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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETRUŢA GABRIELA-PAULA 

Adresă(e) Bd. Republicii, nr,71, cod 110062 Piteşti, judeţul Argeş, România  

Telefon(oane) (004) 0348.453.432 Mobil:  

Fax(uri) (004) 0348.453.431 

E-mail(uri) petruta_gabriela@yahoo.com 
  

Naţionalitate(- tăţi) Română 
  

Data naşterii 29.06.1967 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada septembrie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Didactica Biologiei, Didactica Ştiinţelor naturii, Instruire  
asistată de calculator, Practica pedagogică a studenţilor de la specializările Biologie, Horticultură, 
Ecologie, Asistenţi medicali, Chimie, Ingineria mediului, Inginerie fizică, Pedagogie II (Teoria şi 
metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării), Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei.Teoria 
şi metodologia curriculumului) în cadrul programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţial) 
de certificare pentru profesia didactică a studenţilor; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica 
specialităţii (până în 2013), Practica pedagogică în cadrul programului de studii psihopedagogice 
pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică  (până în 2012), Cunoaşterea 
mediului/ştiinţă şi metodică (din 2012). 
Formator în cadrul programului de master „Consiliere educaţională” (disciplina „Teoria şi practica 
învăţării prin prin cooperare”) (din 2015). 
Formator în cadrul programului de master „Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice” – 
MENTPROF (disciplina „Metode interactive de predare-învăţare”) (până în 2015). 
Formator în cadrul programului de master „Educaţia timpurie” (disciplinele „Învăţarea centrată pe copil 
la vârstele timpurii” şi Educaţia pentru sănătate (în 2013, 2015). 
Formator în cadrul programului de formare continuă „Şcoala inclusivă – o şcoală pentru toţi“ (disciplina 
„Învăţarea diferenţiată şi personalizată în şcoala inclusivă“). 
Evaluator: 

- în comisii de finalizare a studiilor de către studenţi; 
- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea gradelor didactice II şi I de către profesorii 

de biologie din învăţământul preuniversitar. 
- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea gradului didactic I de către profesorii din 

învăţământul primar şi preşcolar. 
Preşedinta Comisiei de practică pedagogică, FSED (din 2012). 
Membru în Comisia de cercetare ştiinţifică, FSED (din 2013) şi în Comisia de acordare a burselor  
Erasmus, FSED (din 2014).  
Reprezentant din partea DPPD în colaborarea cu Biblioteca Universităţii (până în 2013).  
 Participare la Congresul ştiinţific internaţional „Soil and food, resources for a healthy life”, organizat de 
 U.S.A.M.V. Iaşi, 22-24 octombrie 2015 http://www.uaiasi.ro/congres/ 

   Membru al echipei de implementare a proiectului european cu titlul “ Parents Informal Network for   
   Early Childhood Learning (PINECL), 543178-LLP-1-2013-1-IE-KA3-KA3MP, desfăşurat în 
   perioada 2013-2015. 
   Membru în Comitetul Ştiinţific la International Conference Edu-world 2014 with the main theme   
  „Education Facing Contemporary world issues”, Piteşti, 2014, 7-9 noiembrie http://www.eduworld.ro/ 

 Moderator la section 4 – Pre-university Education, la International Conference Edu-world 2014 with 
 the main theme „Education Facing Contemporary world issues”, Piteşti, 2014, 7-9 noiembrie. 
 Moderator la workshopul „Matematică şi Ştiinţe ale naturii”, din cadrul Simpozionului Ştiinţific Naţional  
 „Invitaţie la regândirea educaţiei – dialog profesional pentru optimizarea unor practici educaţionale” –  
 ediţia a doua, organizat de I.F.P al Universităţii din Piteşti, ISJ, Arges şi CCD Argeş, 2014,17 mai. 
 Participare la Congresul ştiinţific internaţional „Life Sciences, a challenge for the future”, organizat de 
 U.S.A.M.V. Iaşi, 25 octombrie 2014 http://www.uaiasi.ro/congres/ 
 Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental    
 changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Agricultură, 20-22 octombrie 2011,   
 http://www.uaiasi.ro/simpozion/ 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

   Membru al colectivului de cercetare în cadrul proiectului cu titlul “ Intelligent Pathways fot Better  
   Inclusion (IN PATH) - Agreement Number 517976-LLP-1-2011-1-PT-GRUNDTVIG-GMP, desfăşurat în 
   perioada 2011-2013. 
   Participare în cadrul proiectului cu titlul “ Intelligent Pathways fot Better Inclusion (IN PATH) -    

 Agreement Number 517976-LLP-1-2011-1-PT-GRUNDTVIG-GMP, la:  2nd project meeting organizat  
 de către Universitatea din Erlangen Nuremberg– Germania, 10-11 mai 2012, la 3rd project meeting   
 organizat de către XXI Investlan, S. L.,  Bilbao – Spania, 24-25 ianuarie 2013, la 4th project meeting   
 organizat de către Universitatea din Macerata – Italia, 13-14 iunie 2013, la 5th project meeting   
 organizat de către Universitatea din Piteşti – România, 
Membru în Comitetul Ştiinţific la International Conference Edu-world 2012 with the main theme 
„Education Facing Contemporary world issues”, Piteşti, 2012, 29 noiembrie–1 decembrie 
http://www.eduworld.ro/ 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei, Departamentul Stiinţe ale educaţiei  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, formare 

  

Perioada septembrie 2009 – septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

http://www.uaiasi.ro/congres/
http://www.eduworld.ro/
http://www.uaiasi.ro/congres/
http://www.uaiasi.ro/simpozion/
http://www.eduworld.ro/
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Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Didactica predării Ştiinţelor naturii, Instruire asistată de 
calculator, Practica pedagogică a studenţilor de la specializările Biologie, Horticultură, Ecologie, 
Asistenţi medicali, Chimie (din 2010), Ingineria mediului (din 2010), Inginerie fizică (din 2010), 
Pedagogie I şi Pedagogie II, în cadrul programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţial) 
de certificare pentru profesia didactică a studenţilor; Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica 
specialităţii (din 2010), Educaţia integrată (în 2009) şi  Practica pedagogică în cadrul programului de 
studii psihopedagogice pentru Nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică. 
Conducere cursuri şi seminarii la disciplina Instruire asistată de calculator,  la Cursul postuniversitar 
psihopedagogic de abilitare pentru cariera didactică.  
Formator în cadrul programului de master „Mentorat pentru profesionalizarea carierei didactice” – 
MENTPROF (disciplina „Metode interactive de predare-învăţare”). 
Formator în cadrul programului de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar: „Formarea îndrumătorilor de practică pedagogică – PRACTICUM” (disciplina „Educaţia 
diferenţiată”) şi a Programul de formare a adulţilor „Formarea formatorilor de adulţi - ForAd” (disciplina 
„Metode activ-participative în procesul formării adulţilor”), acreditate de către Centrul Naţional de 
Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar din cadrul M inisterului Educaţiei,  
Cercetării şi Tineretului.  
Evaluator: 

