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Curriculum vitae 
Europass 

 

  

 
Informaţii personale  

 
Nume / Prenume  HORGA  IRINA  

Adresă(e)  Str. Doamna Ghica, nr. 32, Bucureşti, 022838, România  
Telefon(oane)  + 40 21 315 87 05 Mobile: +40 722 489 082 

Fax(uri)  + 40 21 315 87 05 
E-mail(uri)  irina.horga@ise.ro 

 
Naţionalitate(-tăţi)  Română 

 
Data naşterii  17.05.1973 

 
Sex  Feminin 

t   
Experienţa profesională 

 
Perioada  1996 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Cercetător ştiinţific principal dr. grad I 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
  Coordonarea Laboratorului Politici educaționale (2010-2012; 2014-2020) - 

coordonarea activităţii organizaționale a laboratorului; elaborarea proiectelor de 
cercetare ale laboratorului;  monitorizarea de parcurs a realizării demersurilor de 
cercetare și evaluarea finală a rapoartelor de cercetare de la nivelul laboratorului 

 Coordonarea activității Consiliului științific (2011-2012) - stabilirea planului anual de 
cercetare; monitorizarea de parcurs și evaluarea finală a realizării proiectelor de 
cercetare; elaborarea rapoartelor de activitate științifică; coordonarea activităţii 
Revistei de pedagogie 

 Elaborarea de studii, analize şi rapoarte în următoarele domenii: evaluarea de politici 
educaționale, curriculum, formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice, educaţia 
permanentă, incluziunea și educația grupurilor dezavantajate (mediul rural, populaţia 
roma, copiii cu dizabilități și/sau nevoi speciale de educație), violenţa în şcoală, 
dimensiunea de gen în educaţie, timpul școlar 

 Pilotarea unor proiecte de intervenţie în domeniul educaţiei (Programul Zone de 
Educație Prioritare, perioada 2003-2021) 

 Elaborarea de documente curriculare în contextul structurilor naționale cu 
responsabilități în domeniul curriculumului (planuri de învăţământ, programe şcolare, 
manuale şcolare și alte resurse educaționale) şi în cadrul unor proiecte strategice 
desfăşurate la nivel naţional 

 Dezvoltarea și implementarea unor programe de formare continuă a cadrelor didactice 
pe diferite teme (abilitare curriculară, management de proiect, prevenirea şi 
combaterea violenţei, educaţie de gen, facilitator de educaţie permanentă) desfăşurate 
în sistem direct, blended şi on-line 

 Elaborarea sistemului național de indicatori în educație; elaborarea rapoartelor anuale 
privind starea învățământului preuniversitar și universitar, pe baza setului de indicatori 
statistici 

 Dezvoltarea de documente de politici educaţionale: Strategia pentru protecția și promovarea 
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drepturilor copilului 2021-2027 (2021); Strategia Strategia naţională "O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi" 2015-2020 (2014-2015); Strategia pentru prevenirea și 
combaterea violenței școlare (2007); Strategia pentru dezvoltarea învăţământului rural în 
România (2001); Strategia pentru creşterea participării la educaţie a copiilor şi tinerilor romi 
(2001); Monografia de ţară în domeniul educaţiei şi ocupării (2000) 

 Participarea la dezvoltarea de proiecte europene (Socrates, Leonardo da Vinci, 
Erasmus+, POSDRU) pe teme de educaţie, formare profesională şi piaţa muncii 
 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (1996-2020) / Centrul Național de Politici și Evaluare 
în Educație (2020-prezent) 
Str. Ştirbei Vodă 37, 010102, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare în domeniul educaţiei 

 
Perioada  2014 – 2021 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activitate seminar Fundamente ale pedagogiei 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
Str. Șoseaua Panduri nr. 90, sect. 5, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

 
Perioada  2009 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activitate curs şi seminar Managementul clasei de elevi, Introducere în pedagogie şi teoria 

curriculumului; coordonare lucrări de grad didactic I  
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Naţională de Arte 

Str. General Budişteanu nr. 19, sector 1, Bucureşti  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ superior 

