CURRICULUM VITAE
Dima Iulia-Daniela

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume/Prenume
Adresă
Telefon

Dima Iulia-Daniela
Str. C.A. Rosetti, Nr. 60, Bl.E5, Sc.1, Ap.3, Localitatea Corabia,
Jud. Olt cod poştal 23500, România
0740066847

Fax

-

E-mail

iulia70dima@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

03.02.1970

Experienţă profesională
* Perioada
* Funcţia sau postul ocupat

11 .09.2014 – si in prezent
Inspector şcolar pentru monitorizarea programelor privind accesul
la educație în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt

* Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8
B, localitatea Slatina, judeţul Olt, Tel. 0249-410.927, 0249412.314, fax 0249-412.801, e-mail:
secretariat@isjolt.ot.edu.ro. web:www.isjolt.ro
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Invatamant
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
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Monitorizarea programelor privind accesul la educație
pentru şcolile din Judeţ;



Monitorizarea curriculumului descentralizat, a ofertei
educaţionale la decizia şcolii pentru şcolile din Judeţ;



Coordonare și participare la proiecte și activități educative
derulate în județ;



Întocmire rapoarte şi documente de lucru;

17.09..2015



* Perioada
* Funcţia sau postul ocupat

Activităţi de îndrumare şi control în cadrul inspecţiilor
şcolare derulate de ISJ Olt;

 Monitorizarea activităţilor unităţilor şcolare din zona
arondată;
13 .09.2010 – 11.06.2012,
26.07.2012 – 10.09.2014
Inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat
în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt

* Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8
B, localitatea Slatina, judeţul Olt, Tel. 0249-410.927, 0249412.314, fax 0249-412.801, e-mail:
secretariat@isjolt.ot.edu.ro. web:www.isjolt.ro
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Invatamant
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
 Monitorizarea curriculumului descentralizat, a ofertei
educaţionale la decizia şcolii pentru şcolile din judeţ;
 Coordonare și participare la proiecte și activități educative
derulate în județ;
 Întocmire rapoarte şi documente de lucru;
 Activităţi de îndrumare şi control în cadrul inspecţiilor
şcolare derulate de ISJ Olt;
 Monitorizarea activităţilor unităţilor şcolare din zona
arondată
* Perioada
Septembrie 2009 şi în prezent
Profesor
* Funcţia sau postul ocupat
* Numele şi adresa angajatorului
 Colegiul Tehnic “Danubius” Corabia, str. Bucureşti, nr.29,
Jud Olt
 Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Corabia, Str.Ştefan
cel Mare, nr.49, Jud. Olt
 • Şcoala Gimnazială “ Virgil Mazilescu” Corabia, str. T.
Vladimirescu, nr.77, Jud. Olt
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ

Predarea, învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor la disciplina
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
chimie

Dirigenţia unei clase

Întocmeşte proiecte de activitate didactică/schiţe de proiect;

Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi
săptămânală;

Transmite informaţii cu caracter instructiv educativ.

Autoperfectionarea continua
* Perioada
* Funcţia sau postul ocupat

* Numele şi adresa angajatorului
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9.04.2014 și în prezent
Manager operațional în cadrul proiectului
POSDRU/162/2.2/S/141904 „Şanse egale la educaţie, prin
prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8
B, localitatea Slatina, judeţul Olt, Tel. 0249-410.927, 0249412.314, fax 0249-412.801, e-mail:
secretariat@isjolt.ot.edu.ro. web:www.isjolt.ro
17.09..2015

