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri de specializare – Step by step 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

C.E.D.P. Step By Step 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul situațiilor de criză educațională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CJRAE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Design de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Epsilon 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

   Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de obținere a gradului didactic II în învățământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Examen gradul didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

    Perioada    2011-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asigurarea calității în educație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectul de reformă în educația timpurie - PRET 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută mentor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri competențe mentor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INFO EDUCAȚIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2008 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învățământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Examen definitivare în învățământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire cursuri competențe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educating Children through play 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația „Santa Maria Romania” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internațional 

Perioada 2005 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de masterat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biotehnologii microbiene şi celulare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 2001 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Profesor/Diplomă de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologie-geografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

Perioada 1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Învățător-educator/diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psiho-pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Normală „Vasile Lupu” - Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Național 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză   C1  C2  B2  B2  C1 

franceză   B2  C1  B1  B1  B1 

italiană   C1  C1  A2  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu  
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

4 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare, capacitate ridicată de relaţionare, seriozitate, perseverenţă, punctualitate, 
responsabilitate, calitate, creativitate, disponibilitate, colegialitate, corectitudine. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini dezvoltate de lucru individual sau în echipă, spirit analitic-sintetic 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului: Microsoft Office, Internet, editare foto  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Aptitudini muzicale, înclinare spre estetică, antenție pentru dezvoltare abilităților plastice/practice 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B/2003 
  

  

 