 
Perioada  2001 – 2005 

Funcţia sau postul ocupat  Cadru didactic asociat  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activitate seminar Pedagogie; Politici educaţionale; Activitate curs și seminar Proiectarea și 

managementul proiectelor  
Numele şi adresa angajatorului  SNSPA, Facultatea de Ştiinţe Politice 

Str. Povernei, nr.6-8, sector 1, Bucureşti  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Învăţământ superior 

 
Perioada  2000 – prezent 

Funcţia  Expert  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participarea la proiecte de cercetare, proiecte de intervenţie educaţională; elaborarea de 
studii şi rapoarte; oferirea de consultanţă pentru strategii naţionale din domeniul educaţiei 

Numele şi adresa angajatorului  Reprezentanța UNICEF România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţie  

 
Perioada  1997 – 2005 

Funcţia  Expert  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participarea la proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare şi evaluare pe teme: 
educație și formare, dezvoltarea resurselor umane, învăţarea pe parcursul întregii vieţi, 
piaţa forţei de muncă. 

Numele şi adresa angajatorului  Observatorul Naţional Român 
Ştirbei Vodă 37, 010102 Bucureşti, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educație (Reţeaua Observatoarelor Naţionale coordonate de European Training 
Foundation)  

 
Perioada  1998 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat  Expert proiectare şi dezvoltare curriculară 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activitate de elaborare de programe şcolare 

Numele şi adresa angajatorului  Consiliul Naţional pentru Curriculum 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Dezvoltare curriculum 

 
Educaţie şi formare 

 
Perioada  1999 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în ştiinţele educaţiei 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Politici educaționale, Curriculum 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 ISCED 6 

 
Perioada  1996 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută  Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Management şi administraţie şcolară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 ISCED 5 

 
Perioada  1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licenţă  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Ştiinţele educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 ISCED 5 

 
Perioada  1987 – 1991 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

 Învăţător/educator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Liceul Pedagogic „Mihai Eminescu” Suceava 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 ISCED 3 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Limba(i) maternă(e)  Română 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Auto-evaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

 
Franceză  C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
C1 Utilizator 

experimentat 
Engleză   B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent  
B2 Utilizator 

independent  
B2 Utilizator 

 independent 
B2 Utilizator 

independent 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine 

 
Competenţe şi abilităţi sociale   Lucrul în echipă: utilizat în organizarea şi desfăşurarea temelor de cercetare în diferite 

proiecte, în activitatea de formator 
Competenţe interculturale: dobândite ca experienţă de lucru (participare, evaluare, 
formare) în proiecte naţionale şi europene  
Competenţe de comunicare: utilizate în activitatea de cercetare şi în activitatea de formare 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Participarea la organizarea de workshop-uri, conferinţe referitoare la diseminarea 

rezultatelor diferitelor proiecte de cercetare. 
Implicarea în managementul unor proiecte naţionale şi europene. 

 
Competenţe şi aptitudini  

tehnice 
 Competenţe în domeniile: proiectarea şi aplicarea metodologiei şi instrumentelor de 

cercetare în educaţie, analiza statistică a datelor cantitative, utilizarea TIC în proiectarea și 
realizarea unor resurse educaționale, evaluarea de programe şi de proiecte, analize de 
impact, elaborarea și evaluarea de proiecte din domeniile educație și formare 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 Competenţe de utilizare a programelor Microsoft Office 

   
Permis(e) de conducere  Da (categoria B) 

 
Alte informații   Evaluare proiecte europene în domeniul educației și formării profesionale:   

- evaluator Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale (ANPCDEFP), în cadrul acţiunilor: Educație școlară; Tineret; 
VET; Educația adulților; Programul de educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul 
tinerilor, finanțat prin Granturile SEE (perioada 2000-2020). 