- în comisii de finalizare a studiilor de către studenţi; 

- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea definitivatului în învăţământ, a gradelor 

didactice II şi I de către profesorii de biologie din învăţământul preuniversitar. 
Evaluator în cadrul comisiei de referenţi ştiinţifici ai revistei JIPED (Journal of Innovation in 
Psychology, Education and Didactics), editată de Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele 
Educaţiei, din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri”, Bacău (din august 2011). 
Reprezentant din partea DPPD în colaborarea cu Biblioteca Universităţii. 
Moderator la atelierul de lucru 2 – Rolul coordonatorilor de practică pedagogică în realizarea pregătirii 
practice a viitorilor profesori. Dezbateri. Prezentări de bune practici  şi raportor la atelierul de lucru 1 – 
Noi dezvoltări în didactica postmodernă, la – Conferinţa Naţională de Didactică „Reforma universitară a 
pregătirii viitorilor profesori”, desfăşurată în cadrul proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul 
de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, Piteşti, 2011, 27-29 iulie. 
Membru al colectivului de cercetare în cadrul proiectului nr. 509927-LLP-1-2010-GR-GRUNDTVIG-
GMP, cu titlul “Development of Innovative methods of Training the Trainers”,  Agreement Number - 
2010-4142/001-001, desfăşurat în perioada 2010-2012.. 
 Membru în Comitetul Ştiinţific la International Conference Edu-world 2010 with the main theme 
„Education Facing Contemporary world issues”, Piteşti, 2010, 8-9 octombrie.  
 http://www.eduworld.ro/committee.php 
Moderator la section 8 – ICT&E-learning in knowledge society, la International Conference         
 Edu-world 2010 with the main theme „Education Facing Contemporary world issues”, Piteşti, 2010,  
 8-9 octombrie. 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 26-28 mai 2011 şi moderator la section 1.2. 
Pedagogy and Methodology, Foreign Languages, Economic Sciences. 
http://www.uaiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2011/bun_venit.htm 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 Participare la 3rd Annual Internaţional Conference: Physical Education, Sport and Health, Piteşti,  
2010, 19-20 noiembrie, 
http://www.sportconference.ro/index.php?option=com_content&view=article& id=63&Itemid=36 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental  
changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Agricultură, 21-23 octombrie 2010,  
http://www.univagro-iasi.ro/s impozion/ 
Participare la International Conference Edu-World „Education facing contemporary world issues” 
Piteşti, 8-9 octombrie 2010, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti 
http://www.eduworld.ro/participants.php 
Participare la International Conference “ICT in the education of the Balkan countries”, 17-19 June 
2010, Bulgaria. 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 27-28 mai 2010. 
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2010/bun_venit_eng.htm  
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental 
changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Agricultură, 22-24 octombrie 2009. 
http://www.univagro-iasi.ro/s impozion/ 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, formare 

http://www.eduworld.ro/committee.php
http://www.uaiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2011/bun_venit.htm
http://www.sportconference.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=63&Itemid=36
http://www.univagro-iasi.ro/simpozion/
http://www.eduworld.ro/participants.php
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2010/bun_venit_eng.htm
http://www.univagro-iasi.ro/simpozion/
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Perioada septembrie 2005 – septembrie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Didactica predării Biologiei, Instruire asistată de 
calculator, Practica pedagogică a studenţilor de la specializările Biologie, Horticultură, Ecologie, 
Asistenţi medicali, Pedagogie I, Anatomia comparată a vertebratelor în cadrul programului de formare 
iniţială a studenţilor. 
Conducere seminarii la disciplina: Instruire asistată de calculator, Didactica specialităţii, Practica 
pedagogică la Cursul postuniversitar psihopedagogic de abilitare pentru cariera didactică.  
Formator în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar: DIDACTICA, FORMAREA ÎNDRUMĂTORILOR DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ – 
PRACTICUM, COMDIDACT,  acreditate de către Centrul Naţional de  Formare a Personalului 
Didactic din Învăţământul Preuniversitar din cadrul M inisterului Educaţiei,  Cercetării şi Tineretului. 
Evaluator: 

- în comisii de finalizare a studiilor de către studenţi; 
- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea definitivatului în învăţământ, de către 

profesorii de biologie din învăţământul preuniversitar; 
- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea gradului didactic II de către profesorii de 

biologie din învăţământul preuniversitar. 
- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea gradului didactic I de către profesorii de 

