
  
 

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume  UNGUREANU LIVIA 
Telefon(-oane) 0755474146   

E-mail(uri) livia_ungurik@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) română 
  

  

Locul de muncă    Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa” Botoșani 
 

 
Experienţa profesională   Educatoare la Școala cu clasele I-IV Lupăria (2005/2006) 

  Învățătoare la Școala Gimnazială Miletin (2006/2008) 
  Învățătoare la Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa” Botoșani (2008/2017) 

Prof. înv. primar la Școala Gimnazială ,,Grigore Antipa” Botoșani (2017/până în prezent) 
 

             Principalele activități și                     
 

                     responsabilități 
 Secretara Consiliului Profesoral (2013/până în prezent) 
 Responsabila Comisiei SSM (2016-2018) 
 Cadru tehnic cu atribuții PSI (2016/până în prezent) 
 Membră în Comisia de acordare a burselor (2016-2019) 
 Membră în CEAC (2019/până în prezent) 
 Responsabila Comisiei de mobilitate (2019/până în prezent) 
 Responsabila Comisiei metodice (2020-2021) 
  

Educaţie şi formare      Liceul Pedagogic ,,Nicolae Iorga” Botoșani (profil vocațional/ specializarea 
învățător/educatoare) (2001/2005) 
  Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea ,,Ștefan cel Mare” Suceava 
(2014/2017) 

 

   Master ,,Managementul Instituțiilor Educaționale”, Universitatea ,,Ștefan cel 
Mare” Suceava (2017/2019) 
   

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e)                                                                       Limba engleză 
  Înţelegere Vorbire Scriere 
  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

  C1 AVANSAT C1 AVANSAT C1 AVANSAT C1 AVANSAT C1 AVANSAT 

            

  



  

Competente şi abilităţi sociale   spirit de echipă, empatie, răbdare, nivel ridicat de adaptabilitate  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Dobândirea unor competențe organizaționale/manageriale prin experiența de 
învățător-diriginte, prin proiectele și activitățile organizate, prin calitatea de 
responsabilă în diverse comisii la nivel de școală: planificarea, atribuirea 
sarcinilor, luarea deciziilor, managementul timpului și respectarea termenelor-
limită. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea programului SPSS de analiză statistică a datelor  
 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

AUTOEVALUARE 

PROCESAREA 
INFORMAŢIEI COMUNICARE CREARE  DE 

CONŢINUT SECURITATE REZOLVAREA 
DE PROBLEME 

UTILIZATOR 
ELEMENTAR 

UTILIZATOR 
ELEMENTAR 

UTILIZATOR 
ELEMENTAR 

UTILIZATOR 
ELEMENTAR 

UTILIZATOR 
ELEMENTAR 

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice   muzică (membru al corului Lira – 2012/2016) 
  



Publicații, prezentări, proiecte, 
conferințe, seminarii, distincții, 

afilieri, referințe, cursuri, 
certificări 

   Colaborator în cadrul Proiectului European Comenius ,,Un curcubeu deasupra 
Europei” – 2011/2013 
 
     Simpozionul Național ediția a XI-a cu tema ,,Educația formală și informală-
realități și perspective în școala românească” -  mai 2014 
 
    Simpozionul Național ediția a XII-a cu tema ,,Școala, familia și comunitatea-
parteneri în dezvoltarea personalității elevilor” -  mai 2015 
 
    Simpozionul Național ediția a XIII-a cu tema ,,Noile educații – o continuă 
provocare pentru școala românească” - mai 2016 
 

   Curs ,,Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea 
competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV” –  2012 
 

    Curs ,,Competență și profesionalism prin TIC” –  2013 
 

    Curs ,,Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii 
diferențiate a elevilor” – 2013 
 

    Curs ,,Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii” – 2013 
 
    Programul de inițiere/perfecționare/specializare, pentru ocupația  
CADRU TEHNIC CU ATRIBUȚII ÎN PREVENIREA ȘI STINGEREA 
INCENDIILOR – 2016  
     
     Obținerea gradului didactic I – 2017 
     
     Curs ,,Competențe digitale cu resurse deschise TI&C” - 2019 
    
    Curs ,,CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – 
2020 
 
     Realizarea și postarea de resurse educaționale deschise pe site-ul 
https://www.didactic.ro – profil livia6 
 
     Colaborator platforma socială de învățare Brainly – profil liviaungurik 
 
 
 
 
      

  

 

https://www.didactic.ro/

