Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

ROMAN V. ANCA
Sexul F | Data nașterii 16/09/1971 | Naționalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1996 – în prezent
Numele și adresa angajatorului

Profesor titular de limba și literatura română
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București
Bulevardul Regina Elisabeta Nr. 48 Sector 5

Activitate și responsabilități
principale

Tipul sau sectorul de activitate
1995 – 1996
Numele și adresa angajatorului

www.cnlazar.ro
▪ Predarea limbii și literaturii române
▪ Profesor diriginte
▪ Profesor coordonator al revistei LZR (2010 – în prezent) și al blogului www.revistalzr.ro (2011 – în
prezent)
▪ Pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri
▪ Organizarea de activități extracurriculare
Educație, învățământ preuniversitar

Profesor titular de limba și literatura română
Colegiul Agricol „Viaceslav Harnaj”, București
Bulevardul Ficusului Nr. 20-26 Sector 1

Activitate și responsabilități
principale
Tipul sau sectorul de activitate

www.harnaj.ro
▪ Predarea limbii și literaturii române
Educație, învățământ preuniversitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Octombrie 2014 – aprilie 2015

Certificat de absolvire a programului „Teachers in action”

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Asociația „Bugetarii veseli” și Hewlett-Packard / Global e-Business Operations Centre S.R.L.

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Formare continuă

▪ Comunicare interpersonală
▪ Lucrul în echipă
▪ Dezvoltare profesională
▪ Gândire creativă
▪ Diversitate culturală
▪ Gestionarea stresului
▪ Gestionarea timpului
▪ Discursul public
▪ Gestionarea schimbării
▪ Abilități de lider
▪ Dezvoltare de proiecte
▪ Branding personal
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Noiembrie 2012 – martie 2013

Atestat de formare continuă a personalului didactic pentru programul
„Profesorul și cariera de succes”, seria F, nr. 0023660

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Casa Corpului Didactic Brașov
Utilizarea platformei educaționale compendiu.ro
▪ Didactica bazată pe evidențe
▪ Evaluarea rezultatelor învățării

Ianuarie – februarie 2011

Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația
de FORMATOR , seria G, nr. 00126591

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

S.C. Faxmedia Consulting S.R.L Ploiești

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Europass Mobilité Leonardo da Vinci, PLM

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

FORMIRIS – Mission Internationale et Culture, Paris, France

Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația
de MENTOR, seria G, nr. 00032849

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

S.C.. INFO EDUCAȚIA S.R.L. Iași

Februarie – martie 2009

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

LLP

▪ Améliorer les compétences pédagogiques dans l’enseignement, par l’enseignement
interdisciplinaire et en équipe
▪ Améliorer les compétences de planification pédagogique
▪ Utiliser ou créer du nouveau matériel pédagogique
▪ Acquérir des connaissances sur le développement durable
▪ Acquérir des techniques pour la réalisation et l’évaluation d’activités éducatives sur le
développement durable
▪ Acquérir les compétences nécessaires pour identifier et collaborer avec les promoteurs de
l’éducation au développement durable
▪ Améliorer la communication en français
▪ Développer des aptitudes de communication et de réseautage interculturel

Octombrie – noiembrie 2009

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Formare continuă

▪ Pregătirea formării
▪ Realizarea activităților de formare
▪ Evaluarea participanților la formare
▪ Marketingul formării
▪ Proiectarea programelor de formare
▪ Organizarea programelor și a stagiilor de formare
▪ Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

Februarie – martie 2010

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Formare continuă

Formare continuă

▪ Planificarea și organizarea evaluării
▪ Cunoașterea tehnicilor de evaluare în procesul de evaluare
▪ Efectuarea evaluării
▪ Elaborarea instrumentelor de evaluare
▪ Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării
▪ Analizarea informațiilor și luarea deciziilor privind competența
▪ Verificarea internă a proceselor de evaluare
▪ Verificarea externă a proceselor de evaluare
▪ Abordarea sistemică a procesului de evaluare

Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Programul
național de dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor
didactice din învățământul preuniversitar”, seria C, nr. 0012858

Formare continuă

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar; Ministerul Educației,
Cercetării și Inovării
▪ Competențe de evaluare a elevilor, specificate în Standardul național de formare continuă pentru
funcția didactică de profesor (OMEdC nr. 5660 / 2004)
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Curriculum Vitae
Gradul didactic I, acordat pe baza titlului științific de doctor în
domeniul Filologie

