
Curriculum vitae 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Lefter Claudia-Andreea 

Adresa Str. Strugurilor, nr 2i, Iaşi 

Telefon    0740777962 : 

E-mail harmanescu_claudia@yahoo.com 

Nationalitate Română 

Data naşterii 15.05.1982 

 Experienţa profesională 

Perioada 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular în cadrul catedrei de Limba şi literatura română, a Colegiului 

Economic Administrativ, Iaşi 

mailto:harmanescu_claudia@yahoo.com


Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Profesor coordonator al imaginii Colegiului Economic Administrativ, Iaşi, 

coordonator şi iniţiator al proiectului social “Jandarmii, prietenii elevilor” şi al 

clubului şcolar “Jandarmii-prietenii elevilor”, profesor coordonator al 

campaniei “Nu te droga în şcoala mea”, desfăşurat în relaţie cu IJJ şi IPJ Iaşi, 

coordonarea cercului pedagogic desfăşurat în cadrul colegiului amintit, unde 

am ţinut lecţia demonstrativă, profesor îndrumător al  numeroarelor activităţi 

artistice, profesor organizator al activităţii de voluntariat, “Asociaţia 

Cluburilor Alcoolicilor în Recuperare”, coordonator în colaborare la proiectul 

“Prejudecata ucide”, privind informarea elevilor despre infectarea cu HIV-

SIDA, coordinator al proiectului “Stop violenţei-Schimbă-ţi atitudinea”, în 

colaborare cu IJJ Iaşi, coordonator al spectacolului umanitar “Bucuria 

Crăciunului – Suflet pentru suflet”, participant la conferinţa “Competenţe ale 

psihologului şcolar în spaţiul comunităţii europene”, iniţiator al mometului 

omagial “Mihai Eminescu şi şcoala de astăzi”, participarea activă la  

pregătirea  şi susţinerea elevilor în parcurgerea suplimentară a materiei pentru 

proba de Bacalaureat, pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiada 

judeţeană de limbă şi literatură română, participarea ca evaluator în cadrul 

Olimpiadei judeţene de limbă şi literatură română, participarea ca profesor 

evaluator la cele două sesiuni ale Examenului de 

Bacalaureat(2009,2010,2011,2012,2013,2014).  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Colegiul Economic Adminstrativ, Iaşi, str. Sărăriei, nr.35 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Profesor 



Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

2005-2009 

 Profesor suplinitor în cadrul catedrei de Limbă şi literatură română, Colegiul 

Naţional de Artă „Octav Băncilă”, Iaşi 

Profesor îndrumător al elevei Alina Budeanu, participantă la olimpiada 

naţională de limbă şi literatură română, câştigarea a 4 premii II , 2 premii III şi 

3 menţiuni în cadrul olimpiadei judeţene de limbă şi literatură română, 

coordonator în cadrul revistei şcolare “Artes”, câştigătoare a numeroase premii 

naţionale, coordonator al proiectelor anti-violenţă, stop fumatului, coordonator 

al diferitelor proiecte interculturale, organizator al spectacolului de Crăciun, 

“Copiii sunt sufletul Crăciunului”, îndrumător al elevilor pentru parcurgerea 

materiei pentru fiecare etapă a olimpiadei de limba şi literatura română, 

implicarea activă în pregătirea suplimentară a elevilor pentru Testarea 

Naţională şi Examenul de Bacalaureat, organizator al Balului Bobocilor, 

coordonator –îndrumător al Etapei Naţionale a Olimpiadei de Limbă şi 

literatură română desfăşurate în Iaşi, în aprilie 2006, obţinerea repetată a celor 

mai mari note la nivelul Colegiului Naţional de Artă în cadrul Testelor 

Naţionale şi  Bacalaureatului.  



Numele şi adresa 

angajatorului 

Educaţie şi formare 

 Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă”, Iaşi, str.Cuza Vodă, nr.29 

 Martie 2015- participarea la Proiectul finanțat prin M112 C001112400074, în 

cadrul proiectului Formare profesională pentru beneficiari ai Măsurii 112 

Martie 2012-participarea la Proiectul cofinanțat din Fondul Social  European 

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013, Axa prioritară1: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii 

economice si dezvoltării societății bazate pe cunoaștere, Titlul proiectului: 

Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale 

transferabile  

 2008-prezent 

Doctorand al Şcolii Doctorale de Studii Filologice, din cadrul 

Univ.”Al.I.Cuza”, Iaşi, în domeniul literar, cu teza “Poetica personajului în 

opera Hortensiei Papadat-Bengescu”, profesor coordonator, prof.univ.dr. 

Lăcrămioara Petrescu 

Ianuarie 2010 

Participarea la cursul de formare împotriva violeţei în şcoală 

  2007-2010 

Absolvent al Facultății de Drept şi Administraţie Publică, din cadrul 

Univ.”Spiru Haret” Braşov 

Septembrie 2007 

Obţinerea autorizaţiei de traducător şi interpret pentru limba Engleză, 

autorizație emisă de Ministerul Justiției 

  2006-2008 

Masteratului “Literatură şi hermeneutică literară”, lucrare de disertaţie 

obţinută cu nota 10. 

