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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume MORARIU FLORICICA 

Adresă Iași, România 

Telefon Mobil: 0753852147   

  

E-mail(uri) floricicamorariu@yahoo.com floricicamorariu1@gmail.com     
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 16 februarie 1976 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Învățământ 

 

 

Experienţa profesională  
  

mailto:floricicamorariu@yahoo.com
mailto:floricicamorariu1@gmail.com
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Perioada Am susținut peste o mie de ore de formare în calitate de Formator în mai multe județe din țară: Iași, 
Suceava, Botoșani, Vâlcea, Cluj-Napoca. 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 04-21 martie 
2021 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 11 dec – 21 
dec 2020 
• Formator în cadrul programului  FORMATOR cod 242401, desfășurat în perioada 10.07-14.08. 2020 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 15-29 iulie 
2020 
• Formator în programul de formare continuă Școala Părinților- Educație pentru părinți mai pregătiți, 
Curs de educație parentală dedicat cadrelor didactice, 09-20 iunie 2020 
• Adeverință de absolvire Cursul de perfecționare în Pedagogia Waldorf –Învățământ primar, 
gimnazial și liceal, Iași, noiembrie 2016-iulie 2019 
• Formator în cadrul programului Formator 242401, desfășurat în perioada 05.10-08.11 2019 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 08-27 martie 
2019 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 25 
octombrie-20 noiembrie 2019 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 15 
februarie-6 martie  2019 
• Prezentare EXEMPLE DE BUNE PRACTICI LA DISCIPLINA RELIGIE, în cadrul Proiectului 
Profesorul digital-oportunități de formare pentru noua misiune în școala ieșeană, organizat de ISJ Iași, 
19.11.2020 
• Profesor mentor ISJ, 2020-2021 

 Interviu Pro Vita Iași – „Educația copiilor în vremea pandemiei” 
https://www.facebook.com/504941336185756/videos/756888888509756  

 Interviu Radio Trinitas  Proiectele "Traditii si obiceiuri" si "Ursuletii MD-RO" - Radio Trinitas, 
Emisiunea Lumea de azi 

 Interviu “Călătoriile Ursuleţilor de Pluş România-Moldova”. Bună Dimineaţa cu Adina Şuhan - 
http://www.radioiasi.ro/ 

• Membru în comisia de examinare pentru organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a 
programului de formare profesională Formator 04.08.2020 
• Moderator la cea de-a doua ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova ”Tânărul în cetate” 
2019 
• Profesor mentor pentru studenți în cadrul Cursului de perfecționare în Pedagogia Waldorf , 2017-
2019 
• Formator în cadrul programului de formare continuă Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, 
adolescență și autocunoaștere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 23 
noiembrie-18 decembrie 2018 
• Moderator  Prima ediție a Întâlnirii tinerilor,ITOM 24-26 AUGUST 2018 
• Moderator  ITO- 2017, Moderator Tabara de la Nemţişor -2018, Moderator ITO-2018 
• Evaluator în cadrul Examenului Național de Titularizare Religie, 2018 și a Examenului Național de 
Definitivat, 2018 
• 2017- obţinerea Gradaţiei de merit în învăţământ 
 

Funcţia sau postul ocupat • Profesor gr. I, titular pe catedra de Religie a Liceului Teoretic de Informatică ”G. Moisil” și a Liceului 
Teoretic Waldorf – pedagogia Waldorf fiind alternativă educaţională de stat la învăţământul tradiţional. 
• 2008 - în prezent,  Liceul Teoretic  de Informatică ”G. Moisil’’, Iaşi, Liceul Teoretic Waldorf, Iași 
• 2006-2008 Colegiul Naţional „M. Eminescu”, Iaşi 
• 2005-2006 Colegiul Naţional, Iaşi 
• 2004-2005 Şcoala Generală „Vasile Conta”, Iaşi 
• 2003-2004 Şcoala Generală ,,Ion Simionescu”, Iaşi 
• 2001-2002 Şcoala Generală „Otilia Cazimir”, Iaşi 
• 1999-2001 Grup Şcolar „Radu Cernătescu”, Iaşi 

