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InformaŃii personale  

Nume / Prenume   TOCACIU Diana - Elena 

Adresă    Blaj, Str. Eroilor, Bl. 16 A, Sc. D, Et. 4, Ap. 13, Cod poştal 515 400,  România 

Telefon  Fix:  0258 - 710 897 Mobil: 0741 089 436 

E-mail    dianatocaciu@yahoo.com 
  

NaŃionalitate Română 
  

Data naşterii 09 aprilie 1976 
  

Sex Feminin  
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

  ObŃinere doctorat în Filologie 
EducaŃie 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada 2001 – 2012  Profesor de limba şi literatura română la Şcoala cu Clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj  
2000 – 2001  ÎnvăŃător la Şcoala cu Clasele I-VIII  Nr. 1 Blaj 
1998 – 2000  ÎnvăŃător la Şcoala Generală Nr. 2 „Ion Berciu” Alba Iulia (programul de învăŃământ    
                      modern „Step by step”). 
1996 – 1998  ÎnvăŃător la Şcoala cu Clasele I-VIII  Nr. 1 Blaj. 
1995 – 1996  ÎnvăŃător la Şcoala Generală Nr. 2 Cugir. 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română (2001 - 2012) 
ÎnvăŃător (1995 - 2001) 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Predarea disciplinei limba şi literatura română la clase de gimnaziu, din 1995 – prezent  
Profesor consilier (diriginte) din septembrie 2001 – prezent 
Responsabil al Catedrei de limba şi literatura română, din anul 2006 – prezent 
Membru în Consiliul de administraŃie al şcolii, din anul 2006 – prezent 
Metodist ISJ Alba, din anul 2006 – prezent 
Proiectare didactică, din 1995 – prezent 
ActivităŃi didactice şi extracurriculare, din 1995 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu Clasele I-VIII „Toma Cocişiu”  
Bulevardul Republicii, Nr. 48 
Loc. Blaj          Cod  515 400 
Jud. Alba 
România  

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate EducaŃie – învăŃământ gimnazial 
  

EducaŃie şi formare  
  

Perioada  2008 – prezent, doctorand 

Calificarea / diploma obŃinută Doctorand în Filologie 
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Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Umanismul operei lui Ion Agârbiceanu 
Coordonator ştiinŃific: Prof. univ. dr. Ion Buzaşi 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
Facultatea de Istorie şi Filologie 

  

Perioada Iunie – iulie 2012  

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Programul 8: Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităŃilor didactice în învăŃământul secundar 
 
Curriculum, instruire, evaluare 
Specialitate şi didactica specialităŃii 
Metode de cunoaştere a personalităŃii elevilor şi a grupului şcolar 
Realizarea de CDŞ ca oportunitate pentru stimularea comunicării în limba română 
ModalităŃi de acordare a feedback-ului 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca 

  

Perioada Ianuarie – februarie 2012 

Calificarea / diploma obŃinută Certificat  de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Programul 11: TIC destinat cadrelor didactice care predau RLNM – nivel intermediar 
 
Modului 1: Gestiunea şi editarea documentelor cu ajutorul Microsoft Word 2012. 
Modului 2: Gestiunea unui catalog de elevi cu ajutorul Microsoft Excel 2010. 
Modulul 3: Realizarea prezentărilor de impact în activități didactice. 
Modulul 4: Instrumente de creare a testelor on-line și de gestiune colaborativă a documentelor. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca 

  

Perioada 15-16 aprilie 2011 

Calificarea / diploma obŃinută AdeverinŃă  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

    Pregătire doctorală de excelenŃă pentru societatea cunoaşterii - PREDEX 
 
    Originea cunoaşterii. Curente epistemologice 

Introducere în epistemologie 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

  

Perioada 26 – 27 noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

A şasea sesiune de training în autorat ştiinŃific 
 
Modulul 1: Conceperea şi realizarea de texte creativ-artistice. 
Modulul 2: Deontologia cercetării şi publicării rezultatelor ştiinŃifice. 
Modulul 3: Coordonatele majore ale procedurii de „peer review”. 
Modulul 4: Realizarea de prezentări orale / postere 
Modulul 5: Analiza automată a discursului ştiinŃific. Teorie, programe, aplicaŃii. 
Modulul 6: Module de training specifice diferitelor domenii. AplicaŃii şi studii de caz. 
 