Iunie 2005
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
1997-2003
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Septembrie 1997
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
1996-1997
Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
1990-1995

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

Ministerul Educației și Cercetării, OMEdC nr. 4298 / 8.06.2005

Diploma de DOCTOR în Filologie cu distincția magna cum laude
pentru teza „O istorie a paratextului în proza narativă românească”,
seria C, nr. 0010590, septembrie 2004
Pragmatică lingvistică, stilistică, naratologie, teoria și analiza textului

Certificat de acordare de definitivării în învățământ, seria A, nr.
0037279

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

Formare continuă

Universitatea București, Ministerul Învățământului

Diplomă de studii aprofundate / master în Filologie, seria B, nr.
0000562

ISCED 7

Universitatea din București, Facultatea de Litere
▪ Istoria limbii române

Studii de licență de lungă durată, profil FILOLOGIE, specializarea
limba și literatura română – limba și literatura franceză, seria N, nr.
032917

ISCED 6

Universitatea București, Facultatea de Litere
Literatură română
Literatură și civilizație franceză
Limba română contemporană
Limba franceză contemporană
Teoria literaturii
Istoria limbii române
Literatură comparată
Dialectologie
Lingvistică generală și filozofia limbajului
Semiotică
Folclor

Diplomă de bacalaureat, seria H, nr. 204551

Numele și tipul instituției de
învățământ / furnizorului de
formare

ISCED 8

Universitatea București, Ministerul Educației și Cercetării

Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite

1986-1990

Formare continuă

ISCED 3
Învățământ liceal
vocațional și
profesional

Liceul Pedagogic Ploiești
Certificat de competență profesională: învățător

COMPETENȚE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNȚELEGERE

Ascultare

VORBIRE

Citire

Participare la
conversație
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Limba franceză

B2

C1

B2

B2

C1

Studii de licență de lungă durată, profil FILOLOGIE, specializarea limba și
literatura română – limba și literatura franceză, diplomă seria N, nr. 032917
Limba engleză

Competențe și abilități sociale
Competențe și aptitudini
organizatorice/ manageriale

A1

A2

A1

A1

A1

▪ Sociabilă, comunicativă, integrare rapidă într-un colectiv nou, eficientă, gândire pozitivă
▪ Experiență în managementul clasei
▪ Bun coordonator și organizator, datorită participării la numeroase proiecte școlare și extrașcolare,
locale, regionale sau internaționale:
- participare la proiectul, „Education à l’image”, 2017-2018, 2016-2017, 2013-2014, 2012-2013, 20112012;
- coordonare a proiectului LZRFest de educație non-formală, aprilie 2016, aprilie 2015;
- participare la proiectul Ziua Elevului (2011-2017);
- participare la proiectul de educație socială și cinematografică Cinema-Edu, 2015-2016 și 20142015;
- participare la evenimentele din cadrul „KINOdiseea – Festivalul Internațional de Film pentru Copii”,
2014, 2013;
- profesor coordonator al elevilor din cadrul proiectului „Civismul, opțional?”, 2014;
- participare la Comenius Project TIME, 4-7 oct 2012, București, 26 nov – 1 dec 2012, București,
Puchov, Slovacia, 18-22.09. 2013;
- organizator în cadrul proiectului ”Tourism and Travel”, partener Lincoln Christ’s Hostpital School,
Marea Britanie, 5-9 iun 2012;
- organizator în cadrul proiectului Parlamentului European „Back to school”, 30. 10. 2012;
- participare la proiectul extracurricular al paradei de 9 Mai/ Ziua Europei, 2011-2015;
- organizarea dezbaterii „De ce?”, realizată de Editura Univers, în colaborare cu CN „Gh. Lazăr”, 2013
- coordonator al proiectului de voluntariat „O carte pentru suflet de român” (pentru Clubul
Maramureșenilor din dreapta Tisei) în cadrul căruia s-au adunat peste o mie de volume;
- organizator al proiectului „Ziua Porților Deschise” de la CN „Gh. Lazăr”, 2011;
- participare la acțiunea de informare asupra campaniilor de protecție a mediului desfășurate de
Organizația Greenpeace, 2011;
- participare la sesiunea „Global Dignity Day România”, 20 octombrie 2011;
- profesor implicat în organizarea campaniei umanitare ”Never be alone”, realizate de Adevărul
Holding și CN „Gh. Lazăr”, aprilie-decembrie 2011;
- participare la proiectul extrașcolar „Să descoperim ce se află în spatele știrilor”, organizat de Active
Watch și CN „Gh. Lazăr”, 2010-2011;
- membru în echipa de organizare și în juriul Concursului național de literatură: Imagine și miraj în
oglinda adolescenței (2011);
- organizator și coordonator al proiectului interregional Valori, practici și norme ale jurnalismului de
calitate, în parteneriat cu Colegiul Național „Andrei Șaguna” din Brașov (2011-2012);
- participare la proiectul internațional Interlingua (KulturKontakt Austria și British Council, 2008-2010);
- organizator în Colegiul Național „Gh. Lazăr” al Festivalului Internațional Primăvara Poeților, în
colaborare cu USR (2008, 2009);
- participare la conferința „Școala așa cum este” (Centrul EDUCAŢIA 2000+, sub egida UNICEF /
2009);
- membru în comisia de organizare a acțiunii Lecția de citire / CĂRŢI DESCHISE, UŞI DESCHISE
de către Organizația Salvați copiii și Global Campain For Education, pe data de 12 mai 2009, în
Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, invitată – scriitoarea Cecilia Ștefănescu;
- membru în juriul de evaluare al Festivalului Internațional „Lucian Blaga” (CCD Alba și IȘJ Alba,
2007);
- participare la proiectul Europa în școală (ISMB, 2006-2007);
- participare la proiectul Însușirea activă a rolului de cetățean. Dezbaterile deliberative în școală,
Universitatea Soederton din Suedia (2004);
- colaborare permanentă cu Facultatea de Litere pentru coordonarea practicii pedagogice a
studenților în calitate de profesor mentor
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Curriculum Vitae
Competențe dobândite la locul de
muncă