 

https://www.facebook.com/504941336185756/videos/756888888509756
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Activităţi şi responsabilităţi principale • Certificat de Gratitudine pentru contribuția a 10 Activități Interactive RED în cadrul Proiectului 
Biblioteca Digitală- „Educația online” 1-15 ianuarie 2021 
• Certificat de Gratitudine pentru contribuția a 10 Activități Interactive RED în cadrul Proiectului 
Biblioteca Digitală- „Educația online” 1 ianuarie- 31 martie 2021 
• Autor GHID METODIC DE UTILIZARE A RESURSELOR EDUCAȚIONALE DESCHISE ÎN LECȚIILE 
DE RELIGIE, clasa a XI-a, 3. 12. 2020 cu ISBN 
• Autor SUPORT DIDACTIC RELIGIE CULTUL ORTODOX. CLASA A XI-A, 3.12.2020 cu ISBN 
• Creator de Resurse Educaționale Digitale al Platformei e-learning Resurse Educaționale Deschise 
Religie, www.red-religie.ro 
• Evaluator în Google Forms și Word Ofice Fișe de Evaluare, clasa a IX-a și a XII-a pe Platforma de 
Religie www.red-religie.ro 
• Evaluator Exerciții de Consolidare clasele IX-X și clasa a XII-a pe Platforma de Religie red-religie.ro 
• Autor Fișă de Evaluare clasa a XI-a și Auxiliar clasa a XI-a pe Platforma de Religie www.red-
religie.ro 
• Autor Exerciții în parteneriat cu AISE pe Platforma de Religie www.red-religie.ro 

• Responsabil Exerciții de consolidare nivel liceal pe Platforma de Religie red-religie.ro 
• Coordonator Autori exerciții de consolidare în cadrul Grupului de lucru al Platformei e-learning 
Resurse Educaționale Deschise Religie, www.red-religie.ro 

• Certificat AISE pentru crearea Activităților interactive în cadrul Proiectului Platforma Resurse 
Educaționale Deschise Religie, 1 septembrie- 30 decembrie 2020 
• Responsabil al Comisiei S.N.A.C. în anul şcolar 2011-2012; 2016-2021 
• Organizator Concursul interjudețean Religia în dimensiune virtuală, Ediţiile IV-XII, 2008-2019 
• Responsabil Comisie Om-Societate, 2017-2018 
• Membru Comisia de Curriculum, 2014-2015 
• Membru Comisia Sponsorizări, 2014-2015 
• Membru Comisia pentru programe de susținere educațională, 2014-2015 
• Membru Comisia de consiliere, 2014-2015 
• Membru Comisia de verificare a documentelor școlare, 2014-2015 
• Membru Comisia de prevenire a consumului de plante etnobotanice, 2014-2015 
• Membru Comisia S.N.A.C., 2014-2015 
• Profesor diriginte  2012-2021 
• 2015-2016 la Liceul Teoretic Waldorf am făcut parte din următoarele comisii: 
• Comisia CEAC 
• Comisia pentru combaterea violenţei în şcoală 
• Comisia de verificare a documentelor școlare, 2014-2015 
 

Numele şi adresa angajatorului Liceului Teoretic de Informatică ,,Grigore Moisil”, Str. Petre Andrei, Nr. 9 Iaşi 
Liceului Teoretic Waldorf, Calea Chișinăului Nr. 132 Bis, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățămât preuniversitar 
  

http://www.red-religie.ro/
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Educaţie şi formare • Certificat de participare IC3- internet și competențe TIC de bază 30-31.01.2021 
• Certificat de participare Conferința online „Educația financiară transdisciplinară. Educație pentru 
viață, viziune și strategie, 26 ianuarie 2021 
• Educator parental acreditat 22.12.2020 
• Certificate participation for participating in the Words largest Lesson and supporting the Global 
Goals for Sustainable Development, 22.11.2020 

