
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cristian HOAGHEA 

Adresă Bl. E1, Sc. 2, ap. 6, Str. Cărănești, nr. 6, oraş Mioveni, jud. Argeş, România 

 

Telefon        0 729 026 159   

  

E-mail cristianhoaghea@yahoo.com   

  

Naţionalitate Română 

  

Data naşterii 27. XII. 1977 

  

Sex Masculin  

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 
 

Doctor în cadrul Școlii Doctorale de Filologie, Universitatea din Pitești 

Experienţa profesională  

  

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat 

2000 – prezent,  

profesor de limba şi literatura română/ limba latina, gradul didactic I, după 

cum urmează: 

de la 1 septembrie 2018 – Colegiul National Zinca Golescu 

În anul școlar 2017-2018 – Colegiul National Zinca Golescu/Colegiul 

National I.C. Brătianu 

În perioada 2007 – 2017, profesor titular pe o catedră de limba şi literatura 

română la Liceul Teoretic Iulia Zamfirescu, Mioveni; (Argeș) 

În anul şcolar 2006-2007 – Grupul Şcolar Mihai Viteazu, Piteşti;  (Argeş) 

În anul şcolar 2005-2006 – Grupul Şcolar Dimitrie Bolintineanu, jud. Giurgiu; 

În perioada 2003-2005 – Şcoala Generalã George Topârceanu, Mioveni,  

(Argeş) 

În anul 2002-2003 – Şcoala cu clasele I-VIII Caloteşti, (Argeş) 

În perioada 2000-2002 – Grupul Şcolar Colibaşi.  (Argeş) 

 

   

mailto:cristianhoaghea@yahoo.com


 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
• Planific activitatea specifică de predare-învăţare-evaluare în 

concordanţă cu prevederile Curriculum-ului Naţional; 

• Desfăşoar activitatea de predare-învăţare-evaluare; 

• Pregătesc elevii pentru participarea la activităţi extraşcolare: 

concursuri şcolare, olimpiade şcolare, festivaluri; 

• Pregătesc elevii cu un ritm mai lent de învăţare pentru însuşirea 

conținuturilor programei, prin demers didactic personalizat şi 

program suplimentar de remediere; 

• Particip, ca iniţiator/partener, la proiecte educaţionale ce implică 

activitatea elevilor unităţii şcolare sau a altor unităţi şcolare din judeţ 

şi din ţară, precum şi activitatea şi perfecționarea cadrelor didactice: 

reviste, concursuri județene, naționale etc. 

• Am fost responsabil al Comisiei metodice la nivelul unităţii şcolare 

(2007-2017). 

• Membru în consiliul consultativ la limba română din anul 2009 până 

în prezent.      

• Desfăşor activităţi de consiliere cu elevii și părinții. 

• Iniţiez şi desfăşor activităţi, lecţii demonstrative, lectorate, serbări, 

proiecte educaţionale cu părinţii.      

• Am iniţiat, coordonat şi participat la activităţi în cadrul unor 

parteneriate educaţionale şcolare.  

• Am publicat numeroase articole şi studii în reviste de specialitate, cu 

circulaţie judeţeană sau naţională. 

• Am participat direct sau indirect  la numeroase simpozioane/ 

conferinţe locale, judeţene, zonale, naţionale şi internaţionale.         

• Autor de lucrări ştiinţifice şi auxiliare didactice etc.                                              

Numele şi adresa 

angajatorului 

 

Colegiul Național Zinca Golescu, str. Egalității, nr. 34-36, Pitești  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate instructiv educativă, educaţie 

Activitate ştiinţifică 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 06.12.2021 – 14.02.2021 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Modele evaluative din alternativele educaționale – Suport pentru 

realizarea unei evaluări de calitate în învățământul preuniversitar de masă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

Asociația pentru Promovarea Meșteșugurilor și Artelor Tradiționale - 

APMAT  

 

 

30 credite profesionale transferabile (120 de ore), blended learning 

 

Perioada  08.02. – 14.15.2020 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare 

nivel II-învățământ gimnazial 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Casa Corpului Didactic Teleorman, Ministerul Educației Naționale 

 

 