 Dezvoltare de curriculum:  
- participare la elaborarea documentului Repere pentru proiectarea, actualizarea și 

evaluarea curriculumului național. Cadrul de referință al curriculumului național 
(aprobat prin OMEN nr. 3239/ 2021); 

- participare la elaborarea documentului Coordonate ale unui nou cadru de referinţă 
al curriculumului naţional, CNEE, Potolea, D. et al. (coord.), 2012; 

- participare la dezvoltarea planurilor-cadru de învățământ pentru nivelurile primar, 
gimnazial, liceal (2003, 2009, 2018, 2020);  

- participare la dezvoltarea programelor școlare pentru disciplina Religie și pentru 
discipline de specialitate, diferite culte, clasele pregătitoare - a XII-a (1998-2017). 

 Proiecte în domeniul educaţiei: 
- expert cercetare în Proiectul CRED – Curriculum Relevant, Educație Deschisă 

pentru Toți, cod SMIS 118327, Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, beneficiar Ministerul Educației; 
responsabilități: coordonarea activităților de cercetare din cadrul proiectului; 
participarea la dezvoltarea de documente de politică educațională, documente 
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curriculare, programe de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul 
primar și gimnazial (2018-2021); 

- expert formare în Proiectul POSDRU 30074 Facilitator pentru învăţarea 
permanentă în şcoală – o nouă calificare didactică pentru o şcoală care învaţă!, 
beneficiar Ministerul Educaţiei; responsabilități: dezvoltarea și implementarea unui 
program de formare continuă a cadrelor didactice (2014-2015);  

- expert educație în Proiectul POSDRU/153/1.1/S/138879 Sprijinirea şcolilor pentru 
creșterea calităţii  serviciilor educaționale, beneficiar Ministerul Educației, ARACIP; 
responsabilități: elaborarea/revizuirea standardelor de evaluare şi acreditare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar (2014); 

- expert evaluator în Participarea la Proiectul POSDRU Doctoratul în şcoli de 
excelenţă. Evaluarea calităţii cercetării în învăţământul universitar şi creşterea 
vizibilităţii prin publicaţii ştiinţifice, beneficiar UEFISCDI; responsabilități: 
participarea la evaluarea cercetării ştiinţifice universitare, domeniul ştiinţele 
educaţiei (2011); 

- expert curriculum în Proiectul POSDRU/55/1.1/S/25088 Cadru de referinţă al 
curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei 
curriculare, beneficiar Ministerul Educației, CNEE; responsabilități: elaborarea de 
documente-cadru de politici curriculare la nivelul sistemului de învăţământ 
preuniversitar (2010-2011).  

- expert educație în Proiectul POSDRU/62/2.3/S/22025 PREZENT! Stimularea 
participării la formarea continuă a angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa 
muncii – informare, conştientizare şi acces la învăţare de calitate pe parcursul 
întregii vieţi, beneficiar Observator pentru Dezvoltarea Învățării Permanente; 
responsabilități: activitate de cercetare pe tema participării la formarea continuă a 
angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii; participarea la elaborarea 
Strategiei naţionale de stimulare a participării la formarea continuă a angajaţilor 
(2009-2011); 

- expert formare în Proiectul POSDRU/1/1.1/S/6 Tinerii împotriva violenţei, 
beneficiar Ministerul Educației; responsabilități: dezvoltarea programului de 
formare continuă Tinerii împotriva violenţei; participarea la elaborarea sistemului 
naţional de indicatori privind monitorizarea situaţiilor de violenţă la nivelul şcolii 
(2009-2011); 

- expert în Proiectul ZEP în comunități din județe cu nivel ridicat de abandon școlar 
(2009-2015) Campania Națională Hai la școală!, Institutul de Ştiinţe ale Educației 
și Reprezentanța UNICEF Romania (2009-2015). 