biologie din învăţământul preuniversitar (din 2008). 
Membru în Colegiul de Etică din Universitatea din Piteşti   
Membru în echipă, participând la activităţile de cercetare educaţională aplicativă, precum şi la 
implementarea rezultatelor proiectului SOCRATES / COMENIUS 2.1 cu titlul „The Use of Heritage Sites 
in Europe as an „Outdoor Laboratory” for innovative Science Teacher Education {OUTLAB Europe} - 
nr. de referintă 226646-CP-1-2005-1-IE-COMENIUS-C21; am elaborat „modulul Biologie” şi am 
coordonat activităţile aferente stagiului de practică cu studenţii străini în cadrul proiectului, pentru 
disciplina Biologie (adeverinta nr. 1802 din 02.06.2008); valoarea totală a contractului 228876 Euro. 
http://www.die.ro/index.php?i=60 
Participare la Final Reunion of the partnership in the framework of the Comenius Project entitled „The 
Use of Heritage Sites in Europe as an „Outdoor Laboratory” for innovative Science Teacher Education 
{OUTLAB Europe}, organizată de către Universitatea din Pavia – Italia, 30-31 octombrie, 2008 
Membru în echipa proiectului LEONARDO DA VINCI cu titlul Development of Systems for Vocational 
Teacher Qualification Improvement {PROPETO} – nr. de referinţă LT/06/B/F/PP-17/009; valoarea totală 
a contractului pentru UPIT 42726 Euro. 
http://www.die.ro/index.php?i=73 
Participare în cadrul activităţii acestui proiect la 5th Partener Meeting – 8-9 December 2008,University 
of Piteşti  
Membru în echipa operativă şi  formator în cadrul proiectelor finanţate Phare: Calitate în Educaţie – 
Caled 1 (cod Perseus RO2005/017-553.04.01.02.04.02.08, în valoare de 64.982.81 Euro) şi Calitate 
în Educaţie – Caled 2 (RO2005/017-553.04.01.02.04.02.12, în valoare de 55.398,92 Euro),  în cadrul 
Programului Phare 2005 pentru formarea continuă a profesorilor din liceele din mediul rural, pentru 
disciplinele Didactica specialităţii şi Didactica ariei curriculare Matematică şi Ştiinţe. 
http://www.dppdpitesti.ro/caled1/echipa.php;  
http://www.dppdpitesti.ro/caled2/echipa.php 

http://www.die.ro/index.php?i=60
http://www.die.ro/index.php?i=73
http://www.dppdpitesti.ro/caled1/echipa.php
http://www.dppdpitesti.ro/caled2/echipa.php
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Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Raportor la section 7 – ICT&Multimedia in education, International Conference Edu-world 2008 with the main theme 
„Education Facing Contemporary world issues”, Piteşti, 2008, 5-8 iunie. 
Membru al echipei de evaluatori naţionali ai dosarelor depuse pentru obţinerea burselor de studii în 
străinătate, domeniul ştiinţe ale educaţiei, participând în această calitate, la etapa de evaluare academică din 
luna ianuarie 2008 (adeverinţă nr. 52/22.01.2008) li din luna mai 2009  (adeverinţă nr. 574/27.05.2009). 
Membru în asociaţia ştiinţifico-profesională „The European Society for Research on the Education 
of Adults” [ESREA] (din 2008). 
Reprezentant din partea DPPD în colaborarea cu Biblioteca Universităţii (din 2007) 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 29-30 mai 2009. 
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2009/bun_venit_eng.htm 
Participare la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Schimbări de paradigmă în ştiinţele 
educaţiei” organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, DPPD, 20-21 martie 2009, Alba 
Iulia www.uab 
Participare la la International  Conference: Psysical education, sport and Health, Piteşti, 21-23 
noiembrie, 2008 www.efsupit.ro 
Participare la International Conference Edu-World „Education facing contemporary world issues” 
Piteşti, 5 - 8 iunie, 2008 organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti 
http://www.upit.ro/ew2008 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 29-31 mai 2008.  
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2008/bun_venit_eng.htm  
Participare la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Strategii alternative de instruire, învăţare şi 
evaluare” organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, Catedra de Pedagogie, 
Psihologie şi Didactică, DPPPD, Departamentul pentru pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, 
27 martie 2008, Blaj www.uab  
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental 
changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Agricultură, 16-18 octombrie 2008. 
http://www.univagro-iasi.ro/s impozion/  
Participare la International ConferenceEcoMedia Europe 2007-RO, 23-24 november 2007, Piteşti, cu 
tema „ICT Strategies in Europea schools – the Romanian Perspective”, organizată de Departamentul 
de Integrare Eurpeană împreună cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi 
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţie din cadrul Universităţii din Piteşti  
http://www.die.ro/ecomedia2007  
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 24-25 mai 2007.  
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2007/bun_venit_eng.htm  
Participare la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Schimbări de paradigmă în ştiinţele 
educaţiei” organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, DPPPD, 30-31 martie 2007, Alba 
Iulia www.uab  
Participare la International Conference Edu-World „Education facing contemporary world issues” 
Piteşti, organizată de Universitatea din Bucureşti, Universitatea din Piteşti şi Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Argeş, iunie, 2006  
Participare la Conferinţa internaţională dedicată aniversării a 10 ani de învăţământ universitar de 
sociologie şi psihologie „Cultură, dezvoltare, identitate, perspective actuale”, organizată de 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe socio-umane, 26-27 octombrie 2006, Oradea  
Participare la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională - Ştiinţele Educaţiei în perspectiva integrării europene 
SEPIE, Ediţia I - organizată de facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, 25 noiembrie 
2006 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 25-26 mai 2006. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, formare 

  

Perioada februarie 2002 – septembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Anatomia comparată a vertebratelor, Instruire asistată de 
calculator, Didactica Horticulturii, Practica pedagogică a studenţilor de la specializarea Horticultură, în 
cadrul programului de formare iniţială a studenţilor.  
Formator în cadrul programului COMDIDACT, program de formare continuă a profesorilor din 
învăţământul preuniversitar, acreditat de către CNFP.  

http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2009/bun_venit_eng.htm
http://www.uab/
http://www.efsupit.ro/
http://www.upit.ro/ew2008
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2008/bun_venit_eng.htm
http://www.uab/
http://www.univagro-iasi.ro/simpozion/%20g=en&pagina=home.html
http://www.die.ro/ecomedia2007
http://www.univagroiasi.ro/Horti/Simpozion_Horticultura_2007/bun_venit_eng.htm
http://www.uab/
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Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Evaluator: 
- în comisia de evaluare la examenul pentru obţinerea definitivatului în învăţământ şi a gradului 

didactic II, de către profesorii de biologie din învăţământul preuniversitar. 
Participare la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 27-28 mai 2005. 

  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Catedra de Biologie-Horticultură 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, formare 

  

Perioada octombrie 1999–februarie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Conducere seminarii la disciplinele: Anatomia comparată a vertebratelor, Zoologia vertebratelor, 
Mijloace audio-vizuale 
Participare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Ecosinteze şi etnosinteze carpatine”, ediţia 
XXXIII,organizată de Muzeul Judeţean Argeş, 2-3 septembrie, 2002 
Participare la Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Ecosinteze şi etnosinteze carpatine”, ediţia 
XXXII, organizată de Muzeul Judeţean Argeş, 2-3 septembrie, 2001 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Catedra de Biologie-Horticultură 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, formare 

  

Perioada septembrie 1994 - octombrie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de biologie, titular  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Conducere activităţi didactice la disciplina Biologie. 
Responsabila Comisiei diriginţilor. 
Membră a Consiliului de conducere al şcolii. 