30 credite profesionale transferabile (120 de ore), tip de competențe 1.a), 

domeniul tematic 3 



 

 

 

Perioada  

 

03.02.2017 – 25.03.2017 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 

dobândite 

Programul de formare continuă MEDPRO – Managementul educaţional 

şi dezvoltare profesională  

 

 

Competențe de comunicare şi relaționare, Competențe care vizează 

dezvoltarea instituţională, Competenţe care vizează self-managementul, 

competențe de gestionare şi administrarea resurselor  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

Centrul Naţional de TRAINIG EDUEXPERT 
 
 
 

30 de credite transferabile 

 

Perioada  23.02.2017 – 25.02.2017 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Lucrător prin arte combinate 
 
 

Comunicarea prin mişcare, masaj prin atingere şi vorbire, aromoterapie şi 

relaxare, stimularea prin muzică, stimularea prin arta vizuală etc.   

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 
 

 

Asociaţia P.E.C.A. 

 

16 ore, cod COR 532903 

 

 

 

Perioada  

 

16.10.2015 – 23.01.2016 

Calificarea / diploma obţinută 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dinamica cercetării științifice actuale şi implicațiile rezultatelor în 

practica educaţională a profesorilor de limba română 
 

Direcţii actuale în cercetarea ştiinţifică a morfologiei limbii române, 

dinamica cercetărilor în lexicologie, cercetări actuale în sintaxa limbii 

române, startegii de comunicare şi argumnetare, tendinţe noi în dialectica 

limbii etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Universitatea din Piteşti, Institutul de Formare şi Perfecţionare „Muntenia” 

 

 

 

24 de credite transferabile 

 

                                 Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

  06.02. – 25.02.2012 

Certificat de absolvire  

  Formator 

Pregătirea formării 

Realizarea activităţii de formare 

Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

Marketingul formării 

Proiectarea programelor de formare 

Organizarea programelor şi a stagiilor de formare 

Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de 

formare 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Rm. Vâlcea 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

60 de ore  

  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Program de formare a profesorilor metodişti 

Dezvoltarea personală continuă 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Argeş 

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

45 de ore 

 

Perioada 

 

14.03 – 06.04.2010 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Gradul didactic I 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

 

Perioada 

 

 27.10 – 19.11. 2008 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale 

cadrelor didactice. (DeCeE) 

Componentele Curriculumului Naţiomal. Relaţia dintre curriculum şi 

evaluare, 

Relaţia dintre programa şcolară şi programa pentru evaluări naţionale, 

Proiectarea itemilor. Tipologia itemilor etc.  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

15 credite profesionale transferabile 

60 de ore 

 

Perioada 

 

 22.01 – 05.03. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă  

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

Utilizare AeL 

Competenţe de utilizare a lecţiilor pe platforma AeL, 

Competenţe de creare de lecţii şi teste pentru a fi prezentate pe platforma 

AeL. 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar 

şi Siveco România S.A. 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

12 credite profesionale transferabile 

43 de ore 

 

Perioada 

  

 21-29. 10.2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Gradul didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

 

Perioada 

 

21-26 august 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

Definitivatul în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

 

Perioada 

 

Iunie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Critică de text şi paleografie 

Poetica limbilor clasice 

Istoria limbii latine 

Lingvistică indoeuropeană 

Teoria stilurilor 

Interpretări de texte antice 

Retorică  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti. Facultatea de limbi şi literaturi străine 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

7 

 

Perioada 

 

Iunie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 



 

 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Literatură română. Limba latină. Lingvistică generală. Psihologie şcolară. 

Teoria literaturii. Folclor. Limbă română contemporană. Limba veche de 

profil. Civilizaţie şi literatură latină. Literatură universală. Dialectologie. 