• Susținere exemple de bune practici la ora de Religie în cadrul cercului județean de Religie, 
14.12.2020 
• Susținere exemple de bune practici la ora de Religie în cadrul Catedrei Om-societate, 23.03.2021 

 Participare la activitatea metodică la nivel național ”Instrumente și modalități de lucru în spațiul 
virtual specifice didacticii disciplinei Religie, perioada martie-iulie 2020 

• Am elaborat suport de curs și alte materiale didactice în cadrul programului de formare continuă 
Școala Părinților- Educație pentru părinți mai pregătiți, Curs de educație parentală dedicat cadrelor 
didactice, 09-20 iunie 2020 

• Participare la cursul de Pregătire continuă a formatorilor Metode de învățare în context 
transdisciplinar, Bușteni 30.01-02.02.2020 
• Certificat de Participare Conferința Transnațională „Educație Online fără hotare” 5-6 ianuarie 2020 

• Certificat de participare ”Cum ne antrenăm în parentingul apreciativ” 17.07.2020 

• Participare la Conferința Județeană Interdisciplinară ”Noi perspective ale educației în era digitală” cu 
lucrarea ”Spiritualitate într-o lume digitalizată” 28 ianuarie 2020 

• Coordonator SNAC 2019-2020 

• Participare la activitatea de instruire a formatorilor pentru implementarea programelor de formare 
continuă a cadrelor didactice Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, adolescență și 
autocunoastere. Aplicații practice pentru dirigenție și disciplinele opționale, 30.04-04.05-2019 

• Implicare în organizarea Simpozionulul Internațional  ”Alternativa educațională Waldorf: 100 de ani în 
lume și 30 de ani în România din seria de activități organizate de Liceul Teoretic Waldorf, Iași 
06.11.2019 

• Participare la Simpozionulul Internațional ”Alternativa educațională Waldorf: 100 de ani în lume și 30 
de ani în România din seria de activități organizate de Liceul Teoretic Waldorf, Iași 06.11.2019 

• Implicare în organizarea Cercului pedagogic al profesorilor de religie cu tema ”Satul românesc între 
tradiție și modernitate”, 14 noiembrie 2019 

• Participare în cadrul Conferinței Naționale Educația azi, pe tema ”Formarea profesorilor în era 
digitală”cu lucrarea Valori morale într-o eră digitală, mai 2019 

• Implicare în proiectul ”Investește în TINE (ri), #Experiență. # COOL( tură). # Formare” 15.11.2019 

• Implicare in implementarea Proiectului Erasmus+ Interreligious dialogue against radicalization of 
youth through innovative learning practices at school , 1.02.2018-21.09.2019 

• Coordonator SNAC 2018-2019 

• Implicare în organizarea activității de formare a formatorilor pentru implementarea programului de 
formare continuă a cadrelor didactice cu titlul Învățarea integrată. Pregătiți pentru viață. Adolescență și 
autocunoaștere 30.03-04.04. 2018 

• Certificat de voluntariat VOLUNTPASS – 20.05. 2018 

• Cerificat de Voluntariat pentru participarea în calitate de voluntar și implicarea în organizarea primei 
ediții a Întâlnirii Tinerilor Otodocși din Moldova, 24-26 august 2018 

• Curs de perfecţionare în  Pedagogia Waldorf cu durata de 3 ani (2016-2019) 

• Certificat participare  în cadrul evenimentului ” Succesul vine din motivație” parte a proiectului 
Erasmuls+, 04.10.2018 

• Implicare în proiectul ”Investește în TINE (ri), #Experiență. # COOL( tură). # Formare” 15.11.2019 
• Participare în calitate de Evaluator la examenul de Titularizare – 2018 