 Dezvoltare programe de formare continuă a cadrelor didactice:  
- dezvoltarea programului de formare a formatorilor CRED Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toţi. Formare nivel 1, acreditat la nivel național, furnizor 
Institutul de Științe ale Educației; desfăşurarea de activităţi de formare (2020-
2021); 

- dezvoltarea programului de formare continuă a cadrelor didactice Curriculum în 
context. Adaptări didactice pentru elevi în risc de abandon şcolar, acreditat la nivel 
național, furnizor Institutul de Științe ale Educației (2018); 

- dezvoltarea programului de formare continuă a cadrelor didactice Facilitator pentru 
învăţarea permanentă în şcoală, acreditat la nivel național, furnizor Institutul de 
Științe ale Educației; desfăşurarea de activităţi de formare (2014-2015); 

- dezvoltarea programului de formare continuă a cadrelor didactice Metode inovative 
de pregătire suplimentară pentru evaluarea naţională de la finalul clasei a VIII-a, 
prin dezvoltarea de competenţe cheie, acreditat la nivel național, furnizor Federaţia 
Naţională a Asociaţiilor de Părinţi Învăţământ Preuniversitar (2014); 

- dezvoltarea programului de formare continuă a cadrelor didactice Tinerii împotriva 
violenţei, acreditat la nivel național, furnizor Institutul de Științe ale Educației; 
desfăşurarea de activităţi de formare (2010-2011); 

- dezvoltarea programului de formare continuă a cadrelor didactice Stilul de învăţare 
şi temperamentul şcolarilor - instrumente pentru o educaţie creativă, acreditat la 
nivel național, furnizor SNSPA; desfăşurarea de activităţi de formare (2012); 

- dezvoltarea programului de formare continuă a cadrelor didactice Dimensiunea de 
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gen în educaţie, furnizor Institutul de ştiinţe ale Educaţiei; desfăşurarea de activităţi 
de formare (2007);  

- desfăşurarea de activităţi de formare în cadrul Proiectului Zone Prioritare de 
Educaţie, furnizor Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (2003-2006).  
 

 Elaborare și evaluare a unor documente de politici educaționale / programe şi 
proiecte în domeniul educaţiei şi formării profesionale: 
- membru în echipa de elaborare a rapoartelor anuale privind starea învățământului 

preuniversitar și superior din România (Capitol I. Analiza sistemului de învăţământ 
din perspectiva indicatorilor de bază) (2007-2021); 

- membru în echipa de evaluare a implementării Programului Erasmus+ în perioada 
2007-2017 (2017); 

- membru în echipa de elaborare a Raportului naţional asupra implementării 
Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale ET 2020 (2017); 

- expert în grupul tehnic de coordonare a implementării Strategiei naționale pentru 
reducerea părăsirii timpurii a şcolii în România 2015-2020 (2016-2019); 

- membru în echipa de elaborare a Strategiei naţionale O societate fără bariere 
pentru persoanele cu dizabilităţi (2014-2016); 

- membru în echipa de evaluare a situației copiilor din afara sistemului de educație 
în cadrul inițiativei globale OOSC a UNICEF (2010-2012); 

- membru în echipa de elaborare a Studiului longitudinal de monitorizare şi evaluare 
a Proiectului pentru Învăţământul Rural (2006, 2007, 2008); 

- membru în echipa de elaborare a Monografiei de ţară privind educaţia, formarea şi 
piaţa muncii în România, Fundaţia Europeană de Formare Torino (2002-2004); 

- membru în echipa de cercetare privind extinderea învăţământului obligatoriu - 
studiu de fezabilitate şi strategii de implementare (2002-2003); 

- membru în echipa de elaborare a Strategiei naţionale privind sistemul de îngrijire, 
protecţie şi educaţie a copilului de la naştere la 7 ani (2002); 

- membru în echipa de evaluare a impactului Programului “Leonardo da Vinci” în 
Romania (1999, 2000). 
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Anexe  PUBLICAŢII (selectiv) 
  Cărţi, rapoarte, studii 

 Dalu, A. (coord.), Horga, I et al. (2021). Învăţarea la distanţă. Studiu cu privire la 
activităţile educaţionale desfăşurate în România, în perioada suspendării cursurilor 
şcolare faţă-în-faţă. Bucureşti: Ed. Trei, ISBN: 978-606-40-1019-3. 