  

Numele şi adresa angajatorului Grup şcolar de chimie industrială „Sinteza”, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada Septembrie 1986 - septembrie 1994 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător, titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere activităţi didactice 
  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 18, Oradea 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada noiembrie 2011-mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postunuversitar 
Modulul: Învăţământul centrat pe student – strategii de proiectare, implementare şi evaluare 
intituţională, Modulul 2.2. Strategii centrate pe student 

  

Perioada 05 octombrie 2011 – 06 octombrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UEFISCDI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modulul: „Instituţiile de învăţământ superior ca organizaţii – management strategic”, organizat de 
Academia de Studii Economice Bucureşti, desfăşurat în cadrul proiectului „Imbunătăţirea 
Managementului Universitar”  
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Perioada 01 august 2011 – 12 august 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1981”, Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Academia de vară: Perspective noi în didactică. Între centrarea pe elev şi abordarea prin competenţe, 
organizată în cadrul proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învăţământul superior”   

  

Perioada 18 februarie 2011 – 20 februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Psihologilor din România, Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursul: Curs introductiv de analiză statistică. Aplicaţii în SPSS   

  

Perioada 29 noiembrie 2010 – 02 decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursul: Utilizare platforma E-learning, în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de E-
learning”, Universitatea din Piteşti,  

  

Perioada 23 noiembrie 2010 – 24 noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Cursul: Utilizare Modul de Arhivare electronică, în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de 
E-learning”, Universitatea din Piteşti 

  

Perioada noiembrie 1999 – februarie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe ale educaţiei (teza de doctorat: „Ştiinţele naturale (Biologia) în şcoala românească, cu 
specială privire asupra evoluţiei conţinuturilor şi metodologiei” – coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Ion 
Stanciu) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe ale educaţiei 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctoral 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Departamentul de Formare Continuă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar de perfecţionare, specializarea: Instruire asistată de calculator 

  

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Română, Institutul de Biologie, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Şcoala de vară: „Realizări şi Perspective în Biologie ”   
 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Centrul de cercetare, Studii Postuniversitare şi Servicii în domeniul 
limbilor străine 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

  

Perioada 1988-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie, specializarea: Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

  

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul pedagogic “IOSIF VULCAN”, Oradea 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Preuniversitar 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B
2 

Utilizator 
independent 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

A
2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare interpersonală, lucru în echipă, responsabilitate, iniţiativă , toleranţă faţă de ideile 
colaboratorilor, receptivitate la nou şi predispus să înveţe lucruri noi  

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Abilităţi de coordonare, de planificare  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Operare calculator Office (word, excel, powerpoint); navigare pe internet) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pictura, grafica  
  

Alte competenţe şi aptitudini Îndrumare lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinera gradului I în învăţământ, la specializarea Biologie 
  

Permis(e) de conducere categoria B  

Anexe 1. Activitatea de elaborare şi publicare lucrări 
2. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe internaţionale 
3. Articole in-extenso publicate în reviste ISI fără factor de impact, articole in-extenso 

publicate in volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor intemaţionaie 
indexate ISI Thomson: 

4. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe naţionale 
5. Cărţi 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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1. Activitatea de elaborare şi publicare lucrări 
Articole/studii publicate: 
a) în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de C.N.C.S.I.S.: 
 

- Petruţa Gabriela-Paula - Predarea Ştiinţelor naturale în învăţământul secundar românesc, reflectată în lucrările cu caracter metodic din 
prima jumătate a secolului XX, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, 
harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 27-28 mai 2005 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul XLVIII, vol 1 
(48), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 999-1004. 2005. [CNCSIS B].  
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2005/173_petruta%20g.pdf  

- Petruţa Gabriela-Paula - Manuale şcolare alternative utilizate în predarea ştiinţelor naturale în şcoala secundară românească din prima 
jumătate a secolului XX, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, 
organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 25-26 mai 2006 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul XLIX, vol 1 (49), seria 
Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 447-452. 2006. [CNCSIS B].  
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2006/82_petruta%20g.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - Methodological aspects of the use of logocentric and logo-psychocentric methods of teaching within the 
Biology lessons, în Scientific Bulletin – Education Sciences Series. Nr. 1/2007. Editura Universităţii din Piteşti. I.S.S.N. 1584-5915. pg. 
261-269. 2007. [CNCSIS C]. 

- Petruţa Gabriela-Paula – Methodological aspects of the use of combined empirio-sociocentric and empirio-psychocentric models of 
education within the Biology lessons, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, 
harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 24-25 mai 2007 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul L, vol 1 (50), 
seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 265-270. 2007. [CNCSIS B].  
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2007/Lucrari%20Sect%20I/petruta%20g%201.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - Possibilities of carrying out ecological education in P iteşti city, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific 
internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 24-25 mai 
2007 şi publicată în Lucrări Ştiintifice, anul L, vol 1 (50), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 
271-274. 2007. [CNCSIS B].  
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2007/Lucrari%20Sect%20I/petruta%20g%202.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - Clustering technique – applications within Biology and Horticulture lessons, lucrare prezentată la Simpozionul 
ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 29-31 
mai 2008 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LI, vol 1 (51), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-
7376. pg. 107-112. 2008. [CNCSIS B].  
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2008/pdf%20I/17%20petruta%20g.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - The maximization of students’ profesional preparation from the faculties of horticulture and ecology, lucrare 
prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de U.S.A.M.V. 
Iaşi – Facultatea de Agricultură, 16-18 octombrie 2008 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, nr. 51, Seria Agronomie, vol 1,. Editura „Ion 
Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7414. pg. 372-377. 2008. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia].  
http://www.revagrois.ro/rezumat.php?id=819 

