Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

CIUREA Marius Cătălin
Bl . FB8, SC. A, AP. 6, Aleea Muncii 17, 230022, Slatina, România

Telefon(oane) Mobil: 0762286605
E-mail(uri) mariusciurea_c@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 11.06.1979
Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Inspector Informatică
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

18.07.2014- prezent

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Școlar Județean OLT str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B, Slatina,

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, educatie și formare- Monitorizare, îndrumare și control
Funcţia sau postul ocupat

Inspector școlar pentru discipline Informatice

Principalele activităţi şi responsabilităţi

-Activităţi de îndrumare şi control în cadrul inspecţiilor şcolare derulate de ISJ Olt;
-Monitorizarea activităţilor unităţilor şcolare din zona arondată;
-Întocmire rapoarte şi documente de lucru

Perioada Din 2003 si pînă în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor religie/Informatică
Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea elevilor, administrarea rețelei de calculatoare.
Numele şi adresa angajatorului Liceul Piatra-Olt, str. Tineretului, nr.2, Piatra-Olt, Olt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ

Perioada 2012-2013
Funcţia sau postul ocupat Operator baza de date in Proiectul "EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE
INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423
Activităţi şi responsabilităţi principale Completarea bazei de date cu grupul tinta al proiectului
Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B, Slatina, Tel. 0249410.927, 0249-412.314, fax 0249-412.801, e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro; web: isjolt.ot.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ
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Perioada 2009-2012
Funcţia sau postul ocupat formator in cadrul proiectului Scoala membru activ al societatii informationale-POSDRU Expert formare ID
PROIECT POSDRU/87/1.3/S/62979
Activităţi şi responsabilităţi principale formarea grupelor de participanti la curs si instruirea acestor conform
planului aprobat.
• aplicarea testelor de evaluare si gestionarea acestora.
• evaluarea efectiva a participantilor la curs
• evaluarea sesiunilor de training si a intregului program de formare.
• intocmeste toate documentele reglementate de metodologia de
organizare si desfasurare a activitatilor de formare.
• elaborarea rapoartelor lunare si a formularelor aferente fiecarei grupe
• duce la indeplinire orice sarcina trasata de seful ierarhic
• respectarea prevederile aplicabile legislatiei in vigoare, ale
Contractului Colectiv de Munca si Regulamentului intern.
• respectarea normele de Sanatatea si Securitatea Muncii si PSI
aplicabile.
• respectarea prevederile Sistemului de Management alCalitatii.
Numele şi adresa angajatorului SIVECO Romania, Victoria Park, 73-81Bucuresti-Ploiesti Drive, C4 Building, District 1
013685 Bucuresti, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ
Perioada 2005-2009
Funcţia sau postul ocupat Formator pe cursul Initiere IT si Utilizare AEL
Activităţi şi responsabilităţi principale formarea grupelor de participanti la curs si instruirea acestor conform
planului aprobat.
• aplicarea testelor de evaluare si gestionarea acestora.
• evaluarea efectiva a participantilor la curs
• evaluarea sesiunilor de training si a intregului program de formare.
• intocmeste toate documentele reglementate de metodologia de
organizare si desfasurare a activitatilor de formare.
• elaborarea rapoartelor lunare si a formularelor aferente fiecarei grupe
• respectarea prevederile aplicabile legislatiei in vigoare, ale
Contractului Colectiv de Munca si Regulamentului intern.
• respectarea normele de Sanatatea si Securitatea Muncii si PSI
aplicabile.
Numele şi adresa angajatorului SIVECO, Casa Corpului Didactic-Olt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invățământ

Educaţie şi formare

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Certificat CCNA Discovery - Networking for Home and Small Businesses
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Sa creeze un sistem de calculator personal, incluzand sistemul de operare, placile de expansiune si
dispozitivele periferic.
Sa planifice si sa instaleze o retea la domiciliu sau o retea pentru o afacere mica si sa o conecteze
la Internet.
Sa verifice si sa depaneze conectivitatea la retea si la Internet.
Sa partajeze resurse precum fisiere si imprimante intre mai multe calculatoare.
Sa recunoasca si sa atenueze amenintarile cu privire la securitatea unei retele de domiciliu.
Sa configureze si sa verifice aplicatii de Internet frecvent intalnite.
Sa configureze servicii IP de baza folosind interfata grafica.
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