 Horga, I. et al. (2020). Analiza comparativă a recomandărilor europene referitoare 
la competențele-cheie. Ministerul Educaţiei și Cercetării, Proiect CRED.   

 Horga, I., Zăbavă, M,. (coord.) (2020).  Repere metodologice pentru Religie – 
consolidarea achizițiilor învățării din anul școlar 2019-2020 și organizarea activității 
educaționale în anul școlar 2020-2021. Ministerul Educaţiei și Cercetării. 
Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN: 978-. 

 Horga, I. et al. (coord.) (2019). Raport privind situația curriculumului la decizia 
şcolii și a cadrului actual de reglementare. Ministerul Educaţiei și Cercetării, 
Proiect CRED, ISBN 978-606-8966-05-2.  

 Horga, I. et al. (coord.) (2018). Raport privind nevoile de formare ale cadrelor 
didactice din învățământul primar și gimnazial în domeniul abilitării curriculare. 
Ministerul Educaţiei și Cercetării, Proiect CRED, ISBN ISBN 978-606-8966-03-8.   

 Horga, I. (coord.) (2018). Un mediu de învățare nonviolent pentru toți copiii. O 
cercetare la nivel național în învățământul primar și secundar, București: Institutul 
de Științe ale Educației.  

 Horga, I., Jigău, M., Apostu, O., Fartuşnic, C. (2017). La şcoală O privire actuală 
asupra participării la educaţie folosind analiza pe cohortă. București: Ed. Alpha 
MDN, ISBN 978-973-139-370-4.  

 Balica, M., Benga, O., David-Crisbăşanu, S., Goia, G, Horga, I., Iftode, O., 
Caragea, V. (2016). Dezvoltarea abilităţilor noncognitive la adolescenţii din 
România. Buzău: Alpha MDN, ISBN 978-973-139-338-4.  

 Horga, I., Apostu, O., Balica, M. (2016). Educaţie pentru toţi şi pentru fiecare: 
accesul şi participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES din şcolile 
participante la Campania UNICEF Hai la şcoală!. Buzău: Ed. Alpha MDN, ISBN 
978-973-139-336-0. 

 Apostu, O., Balica, M., Fartușnic, C., Florian, B., Horga, I., Novak, C., Voinea, L. 
(2015).  Analiza sistemului de învățământ preuniversitar din România din 
perspectiva unor indicatori statistici. Politici educaționale bazate pe date. 
București: Ed. Universitară, ISSN: 978-606-28-0142-7 

 Potolea, D., Toma, S., Borzea, A. (coord.), Horga Irina et al. (2012). Coordonate 
ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional, Centrul Naţional de 
Evaluare şi Examinare, București, Editura Didactică şi Pedagogică, ISBN: 978-
973-30-3146-8. 

 Fartuşnic, C. (coord.), Apostu, O., Balica, M., Florian, B., Horga, I., Jigău, M., 
Voinea, L. (2012). Copiii care nu merg la şcoală. O analiză a participării la educație 
în învățământul primar şi gimnazial. Buzău: Ed Alpha MDN, ISBN 978-973-139-
236-3. 

 Jigău, M., Fartușnic, C. (coord.), Apostu, O., Balica, M., Florian, B., Horga, I., 
Voinea, L. (2012). Estimarea dimensiunii fenomenului de abandon şcolar folosind 
metodologia analizei pe cohortă. Buzău: Ed. Alpha MDN, ISBN: 978-973-139-228-
8. 

 Horga, I., Jigău, M. (coord.) (2010). Apostu, O., Balica, M., Fartuşnic, C., Voinea, 
L., Situaţia copiilor cu cerinţe educative speciale incluşi în învăţământul de masă, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa UNICEF în România. Bucureşti: 
Ed. Vanemonde, ISBN: 978-973-1733-17-3. 

 Jigău, M., Apostu, O. Balica, M., Fartușnic, C., Florian, B., Dobrei, N., Horga, I., 
Novac, C., Voinea, L. (2009). Formarea profesională continuă în România, 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Bucureşti: Ed. Afir, ISBN: 978-973-7714-60-2. 
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