- Petruţa Gabriela-Paula – Interdisciplinary correlations used in the formation and development of some concepts specific to the 
Biological sciences, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat 
de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 29-30 mai 2009 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LII, vol 1 (52), seria Horticultură. 
Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 193-196. 2009. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia].  
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2009/Volum_2009.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula, Soare Emanuel – Optimized development of competences specific to the profession of biologist and 
horticulturist, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de 
U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 29-30 mai 2009 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LII, vol 1 (52), seria Horticultură. 
Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 197-202. 2009. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia]; 
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2009/Volum_2009.pdf 

- Soare Emanuel, Petruţa Gabriela-Paula – Postmodern perspectives on curricular methodologies, lucrare prezentată la Simpozionul 
ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 29-30 
mai 2009 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LII, vol 1 (52), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-
7376. pg. 209-214. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia]. 
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2009/Volum_2009.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - The formation and development of some ecological concepts, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific 
internaţional „Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Agricultură, 22-
24 octombrie 2009 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, nr. 52, Seria Agronomie, vol 2. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-
7414. 2009. pg. 575-580. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia].  
http://www.revagrois.ro/rezumat.php?id=1165 

- Petruţa Gabriela-Paula, Soare Emanuel – Perspectives on optimizing the competences formation of ecologist profession, lucrare 
prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de U.S.A.M.V. 
Iaşi – Facultatea de Agricultură, 22-24 octombrie 2009 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, nr. 52, Seria Agronomie, vol 2. Editura „Ion 
Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7414. 2009. pg. 581-586.  [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia].  

- Petruţa Gabriela-Paula – Student visions on the integration of information and communication technologies in teaching-learning 
biological sciences, lucrare prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat 
de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 27-28 mai 2010 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LIII, vol 2 (53), seria Horticultură. 
Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 107-112. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia]. 

http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2005/173_petruta%20g.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2006/82_petruta%20g.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2007/Lucrari%20Sect%20I/petruta%20g%201.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2007/Lucrari%20Sect%20I/petruta%20g%202.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2008/pdf%20I/17%20petruta%20g.pdf
http://www.revagrois.ro/rezumat.php?id=819
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2009/Volum_2009.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2009/Volum_2009.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2009/Volum_2009.pdf
http://www.revagrois.ro/rezumat.php?id=1165
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http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf 
Petruţa Gabriela-Paula, Soare Emanuel – Possibilities of carrying out modern sanitary education within lessons of biology , lucrare 
prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – 
Facultatea de Horticultură, 27-28 mai 2010 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LIII, vol 2 (53), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu 
de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. pg. 101-106. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia]; http://www.univagro-
iasi.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf 

- Soare Emanuel, Petruţa Gabriela-Paula – Integrated perspectives on school based curriculum, lucrare prezentată la Simpozionul 
ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 27-28 
mai 2010 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, anul LIII, vol 2 (53), seria Horticultură. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-
7376. pg. 119-122. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International - Anglia]. http://www.univagro-ias i.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula – Methodological aspects of the use of interactive methods within the seminar activities , lucrare prezentată la 
Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – 
Facultatea de Agricultură, 21-23 octombrie 2010 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, nr. 53, Seria Agronomie, vol 2. Editura „Ion Ionescu de 
la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7414. 2010. pg. 370-373. [CNCSIS B+ şi indexată CAB International: www.cabi.org ; Copernicus 
International: http://journals.indexcopernicus.com ]. www.revagrois.ro/ 
http://www.revagrois.ro/PDF/2010_2_372.pdf  
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlis t&id=5997 

- Petruţa Gabriela-Paula – Phytotherapy and apitherapy in attention of the present day teacher of Biology, lucrare prezentată la 
Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – 
Facultatea de Agricultură, 21-23 octombrie 2010 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, nr. 53, Seria Agronomie, vol 2. Editura „Ion Ionescu de 
la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7414. 2010. pg. 374-379 [CNCSIS B+ şi recenzată CAB International - Anglia]. [CNCSIS B+ şi indexată CAB 
International: www.cabi.org ; Copernicus International: http://journals.indexcopernicus.com ]. www.revagrois.ro/ 
http://www.revagrois.ro/PDF/2010_2_376.pdf 
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlis t&id=5997 

- Petruţa Gabriela-Paula – Optimizing the formation of the future science teachers for activating the students during lessons, lucrare 
prezentată la Simpozionul ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – 
Facultatea de Horticultură, 26-28 mai 2011 şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, nr. 54. vol. 1. Editura „Ion Ionescu de la 
Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. 2011. pg. 137-142.  [CNCSIS B+ şi indexată  CAB International: www.cabi.org ].  
http://www.uaiasi.ro/revis ta_horti/arhiva.php?an=2011&numar=1 

- Petruţa Gabriela-Paula – Possibilities of stimulating the students’ creativity by the study of biology, lucrare prezentată la Simpozionul 
ştiinţific internaţional „Horticulture – science, quality diversity, harmony”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Horticultură, 26-28 
mai 2011 şi şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, seria Horticultură, nr. 54. vol. 1. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7376. 
2011. pg. 83-86. [CNCSIS B+ şi indexată  CAB International: www.cabi.org ].  
http://www.uaiasi.ro/revis ta_horti/arhiva.php?an=2011&numar=1 

- Petruţa Gabriela-Paula – Students opinion concerning realization of interdisciplinary correlations within the sciences, lucrare prezentată 
la Simpozionul ştiinţific internaţional „Durable agriculture in the context of environmental changes”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – 
Facultatea de Agricultură, 20-22 octombrie 2011, şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, nr. 54, vol 1. Editura „Ion Ionescu de 
la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7414. 2011. pg. 257-260. [CNCSIS B+ şi indexată  CAB International: www.cabi.org ; Copernicus 
International: http://journals.indexcopernicus.com ; Genamics Journal Seek Database: http://journalseek.net ].  
http://www.revagrois.ro/PDF/2011/paper/2011-54%281%29-52-en.pdf 
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L 
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5997 
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1454-7414&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only 

- Petruţa Gabriela-Paula – The opinion of practicant students on the stimulation of multiple intelligences within lessons, lucrare 
prezentată la Congresul ştiinţific internaţional „Life Sciences, a challenge for the future”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de 
Agricultură, 23-25 octombrie 2014, şi publicată în Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, nr. 57, vol 2. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. 
I.S.S.N. 1454-7414. 2014. pg.281-286. [CNCSIS B+ şi indexată  CAB International: www.cabi.org ; Copernicus International: 
http://journals.indexcopernicus.com ; Genamics Journal Seek Database: http://journalseek.net ]. www.revagrois.ro/ 

- Petruţa Gabriela-Paula – Possibilities for the use of mini-portfolio in biology, lucrare prezentată la Congresul ştiinţific internaţional „Soil 
and food, resources for a healthy life”, organizat de U.S.A.M.V. Iaşi – Facultatea de Agricultură, 23-25 octombrie 2014, şi în curs de 
publicare în Lucrări Ştiinţifice, Seria Agronomie, nr. 58, vol 1. Editura „Ion Ionescu de la Brad”. Iaşi. I.S.S.N. 1454-7414. 2014. 