Scrieţi numele şi prenumele

▪ Competențe de evaluare ca membru al comisiilor de examinare și evaluare la diverse niveluri, în
învățământul preuniversitar (olimpiade și concursuri de specialitate, examene de evaluare națională
și
bacalaureat)
și
universitar
(titularizare)

Competențe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informației

Comunicare

Creare de
conținut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat

▪ Competențe în utilizarea pachetului Microsoft Office și a internetului
▪ Contribuție la dezvoltarea platformei e-educaționale naționale QEDU – E-portofoliul
cadrelor didactice. Arhiva națională interactivă prin completarea portofoliului profesional
personal al profesorului, disciplina limba și literatura română (adeverință nr. 157/1.02.2016)
▪ Conceperea și realizarea, împreună cu o echipă de elevi, a noului site al Colegiului Național „Gh.
Lazăr”, București: www.cnlazar.ro (2010-2011)
▪ Auxiliarul de limba și literatura română pentru clasa a IX-a publicat la Editura Paralela45, Pitești, în
2013, la care sunt coautor, a fost însoțit de conținut digital: „Acest auxiliar este completat si de

un instrument didactic suplimentar digital gratuit care organizeaza in mod concret
competentele prevazute de programa. Folosind codul de acces online pe site‐ul
www.edituraparalela45.ro se pot obtine si alte materiale didactice (teste pentru fiecare
unitate, insotite de bareme de corectare si sugestii de rezolvare, galerii de imagini, lectii
viodeoproiectabile in clasa si planuri de lectie, miniproiecte, demersuri didactice explicate,
prezentari in format Power Point, dosare pedagogice, linkuri utile catre resurse video si
audio etc.).”
(http://www.edituraparalela45.ro/carte/limba‐si‐literatura‐romana‐standard‐
clasa‐ix)
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Publicații