  Iunie 2008 

Obţinerea definitivatului în învăţământ cu nota 10 

    2008-2004 

Licențiat în Filologie, profilul Filologie, Facultatea de Litere,din cadrul 

Univ.”Al.I.Cuza”, Iaşi, secţia română-engleză. Diplomă de licenţă obţinută cu 

nota 10 



Aptitudini şi competenţe 

personale 

Limba maternă Româna 

Limbi străine 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs orale Exprimare 

scrisă 

Limba 
Engleza 

Franceza 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Excelent 

Competente şi abilităţi 

sociale 

Capacitate exemplară de a comunica în diferite situaţii sociale, interacţionând 

deseori cu instituţii sociale de prestigiu, precum Univ “Al.I.Cuza”, Iaşi, IJJ 

Iaşi, IJP Iași, ISJ Iași prin îndrumarea elevilor către programe sociale 

responsabile. 



Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Am avut pe parcursul celor 10 ani de activitate la catedră o vastă participare la 

un număr impresionant de sesiuni, concursuri, cursuri, olimpiade județene și 

naționale, dezbateri tematice, în cadrul cărora am luat cuvântul sau chiar am 

coordonat organizarea lor, iar reușitele au fost constant lăudate atât de către 

colegii de breaslă, cât și de membrii societății culturale ieșene. Am realizat 

împreună cu membrii IJJ Iași un exercițiu demonstrativ pentru înțelegerea 

rolului pe care anjajatul MAI îl deține în cadrul societății. Am colaborat cu 

Pompierii Iași pentru realizarea unor exerciții demonstrative cu un evident 

caracter preventiv al incendiilor, cutremurelor, dezastrelor naturale, reușind să 

asigur elevilor feed-back-ul scontat. Am organizat în mod repetat expoziţii de 

pictură pe teme literare şi nu numai, spectacole, tabere şcolare cu tematică, 

baluri ale bobocilor, am participat activ la cercuri si întâlniri didactice, 

conferințe si sesiuni de comunicări menite să dezvolte capacitatea de adaptare 

la nevoile constante ale unei societăți în curs de dezvoltare. În cadrul a 

numeroase sesiuni de comunicare am avut rol de leader și organizator-

coordonator, remarcându-se capacitatea de a coordona indivizii de vârste și 

categorii sociale diferite. Ca profesor în cadrul Colegiului Economic 

Administrativ Iași am demonstrat o perseverentă activitate didactică, prin 

coordonarea unui număr de 5 elevi ce au obținut nota maximă în cadrul 

examenului de Bacalaureat, 2014, sesiunea iunie-iulie. În cadrul aceluiași 

colegiu, m-am implicat în activități sociale, educative alături de personalul IJJ 

Iași în campania antidrog, implicând în acest sens mai multe instituții publice, 

televiziuni și ziare locale. Am coordonat anual standul ofertelor educaționale 

din cadrul Zilelor Absolventului, organizate de Univ. “Al.I.Cuza” Iași, 

îndrumând absolvenții de gimnaziu către cariera de economist. Am fost 

evidențiată în fiecare an prin calificativul “Foarte bine” ;i număr maxim de 

puncte dobândite prin activitatea exemplară ca profesor-diriginte, profesor de 

Limba și literatura română, profesor-colaborator la revista școlii, profesor-

colaborator în relație cu presa. 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

Abilitate evidentă în utilizarea PC-ului, cunoştinţe Ms-Office  Windows, 

Word, Power Point, poșta electronică. 



Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Pasionată de lectură și, în special, literatură latină și greacă, de relaţiile ei cu 

celelalte arte, muzică, pictură, teatru, aptituni în regizarea unor spectacole de 

teatru ce au ca sursă texte literare cunoscute elevilor de gimnaziu şi liceu, 

iubitoare de muzică clasică și ecranizarea unor creații canonice, pasiune pentru 

filme documentare cu un pronunțat caracter istoric, bucuria de a îndruma 

indivizii de orice varstă către contemplarea naturii. 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Colaborez cu reviste didactice, scriu articole tematice ziare culturale, reuşind 

să public o mare parte din acestea (am publicat un articol despre Hortensia 

Papadat-Bengescu în ziarul “Observator cultural”, diferite articole despre rolul 

profesorului şi al elevului în societate, în revista “Noi şi dascălii noştri” sau 

”Didactica XXI”), am participat la diferite emisiuni și concursuri televizate ce 

au avut ca scop concret dezvoltarea psiho-socială a individului în contextul 

generării de informații constante. Colaborez în mod constant cu psihologi, 

medici, sociologi, avocați, oameni de știință pentru a oferi elevilor o optimă 

informare a pieței muncii cu mișcările ei majore și debusolante pentru tinerii 

absolvenți de liceu. Sunt mereu interesată de tot ceea ce apare nou în domeniul 

pe care îl îmbrățișez, dar și în alte domenii-anexe pentru a descoperi și rezolva 

cu ușurință dificultățile celorlați. Mă implic în activități de voluntariat prin 

colectarea de cărți pentru micii și marii pasionați de lectură cu nevoi sociale și 

financiare. Sunt deschisă informației și adaptabilă ritmului ei alert, ținându-mă 

la curent cu legătura ce se stabilește între mediul virtual si lumea reală. 

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B din iunie 2003. 