 
 

b) în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională: 
 

- Petruţa Gabriela-Paula - Necesitatea predării ecologiei în gimnaziu, în Ecos, vol 15, nr.1/2003. Editura Cultura. Piteşti. I.S.S.N. 1222-
4545. pg 96-97. 2003. http://www.ecos-magazine.com/ecos-numarul-15---2003.html 

- Petruţa Gabriela-Paula - Observarea independentă – metodă de cercetare a lumii vii (Independent observation – method for research 
of the living world), în Ecos, vol 18. Editura Cultura. Piteşti. I.S.S.N. 1222-4545. pg 151-153. 2006. http://www.ecos-magazine.com/ecos-
numarul-18---2006.html 

 
 

2. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din ţară: 
 

http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf
http://www.univagro-iasi.ro/Horti/Lucr_St_2010/Nr_2_2010.pdf
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5997
http://www.revagrois.ro/
http://www.revagrois.ro/PDF/2010_2_372.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5997
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5997
http://www.revagrois.ro/
http://www.revagrois.ro/PDF/2010_2_376.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5997
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2011&numar=1
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://www.uaiasi.ro/revista_horti/arhiva.php?an=2011&numar=1
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5997
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1454-7414&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only
http://www.revagrois.ro/PDF/2011/paper/2011-54%281%29-52-en.pdf
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://journals.indexcopernicus.com/passport.php?id=5997
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1454-7414&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only
http://sites.cabi.org/default.aspx?page=1016&site=170&pid=59&xslttab=2&newtitlesonly=0&letter=L
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=5997
http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1454-7414&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only
http://www.revagrois.ro/
http://www.ecos-magazine.com/ecos-numarul-15---2003.html
http://www.ecos-magazine.com/ecos-numarul-18---2006.html
http://www.ecos-magazine.com/ecos-numarul-18---2006.html


 11 

- Petruţa Gabriela-Paula - The maximization of activities in biology laboratory in high school, lucrare prezentată la International 
Conference Edu-World, cu tema „Education facing contemporary world issue” şi publicată în International Conference Edu-World, 
section III.2. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. I.S.B.N. (10) 973-690-541-1; I.S.B.N. (13) 978-973-690-541-4. pg. 68-77. 2006. 

- Petruţa Gabriela-Paula - The importance of choosing for a certain teaching model in order to activize the pupils at the Biology lessons , 
lucrare prezentată la Sesiunea Ştiinţifică Internaţională - Ştiinţele Educaţiei în perspectiva integrării europene SEPIE, şi publicată în 
Buletin Ştiinţific Studies and Researches, Series primary and preschool education, nr. 1, vol II. Editura Universităţii din P iteşti. Piteşti. 
ISSN 1842-9289, pg. 601-606. 2007. 

- Petruţa Gabriela-Paula -The use of computer within the Biology lessons, lucrare prezentată la International ConferenceEcoMedia 
Europe 2007-RO, cu tema „ICT Strategies in Europea schools – the Romanian Perspective” şi publicată în EcoMedia international 
conference, Paper’s full texts. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. ISBN 978-973-690-701-2. pg. 177-180. 2007. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Competences of the mentor in the vision of practicant students, the future teacher, lucrare prezentată la 
International ConferenceEcoMedia Europe 2007-RO, cu tema „ICT Strategies in Europea schools – the Romanian Perspective” şi 
publicată în EcoMedia international conference, Paper’s full texts. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. ISBN 978-973-690-701-2. pg. 
279-285. 2007. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Differentiated education within seminar activities of students from the faculties of Biology and Ecology, lucrare 
prezentată la International  Conference Edu-world 2008, cu tema „Education facing the contemporary world issues” şi publicată în 
volumul I de la International Conference Edu-World, section 3b. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti.  I.S.S.N. 1844-6264. pg. 414-423. 
2008. 

- Ezechil Liliana, Soare Emanuel, Langa Claudiu, Neacşu Mihaela, Petruţa Gabriela, Dănilã Magda -Teacher's training for vet - an 
european experience, lucrare prezentată la International Conference Edu-world 2008, cu tema „Education facing the contemporary world 
issues”, Piteşti, 5 -8 iunie, 2008, organizată de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti şi publicată în volumul II de la 
International Conference Edu-World, section 4. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. I.S.S.N. 1844-6264. pg. 89-95. 2008. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Using handheld technology in nature studies within outdoor activities, lucrare prezentată la International  
Conference  Edu-world 2008, cu tema „Education facing the contemporary world issues” şi publicată în volumul II de la International 
Conference Edu-World, section 7. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. I.S.S.N. 1844-6264. pg. 336-345. 2008. 

- Petruţa Gabriela-Paula -The study of variation of some environment factors within lessons of physical education, lucrare prezentată la 
International Conference: Psysical education, sport and Health, Piteşti, 21-23 noiembrie, 2008,  şi publicată în ICPESH 2008 
Proceedings – Scientific Report Series Physical Education and Sport Nr. 12 (1/2008). Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti.  I.S.S.N. 
1453-1194. pg. 130-131. 2008. http://www.sportconference.ro/images/stories/Buletin%20final%202008.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - Colaboration opportunities between teachers of physical education and biology within sport activities , lucrare 
prezentată la International  Conference: Psysical education, sport and Health, Piteşti, 21-23 noiembrie, 2008,  şi publicată în ICPESH 
2008 Proceedings – Scientific Report Series Physical Education and Sport Nr. 12 (1/2008). Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. 
I.S.S.N. 1453-1194. pg. 127-129. 2008. http://www.sportconference.ro/images/stor ies/Buletin%20final%202008.pdf 

- Petruţa Gabriela-Paula - Interactive methods – applications within the seminar activities, lucrare prezentată la International Conference  
Edu-world 2010, cu tema „Education facing the contemporary world issues”, Piteşti,  8-9 octombrie şi publicată în volumul I de la 
International Conference Edu-World, section 3. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. I.S.S.N. 1844-6264. pg. 335-342. 2010. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Optimized Development of ICT Competences to the Future Teachers of Biology and Ecology , lucrare 
prezentată la International Conference Edu-world 2010, cu tema „Education facing the contemporary world issues”, Piteşti,  8-9 
octombrie şi şi publicată în volumul III de la International Conference Edu-World, section 8. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. 
I.S.S.N. 1844-6264. pg. 89-97. 2010.  