Roman Anca

▪ Coautor la o serie de cărți, manuale și auxiliare didactice de specialitate:
- Manual de limba literatura română pentru clasa a V-a, Ed. Art Educațional, 2017
- Limba și literatura română: caietul elevului, clasa a V-a, Ed. Art Educațional, 2017
- Limba și literatura română: Bacalaureat 2018: 50 de modele de subiecte și sugestii de rezolvare, Ed.
Art Educațional, 2017
- Limba și literatura română: standard, clasa a XII-a, Ed. Paralela 45, 2015
- Limba și literatura română: standard, clasa a XI-a, Ed. Paralela 45, 2014
- Limba și literatura română: standard, clasa a X-a, Ed. Paralela 45, 2014
- Limba și literatura română: standard, clasa a IX-a, Ed. Paralela 45, 2013
- Limba și literatura română: standard, clasa a VIII-a, Ed. Paralela 45, 2013
- Limba și literatura română: standard, clasa a VII-a, Ed. Paralela 45, 2013
- Limba și literatura română: standard, clasa a VI-a, Ed. Paralela 45, 2013
- Limba și literatura română: standard, clasa a V-a, Ed. Paralela 45, 2013
- Limba și literatura română, Teste pentru Concursul Școlar Național de Competență și Performanță
„Comper” (coordonator și autor), etapa I, 2012-2013
- Limba și literatura română, Teste pentru Concursul Școlar Național de Competență și Performanță
„Comper” (autor), etapa I, 2013-2014
- Limba și literatura română. Caiet de lucru, clasa a V-a, Ed. Booklet, 2012
- Evaluare națională 2015: Limba și literatura română: noțiuni teoretice și 70 de teste, Ed. Paralela 45,
2014
- Evaluare națională 2014: Limba și literatura română: noțiuni teoretice și 62 de variante de subiecte,
Ed. Paralela 45, 2013
- Evaluare națională 2013: Limba și literatura română: noțiuni teoretice și 50 de teste, Ed. Paralela 45,
2012
- Evaluare națională 2012: Limba și literatura română: noțiuni teoretice și 50 de teste, Ed. Paralela 45,
2011
- Evaluare națională 2011: Limba și literatura română: noțiuni teoretice și 70 de teste, Ed. Paralela 45,
2010
- Teste-grilă pentru concursul de admitere la Facultatea de Drept: limba română & economie, Pitești,
Editura Paralela 45, 2009, 2010, 2015;
- Limba și literatura română. Evaluarea națională 2010. Noțiuni teoretice și 40 de teste rezolvate,
Pitești, Editura Paralela 45, 2009;
- Limba și literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VIII-a, semestrul al II-lea,
Pitești, Editura Paralela 45, 2008, 2009;
- Limba și literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VIII-a, semestrul I, Pitești,
Editura Paralela 45, 2007, 2008;
- Limba și literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VII-a, semestrul al II-lea,
Pitești, Editura Paralela 45, 2008, 2009;
- Limba și literatura română. Modele de subiecte pentru teza unică: clasa a VII-a, semestrul I, Pitești,
Editura Paralela 45, 2007, 2008;
- Manual de limba și literatura română, clasa a X-a, Școli de Arte și Meserii, București, Editura Corint,
2005;
- Manual de limba și literatura română, clasa a IX-a, Școli de Arte și Meserii, București, Editura Corint,
2004.
Autor al lucrărilor de specialitate și al articolelor:
- Limina sau O istorie a paratextului în proza narativă românească, Pitești, Editura Paralela 45, 2006;
- Aspecte ale morfosintaxei pronumelui personal în aromână, Târgoviște, Grupul Editorial Bibliotheca
& Pandora-M, 2002;
- Mască și clonă. Despre atitudinile parodiei în Familia, Oradea, Seria a V-a septembrie 2009,
anul 46 (147) / Nr. 9 (526), pag. 100-106;
- Limba română de iarnă, în Observator cultural, București, anul VIII, nr. 147 / 10-16, ianuarie 2008,
p. 32;
- Discursuri magice. Pragmatica descântecului, în „Limba și literatura română”, București, anul
XXXV, 2006; nr. 3-4, p. 27-29;
- Mihai Eminescu: Sonet I, Sonet III, în „Limba şi literatura română”, București, anul XXXV, nr. 1,
2006, p. 31-33;
-„Parantezele” discursului narativ, în „Limba română: aspecte sincronice și diacronice”, coord.
Gabriela Pană-Dindelegan, Editura Universității din București, 2006, p. 413-418;
- Tipologia și evoluția titlurilor în proza narativă românească, în „Limba și literatura română”,
București, anul XXXIV, nr.1, 2005, p. 20-27;
- Literatura și rețetele, în „Limbă și literatură”, București, anul XLIX, vol. III-IV, 2004, p.79-84;
- Paratext și structură narativă, în „Limbă și literatură”, București, anul XLIII, vol. II, 1998, p. 5-11
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