Pedagogie. Lingvistică romanică. Gramatică istorică. Istoria limbii române 

literare. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova. Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

6 

 

Perioada 

 

1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Limba română, limba engleză,  

geografie, limba latină 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Piteşti 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

 
  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  

Nivel european (*)  

Limba engleză 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 C1  C1  C1  C1  C1  

Limba spaniolă 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 B1  B1  B1  B1  B1  

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 
•  Comunicarea şi relaţionarea cu partenerii educaţionali din ţară şi 

străinătate; 

 • 2014 - Elaborarea, implementarea, derularea şi evaluarea unor 

activităţi de voluntariat în cadrul TEAM România; 

• Implicarea în organizarea şi derularea unor campanii de 

antreprenoriat cu scop umanitar; 



 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
• 2008/2013 - Coordonator proiect „Carte frumoasă, cinste cui te-a 

scris”, concurs de creaţie literară desfăşurat pe parcursul a şase ediţii 

consecutive, la nivel interjudeţean/ naţional şi înscris in calendarul 

CAE; 

• 2009/2013 – coordonator al proiectului „Simpozionul Interjudeţean – 

Vasile Voiculescu – Liviu Rebreanu, Vară de noiembrie”, avizat 

MECTS şi înscris în calendarul activităţilor extraşcolare regionale şi 

interjudeţene, (patru ediţii consecutive); 

• 2009/2013 – coordonator al „Revistei Simpozionului  Interjudeţean – 

Vasile Voiculescu – Liviu Rebreanu, Vară de noiembrie”,ISSN 2248-

342x,  

• Realizarea şi implementarea de metodologii şi regulamente pentru 

activităţile şcolare şi extraşcolare; 

• Consilierea şi facilitarea schimbului de informaţii; 

• Perfecţionarea activităţii proprii; 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
• Operare PC: Office 2003/2007/2010, XP, Word, Excell, Power Point, 

Internet navigator 

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Colaborator la Centrul Cultural Mioveni 

Coordonator al cenaclului literar la nivel de şcoală 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere, Categoria B 

  

Informaţii suplimentare 

 
➢ Prof. Victoriana Aprilia Gălbenuş, preşedinte A.G.C.D.R. 

„Dăscălimea Română”, 0733741033 

➢ Mircea Bârsilă, prof. univ. dr. Universitatea de Stat din Piteşti, 

0752302228 

 



 

 

Anexa 1 

Lista publicațiilor  

 

2013 – Limba şi literatura română. Treptele performanţei. Auxiliar 

didactic pentru teme de vacanţă şi ora de lectură, Ed. Trend, Piteşti, ISBN 

978-606-8370-48-4; 

2013 – Evaluare naţională 2013. Modele revizuite. (coautor) Ed. Trend, 

Piteşti, ISBN 978-606-8370-49-1; 2012                                                                                

2013 – Limba şi literatura română pentru examenul de bacalaureat. 

Ghid de pregătire intensivă. Ed. Trend, ISBN 978-606- 83709-05-7;    

2013 – Trepte ale iniţierii în analiza textului (non)literar, Ed. Trend, 

Piteşti, ISBN 978-606-8370-61-3; 

2012 – Evaluare naţională, 75 de variante de subiecte, clasa a VIII-a 

(coautor), Ed. Juventus, Piteşti, ISBN 978-606-8350-12-7; 

2012 – Limba şi literatura română, auxiliar didactic pentru gimnaziu. 

(teste iniţiale, teste finale, aplicaţii pentru ora de lectură etc.), Ed. Trend, 

Piteşti, ISBN 978-606-8370-16-3; 

2012 – Limba şi literatura română, auxiliar didactic pentru clasa a 

VII-a. Ed. Trend, Piteşti, ISBN 978-606-8370-19-4; 

2012 – Limba şi literatura română, 70 de variante pentru Evaluare 

naţională, Ed. Trend, Piteşti, ISBN  978-606-8370-30-9; 

2011 – Fonetică, vocabular, comunicare, Editura Juventus Press, Piteşti, 

ISBN 978-606-92550-0-1; 

2011 – O gramatică practică a limbii române, Editura Trend, Piteşti, 

ISBN 978-606-8370-03-3; 

2011 – Limba şi literatura română, auxiliar didactic pentru clasa a V-

a. Ed. Trend, Piteşti, ISBN 978-606-92916-0-3; 

2009 – Sinteze de literatură română pentru gimnaziu, (coautor) Ed. Tip 

Naste, Piteşti, ISBN 978-973-1921-00-6; 

2009 – Iadul esteticii Ed. Tip Naste, Piteşti, ISBN 978-973-1921-05-1. 