- Petruţa Gabriela-Paula - Awareness of the importance of micronutrients in maintaining the health of school children doing sports, 
lucrare prezentată la 3rd Annual Internaţional Conference: Physical Education, Sport and Health, Piteşti, 2010, 19-20 noiembrie,  şi 
publicată în Scientific report series physical education and sport, nr. 14 (1/2010). Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. I.S.S.N. 1453-
1194. pg. 163-169. 2010. online vol 2. pag. 163-168. Index Copernicus. http://www.sportconference.ro/images/stor ies/volumul%202.pdf 
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlis t&id=4658 

 
3. Articole in-extenso publicate în reviste ISI fără factor de impact, articole in-extenso publicate in volumele 

“proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor intemaţionaie indexate ISI Thomson: 
- Petruţa Gabriela-Paula - Teacher’s opinion on the use of interactive methods/techniques in lessons, lucrare prezentată la International 

Conference Edu-world 2012, cu tema „Education facing the contemporary world issues”, Piteşti, 29 noiembrie–1 decembrie şi publicată 
în Procedia  - Social and Behavioral Sciences 76 ( 2013 ). 649 – 653. www.sciencedirect.com 

- Petruţa Gabriela-Paula - Multiple intelligences stimulated within the lessons by the practicant students from the Faculty of Science, 
lucrare prezentată la International Conference Edu-world 2012, cu tema „Education facing the contemporary world issues”, Piteşti, 29 
noiembrie–1 decembrie şi publicată în Procedia  - Social and Behavioral Sciences 76 ( 2013 ). 676-680. www.sciencedirect.com 

- Petruţa Gabriela-Paula - Methodical aspects regarding the use of disciplinary maps in Biology, in order to improve the school children’s 
knowledge, lucrare prezentată la International Conference Edu-world 2014, cu tema „Education facing the contemporary world issues”, 
Piteşti, 7-9 noiembrie şi publicată în Procedia  - Social and Behavioral Sciences 180 (2015). 433-440. http://www.sciencedirect.com/ 

- Petruţa Gabriela-Paula - Formation of some concepts of natural sciences during primary education, lucrare prezentată la International 
Conference Edu-world 2014, cu tema „Education facing the contemporary world issues”, Piteşti, 7-9 noiembrie şi publicată în Procedia  - 
Social and Behavioral Sciences180 (2015). 688-695.  http://www.sciencedirect.com/ 

 
4. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din străinătate: 

- Petruţa Gabriela-Paula, Soare Emanuel, Dănescu Elena – Perspectives on future teachers of science ICT competences formation, 
lucrare prezentată la International  Conference  “ICT in the education of the Balkan countries”, 17-19 June 2010, Bulgaria şi publicată în 
ICT in the education of the Balkan countries, pg. 259-263. 

http://www.sportconference.ro/images/stories/Buletin%20final%202008.pdf
http://www.sportconference.ro/images/stories/Buletin%20final%202008.pdf
http://www.sportconference.ro/images/stories/volumul%202.pdf
http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4658
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


 12 

- Soare Emanuel, Dănescu Elena, Petruţa Gabriela-Paula – Curriculum design and the new ICT paradigm, lucrare prezentată la 
International  Conference  “ICT in the education of the Balkan countries”, 17-19 June 2010, Bulgaria şi publicată în ICT in the education 
of the Balkan countries, pg.363-366. 

- Dănescu Elena, Soare Emanuel, Petruţa Gabriela-Paula – The impact of Information technology (IT) on teachers development, lucrare 
prezentată la International  Conference  “ICT in the education of the Balkan countries”, 17-19 June 2010, Bulgaria şi publicată în ICT in 
the education of the Balkan countries, pg.333-337. 

 
5. Lucrări prezentate şi publicate în conferinţe naţionale: 
 

- Petruţa Gabriela-Paula - Influenţa personalităţii cadrului didactic-mentor asupra formării psihopedagogice a viitorilor profesori (The 
influence of teachers ̓ personality on the  psycho-pedagogical formation of the coming teachers) lucrare prezentată la Conferinţa 
internaţională dedicată aniversării a 10 ani de învăţământ universitar de sociologie şi psihologie „Cultură, dezvoltare, identitate, 
perspective actuale”, organizată de Universitatea din Oradea şi publicată în „Cultura, dezvoltare, identitate. Perspective actuale”. Editura 
Expert. Bucureşti. ISBN 973-618-122-7, pag. 677-686. 2007. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Educarea ecologică a elevilor din gimnaziu prin predarea biologiei, (Ecological education of the pupils from the 
high school by teaching Biology) lucrare prezentată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Schimbări de paradigmă în ştiinţele 
educaţiei”, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, şi publicată în „Schimbări de paradigmă în Ştiinţele educaţiei”. 
Ed. Aeternitas. Alba Iulia. ISSN 1842-9807. pg. 311-314. 2007. 

- Ezechil, L., Soare, E., Langa, C., Neacşu, M., Petruţa, G., Dănilã, M ., - Tutoring and mentoring in VET – a priority of DTT structures, 
lucrare prezentată la Conferinţa Naţională „Education Today", organizată de către Universitatea din Bucureşti, Departamentul Pentru 
Pregătirea Personalului Didactic, 30 mai 2008.  

- Petruţa Gabriela-Paula - Metode interactive utilizate în cadrul orelor de Biologie (Interactive methods used within the Biology lessons), 
lucrare prezentată la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Strategii alternative de instruire, învăţare şi evaluare” , Blaj, 
organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia şi publicată în „Strategii alternative de instruire, învăţare şi evaluare”. Editura 
Risoprint. Cluj Napoca. ISBN 978-973-751-735-7. pg. 335-340. 2008. 