• Certificat Moderator ITO, 2017 

• Curs de perfecţionare Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate în activităţile didactice ale profesorilor 
de religie, 2017 

• Participarea la Simpozionul Naţional al cadrelor didactice Waldorf, „Ritmul în pedagogia Waldorf”, 6-
10 iulie 2016, Timişoara; 

• Participarea la Simpozionul Naţional al cadrelor didactice Waldorf, „Pedagogia Waldorf ca artă a 
educației”, 6-10 iulie 2015, Cluj- Napoca 

• Certificat de voluntariat pentru promovarea Simpozionului Internaţional ,,STRATEGII PENTRU 
EDUCAŢIE”, Ediţia I, 15 mai 2015 

• Curs profesor metodist CCD, 2014 

• Participare la Simpozionul Național în pedagogia Waldorf, Cluj,  6-10 iulie 2014 

• Curs de inițiere pedagogia Waldorf, 2014 Bucureşti 

• Obținerea gradului didactic I în învățământ, 2014, cu media 10; 
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••  Am fost premiată cu Diploma de excelenţă pentru inițierea și derularea consecventă și creativă a 
Concursului regional interdisciplinar Religia în dimensiune virtuală, din partea I.S.J. Iasi, 2015; 
• Epistolă de mulțumire, Morariu Floricica, din partea Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Români, Filiala 
Iaşi,15 iunie 2015 
• Participarea în calitate de secretar al Comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, organizat M.E.N.C.S. şi I.S.J. Iaşi 
• Am primit Certificat de participare la numeroase comunicări ştiinţifice 
• Organizarea Concursului judeţean Religia între Ştiinţă şi Artă (2010-2011) şi a Concursului 
interjudeţean Religia în dimensiune virtuală (2011-2012, 2012-2013, 2013- 2014, 2015-2016), cu 
finanţare etrabugetară având drept obiectiv creșterea calității procesului de învățământ 
• Am obținut numeroase premii la olimpiadele județene de Religie, dar și în acdrul Concursurilor 
Nationale și Internaționale de Religie. 
 

Perioada • 2016-2019 Absolvire Cursul de perfecționare în Pedagogia Waldorf –Învățământ primar, gimnazial și 
liceal, Iași, noiembrie 2016-iulie 2019 
•1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”- Iaşi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

• Licenţiată a Facultăţii  de Teologie Ortodoxă „Dumitru  Stăniloae”- Iaşi 
•Teologie Ortodoxă şi Asistenţă Socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Profesionalism, lucru cu tinerii, lucru cu adulții, spirit de echipă, flexibilitate, adaptabilitate, 
meticulozitate, bun pedagog 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Comunicare eficientă, abilități decizionale, utilizare optimă a timpului, coordonare, atitudine pozitivă, 
• Am organizart concursuri cu finanţare extrabugetară având drept obiectiv creșterea calității 
procesului de învățământ 
• Am organizat tabere şi excursii cu tinerii, ateliere de lucru, conferinţe, serbari şcolare, șezători, piese 
de teatru, intâlniri cu părinţii 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilități de utilizare a bazelor de date și a  Internetului 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Power Point, Excel,OneNote), Microsoft 
Teams, Zoom, Google Classroom și a resurselor digitale: LearningApps, Quizizz, Puzzle, Wordwall, 
Jamboard, Padlet, Miro, Mentimeter 

  

Competenţe şi aptitudini artistice    Creativitate, ureche muzicală și voce plăcută, abilități de desen și pictură, literatură 

  

Alte competenţe şi aptitudini • Ador să lucrez cu elevii şi să prezint informaţiile cu mult tact pedagogic, astfel încât nici o clipă din 
momentele lecţiei să nu se irosească ci să fie un timp câştigat pentru fiecare dintre cei prezenţi. 
• Mă bucură entuziasmul elevilor la fiecare oră. 

  

                     Permis(e) de conducere   Nu 
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