Dezvoltarea competenŃelor în autorat ştiinŃific în cadrul proiectului “Doctoratul în şcoli de excelenŃă – 
evaluarea calităŃii cercetării în universităŃi şi creşterea vizibilităŃii prin publicare ştiinŃifică”. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

  
 
 
 

Perioada  Septembrie – Octombrie 2008  

Calificarea / diploma obŃinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Formare continuă: Programul naŃional de dezvoltare a competenŃelor de evaluare ale cadrelor 
didactice (DeCeE)  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul NaŃional pentru Curriculum şi Evaluare în ÎnvăŃământul Preuniversitar 
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Perioada  2005 – 2008  

Calificarea / diploma obŃinută Grad didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

PerfecŃionare profesională  
 
Lucrarea metodico-ştiinŃifică intitulată: Ion Creangă, universul copilăriei. MotivaŃii şi strategii de 
receptare, coordonator ştiinŃific: Conf. Univ. Dr. Diana Câmpan. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

  
 
 
 

Perioada  07 – 09 februarie 2007  

Calificarea / diploma obŃinută AdeverinŃă  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Stagiu de formare continuă „EducaŃia incluzivă. Metode active. Metode de învăŃare prin cooperare”. 
 
Valorificarea metodelor de cunoaştere şi activizare a elevilor 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Alba 
 

  
 
 
 
 

Perioada  10 martie 2007 – 09 iunie 2007 

Calificarea / diploma obŃinută Atestat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Curs de formare continuă „EducaŃie şi Schimbare” Modulul I şi II  
 
CompetenŃe de evaluare a elevilor 
CompetenŃe de management educaŃional  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

  
 

Perioada  16 – 20 ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obŃinută AdeverinŃă  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Curs de formare profesională în vederea utilizării AeL 
  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

SIVECO  
România 

 

 

Perioada  2004 – 2005  

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de Master 
Master la Facultatea de Istorie şi Filologie Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, profil Filologie, 
specializare Literatură şi cultură  românească în context european. 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Literatura exilului românesc 
Introducere în filozofia culturii 
Critică şi istorie literară românească în context european 
Dramaturgie românească în context european  
Informatică aplicată  
 
DisertaŃia intitulată:  Aron Cotruş, poet al pătimirii neamului, coordonator ştiinŃific: Prof. Univ. Dr. Mircea 
Popa. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

II 

  

Perioada  2002 – 2004  

Calificarea / diploma obŃinută Grad didactic II 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

PerfecŃionare profesională  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
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Perioada  1997 – 2001   

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de LicenŃă 
Facultatea de Istorie şi Filologie Alba Iulia, în cadrul UniversităŃii „1 Decembrie 1918” 
Specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză. 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Introducere în lingvistică 
Teoria literaturii 
Limba română contemporană 
Istoria literaturii române 
Limba franceză contemporană 
Istoria literaturii franceze 
Limba latină 
Literatură comparată 
 
Teza de licenŃă intitulată: Rimbaud – précurseur de la nouvelle poésie, coordonator ştiinŃific: Lector 
Univ. Dr. Silvia MihuŃ. 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
 

Nivelul în clasificarea naŃională sau 
internaŃională 

II 

  

Perioada  1996 – 1997   

Calificarea / diploma obŃinută Grad definitiv în învăŃământ  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

PerfecŃionare profesională  

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Blaj 
 

  

Perioada  1990 – 1995    

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenŃe profesionale dobândite 

Profilul pedagogic, învăŃător – educator   

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Blaj 
 

  