- Petruţa Gabriela-Paula - The Importance of Concepts Specific of the Various Biological Sciences, lucrare prezentată la Sesiunea 
Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei”, organizată de Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba 
Iulia, şi publicată în „Parce III Paradigm Changes within the Sciences of Education”. Ed. Aeternitas Publishing House. Alba Iulia. ISSN 
1842-9807. pg. 334-337. 2009. 

 
6. Cărţi de colectiv (în edituri recunoscute CNCSIS): 

- Vademecum în educaţia europeană – ghid de practică pedagogică. Coordonatori Liliana Ezechil, M ihaela Neacşu. Ed. Paralela 45. 
Piteşti. 2007. 127 p. ISBN 978-973-47-0073-8. (Petruţa Gabriela-Paula - Proiect de lecţie. pg. 93 - 103). 

- Calitate în mentoratul educaţional. Coordonator Liliana Ezechil. Editura V&Integral. Bucureşti. 2008. 135p. I.S.B.N. 978-973-1889-02-1. 
(Petruţa Gabriela-Paula,  Elena Dănescu - Educaţia diferenţiată. pg. 87 - 102). 

- Caiet de Practică Pedagogică (Nivel II). Lucrare realizată în contextul grantului de cercetare cu tema „Calitate în mentoratul educaţional” 
[CAMED], finanţat de către CNCSIS, seria 2007 (Proiecte de tip A), cod 1157. Coordonatori Liliana Ezechil, Elena Dănescu. Editura 
Paralela 45. Piteşti. pp.104. 2009. ISBN 978-973-47-0581-8. (Petruţa Gabriela-Paula - Proiect de lecţie la disciplina Biologie. pg. 68 - 
71; Seminar Didactica ştiinţelor biologice. pg. 99-102). 

- Ghidul Mentorului. Lucrare realizată în contextul grantului de cercetare cu tema „Calitate în mentoratul educaţional” [CAMED], finanţat 
de către CNCSIS, seria 2007 (Proiecte de tip A), cod 1157, coordonator Liliana Ezechil. Editura Paralela 45. Piteşti. pg. 135. 2009. ISBN 
978-973-47-0580-1. (Petruţa Gabriela-Paula - Lecţia în laboratorul de biologie. pg.123 -125). 

- Calitate în educaţie – o abordare pragmatică. Caled 2. Coordonator Liliana Ezechil. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. pp. 427. 
2009. ISBN 978-973-0-06332-5. (Petruţa Gabriela-Paula - Didactica Biologiei. pg.301-311; Didactica ariei curriculare Matematică şi 
ştiinţe ale naturii. pg. 391 - 400). 

- Calitate în educaţie – o abordare pragmatică. Caled 1. Coordonator Liliana Ezechil. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. pp. 427. 
2009. ISBN 978-973-0-06332-5. (Petruţa Gabriela-Paula - Didactica Biologiei. pg.301-311; Didactica ariei curriculare Matematică şi 
ştiinţe ale naturii. pg. 391 - 400).  

- Innovative methods in adult education. Art as a pedagogical tool. Coordonator Liliana Ezechil. Editura Paralela 45. Piteşti. 2011. 260 p. 
- Ghiduri de Bune practici. Lucrare realizată în contextul Programului Operaţional Sectorial dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cu 

tema „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior”, Editorul materialului: 
Ministerul Educaţiei Naţionale, Editura Matrix Rom Bucureşti. 2013. ISBN 978-606-25-0034-4. (Petruţa Gabriela-Paula – Didactica 
Biologiei. 62 pg.). 

- Studii de pedagogie. Volum omagial dedicat prof. univ. dr. Liliana Ezechil, la aniversarea a 60 de ani Coordonatori Claudiu Langa şi 
Emanuel Soare (Petruţa Gabriela-Paula – Perspective privind formarea unor concepte de ştiinţe ale naturii la şcolarii mici.). 

 
7. Cărţi de unic autor (în edituri recunoscute CNCSIS): 
 

- Petruţa Gabriela-Paula - Manuale şcolare utilizate în predarea ştiinţelor naturale în învăţământul gimnazial şi liceal românesc, din prima 
jumătate a secolului XX. (School Manuals Used for Teaching Natural Sciences in Romanian Gymnasium and High School Education 
from the First Half of the XXth Century) Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. 2007. I.S.B.N. 978-973-690-680-0. pp.180. 2007. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Ştiinţele naturale (Biologia) în şcoala românească, cu specială privire asupra evoluţiei conţinuturilor şi 
metodologiei. (Natural Sciences (Biology) in Romanian School, with Special Reference to the Evolution of Contents and Methodology). 
Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti, I.S.B.N. 978-973-690-681-7. pp.136. 2007.  
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- Petruţa Gabriela-Paula - Prelegeri de didactica ştiinţelor biologice. (Lectures on Biological Sciences Didactics). Editura Universităţii din 
Piteşti. Piteşti. I.S.B.N. 978-973-690-898-9. pp. 212. 2009. 

- Petruţa Gabriela-Paula - Prelegeri de didactica ştiinţelor biologice. Ediţia a II-a, revizuită şi adăugită. (Lectures on Biological Sciences 
Didactics.Second edition, revised and enlarged. Editura Universităţii din Piteşti. Piteşti. I.S.B.N. 978-606-560-170-3. pp. 266. 2010  

 
 

8. Cărţi de colectiv în edituri din străinătate: 
 

- Ezechil, L., Soare, E., Langa, C., Neacşu, M., Petruţa, G. - Vocational Teacher Education in Romania, pg. 40-72 în „Experience Study of 
Vocational Teachers Qualification Improvement”. Editori:  Kętutis Pukelis, Aušra Fokiené, Vytautas Magnus University Press. Lituania. 
pp.140 pagini. 2008. 

 
9. Membru în organizaţii profesionale internaţionale: 

- membru în The European Society for Research on the Education of Adults [ESREA] (din 2008) 
- membru în Balkan Society for Pedagogy and Education [BASOPED] (din 2013) 
 

 

07.11. 2015      Conf. univ. dr. Gabriela-Paula Petruţa 

 