  

Anexa 2 

Participare cu prezentare de 

lucrare la conferințe 

internaționale 

   

1. Ovidius, un poet între două lumi, Procedia of 2nd International 

Multidisciplinarity Conference Perspetives «Innovation, Creativity and 

Managemnet in the 21st century», Turcia, 26-31.10.2018, Academia 

Publishing-AEPEEC 21, Romer Street, Bolton, BL26BLG, UK, ISBN 976-

1-9998738-2-0, pp. 164-166; 

2. Frumosul natural și frumosul artistic, delimitări conceptuale, Procedia 

of 4nd International Multidisciplinarity Conference Perspetives 

«Innovation, Creativity and Managemnet in the 21st century», Ungaria, 23-

28.10.2019, Academia Publishing-AEPEEC, Nielsen UK ISBN & San 

Agenties Nielsen, ISBN 978-1-9160956-1-8, pp. 101-106; 

3. Ipostaze ale iubirii în Maidanul cu dragoste, Procedia of 5nd 

International Multidisciplinarity Conference Perspetives «Innovation, 

Creativity and Managemnet  in the 21st century», România, 28-31.8.2020; 

ISBN issued by Nielsen UK ISBN & San Agenties Nielsen, ISBN 978-

9160956-1-8, pp. 56-59; 

4. Des représentations de la réticence érotique chez G. M. Zamfirescu et 

Felix Aderca. La physique et la métaphysique de l’amour, Conferința 

Internațională Limba și Literatura. Repere Identitare în context european, 

15th International Conference of the Faculty of Theology, Letters, History 

and Arts, Piteşti, June 2020, No. 26/2020, University of Piteşti Press, ISSN 

2344-4894, ISSN-L 1843-1577, pp. 59-66; 

5. Permanențe baroce în opera lui G. M. Zamfirescu, Conferința 

internațională Comparativism, Identity, Communication (CIC), a XIII-a 

ediție (online), Craiova, 2020, vol. Literatura și alte forme de interacțiune 

discursivă, Editura Universitaria, Craiova, 2021, ISBN 978-606-14-1718-6, 

pp. 91-97. 



 

 

Anexa 3 

Articole științifice publicate în 

reviste de specialitate 

 

1.    Drigession and narrative discontinuity in „Maidanul cu dragoste”, 

in JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, submitted for 

indexation in the ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences Studies, Issue nr. 21/2020, ISSN, 2248-3004, pp. 778-

783; 

2. Aspects of the novel, in „Cântecul destinelor” – The art of storytelling, 

in JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, submitted for 

indexation in the ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences Studies, Issue nr. 22/2020, ISSN, 2248-3004, pp. 391-

399; 

3. Modern and modernity in G. M. Zamfirescuʻs novels, in JOURNAL 

OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, submitted for indexation in the 

ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities and Social 

Sciences Studies, Issue nr. 24/2021, ISSN, 2248-3004, pp. 1053-1056; 

4. Aspects of the novel in G. M. Zamfirescu’s prose – Intrigue, in 

JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, submitted for 

indexation in the ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences Studies, Issue nr. 25/2021, ISSN, 2248-3004, pp. 873-

881; 

5. George Mihail Zamfirescu, the paradigm of a controversial modernity, 

in JOURNAL OF ROMANIAN LITERARY STUDIES, submitted for 

indexation in the ERIH-PLUS European Reference Index for the Humanities 

and Social Sciences Studies, Issue nr. 27/2021, ISSN, 2248-3004, pp. 582-

590; 

6. Viziune narativă în Maidanul cu dragoste, în Studii doctorale 

Filologice, Editura Universității din Pitești, 2019, ISSN/ISSN-L 2559-3811, 

pp. 63-71; 

7. Conștiință și eros în Maidanul cu dragoste, în Studii de literatură, 

lingvistică și didactică, Editura Universității din Pitești, 2020, ISBN 978-606-

560-673-9, pp. 38-55. 

8. Ipostaze ale iubirii în Maidanul cu dragoste. Erosul thanatic, în revista 

Inovație în educație, nr. 3, ianuarie 2020, ISSN 2668-7097, pp. 111-114 

  

 

                         HOAGHEA CRISTIAN 
 

 

     01.10.2022 

 