Activitate culturală - ActivităŃi în parteneriat cu: AsociaŃiunea Astra, DespărŃământul „Timotei Cipariu” Blaj, Biblioteca 
Municipală „Şcoala Ardeleană” Blaj, Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj (perioada 2005-2012). 
- Coordonator al Proiectului de parteneriat educativ Tabăra de cultură şi civilizaŃie românească „Acasă 
la noi”, Blaj – Cahul (Republica Moldova), iulie 2008. 
- Organizator al concursului Comunicare.ortografie.ro, 2010, 2011, 2012. 
- Autor al auxiliarului didactic Limba şi literatura română. Caietul elevului pentru clasa a VI-a, Alba Iulia, 
Editura Universul Şcolii, 2007 (în colaborare). 
- Autor al auxiliarului didactic Limba şi literatura română. Caietul elevului pentru clasa a VI-a, Alba Iulia, 
Editura Universul Şcolii, 2009 (în colaborare). 
- Autor al volumului Magia cuvântului, Antologie de creaŃii literare ale elevilor Cercului de literatură 
„Astra” de la Şcoala cu Clasele I-VIII „Toma Cocişiu” Blaj, iunie 2011. 
- Autor al volumului Timotei Cipariu. Cuvântări la Adunările „Astrei”, mai 2011, (în colaborare). 
- Coordonator al revistei şcolii Hai cu noi! cu I.S.S.N, martie 2007. 
- Autor a peste 70 de articole în reviste de specialitate. 
- Secretar de redacŃie, membru în colegiul de redacŃie, redactor al revistei „Astra blăjeană”. 
- Membru în colegiul de redacŃie al revistei „Universul şcolii”. 
- Purtător de cuvânt al Şcolii „Toma Cocişiu” Blaj (perioada 2007-2011). 
- Consilier cultural ASTRA Blaj. 

   - Participare la conferinŃe internaŃionale, simpozioane naŃionale şi internaŃionale, colocvii, cursuri, 
stagii de documentare. 

- Premii obŃinute la concursuri:  
             PREMIUL I la Concursul Laudă seminŃelor, celor de faŃă şi-n veci tuturor!, secŃiunea 
Traduceri, faza naŃională, mai 2008;  
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                 PREMIUL III la Concursul Laudă seminŃelor, celor de faŃă şi-n veci tuturor!, secŃiunea ARTE   
  PLASTICE, faza naŃională, mai 2009; 

             PREMIUL III la Concursul Laudă seminŃelor, celor de faŃă şi-n veci tuturor!, secŃiunea ARTE 
PLASTICE, faza naŃională, mai 2010; 
              PREMIUL I la Concursul interjudeŃean „Materiale didactice 2010” Brăila, pentru auxiliarul   
didactic: Limba şi literatura română. Caietul elevului pentru clasa a VI-a; 
               PREMIUL II la Concursul interjudeŃean „Materiale didactice 2012” Brăila, pentru volumul
Magia cuvântului; 

                  PREMIUL II pentru  Revista Hai cu noi!, la Concursul interjudeŃean de Reviste şcolare, mai     
   2007. 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  

Limba maternă Română  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   C2 Utilizator  
experimentat C2 Utilizator  

experimentat C2 Utilizator  
experimentat C2 Utilizator  

experimentat C2 Utilizator  
experimentat 

Limba italiană   B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
independent 

Limba engleză   B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
independent 

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

  

CompetenŃe şi abilităŃi sociale - Disciplină, seriozitate, putere de muncă, sociabilitate, corectitudine, conştiinciozitate, colegialitate, 
implicare în munca desfăşurată, flexibilitate, muncă individuală şi în echipă. 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun coordonator, iniŃiator 

  

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Utilizarea calculatorului, abilităŃi manuale foarte bune 
  

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Tehnoredactare computerizată (programul Microsoft Word); 
Utilizarea programului AEL în vederea elaborării materialelor educaŃionale. 
Operare în programele Microsoft Office Access, PowerPoint, Publisher, Excel. 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice Muzica, desenul, fotografia. 
  

Alte competenŃe şi aptitudini Lectura, excursiile. 
  

Permis(e) de conducere    Categoria B, din octombrie 2003 
  

 