CISCO Networking Academy

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Certificat „Introducere in Microsoft. NET Framework”
PROIECT POSDRU/87/1.3/ S/62426, Instruirea profesorilor de informatică pe tehnologia .NET
Disciplinele principale studiate / 1. Programare Orientata pe obiecte si Programare vizuala
competenţe profesionale dobândite 2. Didactica specialităţii;
3. Programare web cu ASP.NET
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ MECT, UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a Gradului didactic I
Disciplinele principale studiate / Teologie ortodoxa
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Pitesti
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Nivelul în clasificarea naţională sau Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE)
internaţională

Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat „Administrare rutare si securitatea laboratoarelor informatice SEI”
Disciplinele principale studiate / In cadrul proiectului Extinderea competentelor IT in invatamantul preuniversitar pOSDRU/87/1.3/S/62260
competenţe profesionale dobândite 1. implementarea protocoalelor de routare in retelele de calculatoare
2. proiectarea si realizarea de retele locale virtuale de calculatoare
3. eleborarea politicilor de securitate si implementarea lor in retele de calculatoare
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ MECT, ARNIEC
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat „Instrumente online pentru educatie”
Disciplinele principale studiate / 1. Elemente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării (TIC);
competenţe profesionale dobândite 2. Didactica specialităţii;
3. Instruire şi evaluare asistată de calculator;
4. Platforme e-learning (Moodle);
5. Tehnologii mobile ȋn ȋnvățare (mobile learning).
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ MECT, FSE
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta curs CNEE
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Disciplinele principale studiate / Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor
competenţe profesionale dobândite examenelor si evaluarilor nationale din invatamantul preuniversitar-DRU-MEBD-EN
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE)
internaţională
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat Teach Elements: Colaborare in clasa digitala
Disciplinele principale studiate / Colaborare la clasă
competenţe profesionale dobândite Cadru pentru colaborarea digitală
Instrumente de colaborare
Strategii de colaborare
Managementul colaborării la clasă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Centru pentru Inovare in Educatie Tehne
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat IT Essentials: PC Hardware and Software
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Installation and navigation of an operating system
•Perform a step-by-step assembly of a desktop computer
•Installation of peripherals and multimedia capabilities
•Perform preventive maintenance and basic troubleshooting.
•Explain, install, navigate, perform preventive maintenance on, and begin troubleshooting
a network, an operating system, a laptop, and a printer/scanner
•Upgrade or replace components of a laptop,printer, or scanner based on customer
needs.
•Apply good communications skills and professional behavior while working with
customers.
Academy CISCO

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Adeverinta „Administrarea retelelor de calculatoare”
Comunicarea la locul de munca
Dezvoltarea profesionala
Aplicarea procedurilor de calitate
Instruirea si asistarea utilizatorilor
Interconectarea retelelor si accesul la reteaua globala Internet
Proiectarea si aplicarea strategiei de securitatea a retelei
S.C Centrul de Pregatire in Informatica SA

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 2010-2011
Calificarea / diploma obţinută Adeverinta „ Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat””
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Imbunatatirea activitatilor de predare-invatare in scolile din mediul rural;
Pregatirea profesionala a cadrelor didactice din mediul rural prin activitati desfasurate in scoala;
Crearea de posibilitati de pregatire profesionala pentru cadrelele didactice din mediul rural;
Asigurarea conditiilor minime de functionare a scolilor din mediul rural;
Asigurarea materialelor didactice necesare scolilor din mediul rural;
Imbunatatirea relatiilor dintre scoala si comunitatea locala;
CNFP, MECTS

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat FORMATOR
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Pregatirea formarii
Realizarea activitatilor de formare
Evaluarea participantilor la formare
Evaluarea programelor de formare
Metode si tehnici de formare
Marketing-ul formarii
Proiectarea programelor de formare
Calitatea progamelor de formare
MECTS si MMFES

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a Gradului didactic II
Disciplinele principale studiate / Religie
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Pitești
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Atestat formare continuă INTEL TEACH
Instruirea în societatea cunoaşterii
Crearea de instrumente de evaluare şi de lecţii care să răspundă obiectivelor educaţionale şi
standardelor naţionale.
Casa Corpului Didactic a județului Olt
SIVECO România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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2006-2008
Diploma de Conversie Informatică
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Algoritmi, structuri de date si tehnici de programare
Arhitectura sistemelor de calcul
Sisteme de operare si reţele de calculatoare
Metode evoluate de programare
Baze de date
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Matematica-informatică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Consiliere și orientare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Autocunoașterea și dezvoltarea personală
Comunicare și abilități sociale
Planificarea carierei
Calitatea stilului de viață
Ministerul educației și cercetării
Inspectoratul Școlar al județului Olt
Casa Corpului Didactic Olt

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada Februarie 2005
Calificarea / diploma obţinută Certificat INSTRUCTOR ACREDITAT AEL
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Initiere It
Utilizare Ael
Siveco Romania

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
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1999-2003
Diplomă de Licenţă in Teologie Ortodoxă
Specializare Teologie Ortodoxă-Pastorală
Dogmatică
Studiul Noului Testament
Studiul Vechiului Testament
Istoria Bisericească Universală
Istoria Bisericii Ortodoxe Române
Limba Greacă
Limba Latină
Limba Ebraică
Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie
ISCED 5
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Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Limba engleza

B2

Utilizator
B2 Utilizator B2 Utilizator
independent
independent
independent

Limba franceza

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator A2 Utilizator
elementar
elementar

Scriere
Discurs oral

B2 Utilizator
independent

Exprimare scrisă

B2

A2 Utilizator elementar A2

Utilizator
independent
Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa
Competenţe şi aptitudini Participarea in cadrul comisiilor de organizare a examenlor naţionale, a concursurilor şcolare
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice Asamblare PC si a rețelelor de PC
Competenţe şi aptitudini de utilizare Access, Web Design: Microsoft Publisher, Macromedia
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice Web Design

Alte competenţe şi aptitudini 2010-2011
Intre 2005-2009 am fost formator pe cursul Initiere IT si Utilizare AEL. Am contribuit la formarea a 9
grupe de cursanti, ce au obtinut cerificarea necesara si un numar de 25 de credite transferabile.

2009-2012 am fost formator in cadrul proiectului Scoala membru activ al societatii informationalePOSDRU Expert formare ID PROIECT POSDRU/87/1.3/S/62979
2012-2013
Operator baza de date in Proiectul "EDUCAȚIA ESTE CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE
INTREBĂRILE" - POSDRU/91/2.2/S/62423

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)
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Anexe Diploma Licenta

Diploma Conversie
Adeverință Intel Teach
Adeverință Consiliere și orientare
Atestat curs formare “Inițiere IT, Utilizare Ael”
Anexa atestat curs formare “Inițiere IT, Utilizare Ael”
Adeverință curs formare “Predarea inovativă utilizând TIC și noile tehnologii”
Adeverință curs formare “Prezi și Power Point”
Adeverință curs formare “Administrare, rutare și securitatea laboratoarelor SEI”
Certificat Competențe Profesionale
Certificat curs “Instrumente online pentru educație”
Adeverință curs formare “Dezvoltarea resursei umane….”
Certificat IT Essentials: PC Hardware and Software
Certificat CCNA Discovery - Networking for Home and Small Businesses
Certificat curs “iTeach”
Adeverință “Administrator rețea de calculatoare”
Adeverință “Administrarea rețelelor de calculatoare…”
Adeverință “Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activități de mentorat”
Adeverință participare workshop
Decizie inspector ISJ Olt
Decizie inspector ISJ Olt
Adeverință membru CA
Adeverință responsabil arie curriculara
Adeverință lider sindicat
Diploma CCD Olt
Certificat Instructor Ael
Adeverință formator CCD
Adeverință formator județean CCD
Certificat formator
Supliment Certificat formator
Adeverință formator
Adeverință formator
Adeverință expert management educațional
Certificat coordonator SNAC
Certificat formator
Supliment Certificat formator
Adeverință formator CCD
Decizie comisie județeana
Decizie comisie olimpiada județeana informatică
Decizie comisie olimpiada natională Agricultura
Decizie comisie olimpiada județeana TIC
Decizie județeana proiect sistemic
Certificat IT Essentials: PC Hardware and Software
Certificat CCNA Discovery - Networking for Home and Small Businesses
Certificat Competențe Profesionale
Adeverință voluntariat
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