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Invățământ
• asigură comunicarea între Managerul de proiect şi echipa de
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
implementare din cadrul Partenerului 1;
• monitorizează şi coordonează activităţile proiectului din partea
P1;
• participă la planificarea, în detaliu, a activităţilor proiectului
care se vor implementa astfel încât să asigure atingerea
rezultatelor şi îndeplinirea obiectivelor proiectului;
• asigură respectarea procedurilor de comunicare şi raportare în
cadrul parteneriatului şi factori externi;
• supervizează stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor fiecărui
membru al echipei de proiect din partea P1;
• asigură sprijinul pentru managementul proiectului;
* Perioada
Iunie – iulie 2013
Expert pe termen scurt – formator în cadrul programului de formare
* Funcţia sau postul ocupat
“Metodist”
Asociaţia PROEURO-CONS, str. Arinului, nr.6, Bl. 10, sc.A,
* Numele şi adresa angajatorului
Slattina, Olt, în parteneriat cu CCD Olt
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
 Derularea programului de formare
 Evaluarea participanților și acordarea certificatelor de
absolvire din cadrul programului de formare “ Metodist”
* Perioada
02.11.2012 -27.12.2012
18.01.2013-24.04.2013
Expert pe termen scurt - Formator în cadrul proiectului strategic
* Funcţia sau postul ocupat
POSDRU „E-Manager scoala plus” - ID 62699
Asociația de Prietenie Franceză ROMFRA, str. M. Kogălniceanu,
* Numele şi adresa angajatorului
nr. 46-48, localitatea Alexandria, jud. Teleorman
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
 Derularea programului de formare continuă de tip blended
learning și certificarea categoriilor de personal didactic
 Evaluarea participanților și acordarea certificatelor de
absolvire
 Formator modulul Management Operațional pentru
realizarea activităților de formare derulate de membrii CA
din unitățile de îinvățământ, alții decât cadrele didactice
* Perioada
Iulie-august 2012
Formator in cadrul proiectului POS DRU / 57/1.3/21086 „
* Funcţia sau postul ocupat
Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al
bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor și evaluărilor
naționale din invățământul preuniversitar – DRU-MEBDN-EN”
Centrul Național de Evaluare și Examinare
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
Activități de formare continuă a cadrelor didactice în derularea
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
programului modular realizat prin stagii nondisciplinare pentru
cadre didactice , personal didactic și personal didactic auxiliar din
învățământtul preuniversitar
* Perioada
Ianuarie-februarie 2011, iulie-august 2011,
ianuarie-februarie
2012, iulie-august 2012
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17.09..2015

* Funcţia sau postul ocupat

Expert pe termen scurt - operator teren în cadrul proiectului „ Pas cu
pas spre viaţa activă” , contract POSDRU/90/2.1/S – ID 53676

* Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 8
B, localitatea Slatina, judeţul Olt, Tel. 0249-410.927, 0249412.314, fax 0249-412.801, e-mail:
secretariat@isjolt.ot.edu.ro. web:www.isjolt.ro
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
 Identificarea şi aplicarea de chestionare unor respondenţi din
grupul ţintă al proiectului
 Întocmirea situaţiilor centralizate cu privire la rezultatul
anchetelor de teren efectuate
* Perioada
* Funcţia sau postul ocupat

Martie - aprilie 2012
Formator în cadrul proiectului „ Competenţe cheie TIC în
curriculumul şcolar ” in cadrul proiectului POS DRU /1/1.1/S/5 –ID
4615
Casa Corpului Didactic Olt,
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
 Formarea unei grupe de profesori cursanţi cu privire la
introducerea competenţelor TIC în
 cadrul orelor de chimie
 Evaluarea competenţelor dobândite de aceştia în urma
finalizării stagiului de formare
* Perioada
septembrie 1997 - septembrie 2009
Profesor-educator
* Funcţia sau postul ocupat
D.G.A.S.P.C.Olt, str. Drăgăneşti, nr.29, localitatea Corabia, Jud. Olt
* Numele şi adresa angajatorului
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Îndrumarea studiului individual, consiliere individuală şi de grup,
organizare de activităţi cultural-artistice şi sportive
septembrie 1993 - septembrie 1997
* Perioada
* Funcţia sau postul ocupat
* Numele şi adresa angajatorului

Profesor
1993 – 1994 - Școala cu clasele I-VIII Izbiceni, localitatea Izbiceni,
jud. Olt
1994 – 1995 - Şcoala cu clasele I-VIII Tia-Mare, Jud Olt
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, Învățământ
* Principalele activităţi şi responsabilităţi Predarea, învăţarea şi evaluarea cunoştinţelor de chimie şi franceză

Educaţie şi formare
* Perioada
*Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
Pagina 4 - Curriculum vitae
Dima Iulia-Daniela

14-15.06.2014
Adeverință curs formare “Dezvoltarea competențelor de evaluare a
cadrelor didactice”
CCD OLT
Competențe de evaluare a cadrelor didactice la disciplina chimie

17.09..2015

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

Formare profesionala
Octombrie 2012 – august 2013
Adeverinţă absolvire programul de formare continuă din cadrul
proiectului POSDRU /85/1.1/S/62699 “ E-MANAGER
ŞCOALA PLUS!” 96 credite
ISJ Teleorman, în parteneriat cu CCD Teleorman, ISJ Olt, CCD
Olt
Module studiate
 Management strategic
 Managementul calităţii
 Managementul operaţional
 Marketing şcolar
 Managementul resurselor umane
 Management financiar
Formare profesională
09.02 – 05.04. 2013
Adeverinţă de absolvire a cursului de formare continuă ‘
Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor
informatice SEI”
SIVECO ROMÂNIA S.A.
Integrarea şi utilizarea avansată şi la un nivel extins a
instrumentelor RIC în scopul administrării eficiente a reţelelor
informatice în activitatea curentă – 25 credite
Formare profesională
2013
Adeverinţă de absolvire a programului de formare “Coordonate
ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional”,
derulat în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/25088 -15 credite
transferabile
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare



* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta
Pagina 5 - Curriculum vitae
Dima Iulia-Daniela

Abilitarea metodologică pentru a proiecta, implementa şi
evalua Curriculumul National (planuri-cadru de
învăţământ, programe şcolare, manuale şcolare)
Competenţa pentru a abilita alte cadre din învăţământul
preuniversitar din punct de vedere teoretic şi
metodologic, în privinţa problematicii referitoare la cadrul
de referinţă al curriculumului naţional

Formare profesională
25.05 – 01.06.2013
Adeverinţă de absolvire a programului de formare continuă
17.09..2015

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificarea
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Servicii educaţionale de sprijin pentru copiii cu CES – 24 ore
CCD OLT


Profilul psihologic al copilului cu CES şi adaptarea
curriculară
 Întocmirea Planului de Intervenţie Personalizată pentru
copiii cu CES
 Cunopaşterea şi aplicarea modalităţilor de lucru cu copilul
cu CES, în funcţie de gradul şi specificul deficienţei
Formare profesională
13 -25.04.2013
Adeverinţă de absolvire curs METODIST- 60 ore
Asociaţia PROEURO-CONS, în parteneriat cu CCD Olt
 Dezvoltarea personală continuă
 Modele ale procesului de învăţământ
 Evaluarea în relaţie cu predareaşi învăţarea
 Profilul metodistului.Rolul metodistului.
 Competenţele cadrului didactic metodist
 Codul de conduită pentru cadrul didactic metodist
Formare profesională
15.05 – 20.06.2012
Certificat de absolvire Evaluator de competenţe profesionale - 60
ore
S.C.Clio 54 S.R.L




Punerea în aplicare a procesului de evaluare;
Cunoașterea modului de planificare și organizare a
evaluării;
 Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării;
 Realizarea informării privind competențele;
 Verificarea internă și externă a proceselor de evaluare;
Formare profesională
28.04 – 12.05.2012
Adeverinţă – Cursul “Managementul comportamentului
psihosocial” – 15 credite
Asociaţia Culturală " Mâine"
Managementul comportamentului psihosocial

Formare profesională
17.09..2015

nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
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7-14.07.2012
Adeverinţă program formare “ Consiliere şi orientare”
Casa Corpului Didactic Olt
 adaptarea actului educaţional pe baza nevoilor de
dezvoltare personală şi profesională ale elevilor;
 cunoaşterea şi asigurarea metodelor de comunicare cu
membrii comunităţii;
 asigurarea calităţii serviciilor educaţionale şi a
complementarităţii educaţiei formale, nonformale şi
informale.
Formare profesională
2012
Adeverință program formare ”Competențe cheie TIC în
curriculumul școlar”
Centrul Național de Evaluare și Examinare


identificarea motivației pentru care este necesară utilizarea
TIC în educație;
 identificarea instrumentelor TIC specifice disciplinei chimie
 formarea și dezvoltarea competențelor aparținând
tehnologiei informației și comunicației în contexte mono- și
trans-disciplinare.
Formare profesională
07.03. – 14.04.2012
Adeverinţă – Cursul “ Management educaţional european” – 60
credite
Fundaţia Culturală Umanitară „Henri Coandă” Oradea
Centrul de Formare Profesională „Henri Coandă” Craiova







Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ;
Managementul de proiect;
Politici educaţionale;
Consiliere în carieră;
Elemente de managementul cunoaşterii.
Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor
educative;
 Managementul curricumului;
 Managementul clasei de elevi;
 Comunicare şi relaţii publice;
Formare profesională
14.08.2011-17.09.2011
Certificat de absolvire - Manager de proiect
Universitatea Româno-Americană,
17.09..2015

învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificarea
nationala/internationala
* Perioada (de la - până la)
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
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în parteneriat cu ISJ Olt
Proiect POSDRU/87/1.3/S/63641
cunoaşterea modului de alegere şi dezvoltare a unui proiect;
● cunoaşterea modului de estimare al resurselor;
● cunoaşterea modului de obţinere a finanţării;
● gestionarea cu responsabilitate a tuturor resurselor umane şi
materiale implicate în proiect;
● răspunderea pentru încadrarea în proiect şi pentru analizarea
în fiecare etapă a stadiului de realizare, a riscurilor apărute sau
potenţiale;
● găsirea soluţiilor pentru micşorarea impactului asupra bunului
mers al proiectului;
● cunoaşterea modului de monitorizare al costurilor proiectului;
● răspunderea pentru evaluarea şi raportarea periodică, pentru
coordonarea şi îndrumarea echipei;
●gestionarea proiectului.
Formare profesională
Iulie – octombrie 2011
Certificat de competenţe ale personalului didactic – Cursul “Tinerii
împotriva violenţei”– POSDRU/1/1.1/S/6 – 21 credite
Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului
Program de formare în prevenirea şi combaterea violenţei

Formare profesională
01.06 - 03.06 2011
Certificat de competenţe ale personalului didactic – Cursul “Formare
specialişti în evaluare
INSAM” – 7 credite
Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului







Competenţe metodologice
Competenţe de evaluare a elevilor
Competenţe tehnice şi tehnologice
Competenţe de comunicare şi relaţionare
Competenţe instrumentale
Competenţe interpersonale

Formare profesională
01.10.2008 – 20.07.2011
Diplomă de licenţă
Universitatea “Spiru Haret” București, Facultatea de Litere
Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză
17.09..2015

studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta

STUDII UNIVERSITARE
13.03.2011 -17.03.2011
Atestat de formare continua a personalului didactic –Program de
formare continua
- Educatie pentru sanatate / Decidenti – 10 credite
Ministerul Educaţiei , Cercetării, Tineretului şi Sportului
Directia Generala Management, Resurse umane si Retea scolara
Furnizor- Fundatia pentru tineri
 Identificarea rolului scolii in programe de educatie pentru
sanatate si in politicile educationale locale;
 Identificarea comportamentelor si beneficiilor unui stil de viata
sanatos in cadrul comunitatii;
 Identificarea si utilizarea corecta a metodelor si tehnicilor de
planificare;
 implementare si evaluare a ofertelor educationale de la
nivel local.
Formare profesională
05.03.2011-30.04.2011
Certificat de absolvire Competenţe informatice – 25 credite
Universitatea Româno-Americană, în parteneriat cu ISJ Olt
Proiect POSDRU/87/1.3/S/63641
Competenţe informatice

Formare profesională

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

noiembrie 2010 – iunie 2011
Atestat de formare continuă “ Controlul calităţii în şcoală” - 5
credite în cadrul Proiectului POSDRU/1/1.1/S/1/2984 „
Dezvoltarea sistemului naţional de management şi
asigurare a calităţii în învăţământul preuniversitar”
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar
 Controlul calităţii în şcoală
 Metodologia de acreditare şi autorizare a unităţilor de
învăţământ
 Metodologia de evaluare a calităţii în unităţile de
învăţământ
 Organizarea CEAC şi evaluarea internă a unităţilor de
învăţământ
 Consilierea unităţilor de învăţământ

* Nivelul in clasificare

Formare profesională
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nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

25.04.2011 – 01.06.2011
Formator /Certificat de absolvire – 100 ore
S.C.Clio 54 S.R.L.
Formator

Formare profesională
18.02.2011 – 16.03.2011
Certificat de absolvire – 100 ore
Ministerul Muncii Familiei şi Egalităţii de şanse
Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor
Munisterul Educaţiei şi Cercetării şi Tineretului
Comunicare în limba engleză

Formare profesională
05.11.2010 – 17.06. 2011
Adeverință – Cursul EDUTIC – POSDRU /19/1.3/G/37002 - 50
de credite
Universitatea Tîrgovişte



* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educaţie,
Tehnologii e-learning şi platforme educaţionale,
Instrumente TIC destinate elaborării materialelor didactice
Metodologii de predare şi strategii pedagogice bazate pe
utilizarea instrumentaţiei virtuale, Specificul proiectării
activităţilor de învăţare care includ aplicaţii de
instrumentaţie virtuală
Formare profesională

24.09.2010-10.10.2010
Certificat de absolvire
CCD Argeş
Managementul informaţiei în unităţile de învăţământ

Formare profesională
15.05.2010-18.06.2010
Mentor / Certificat de absolvire
S.C.Clio 54 S.R.L.

17.09..2015

* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite





* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite

* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta

* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
* Perioada
* Calificarea/Diploma obtinuta
* Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
* Disciplinele principale
studiate/Competentele profesionale
dobandite
* Nivelul in clasificare
nationala/internationala
Aptitudini si competente personale
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comunicare interactivă;
menţinerea echilibrului in cadrul grupului de lucru,
dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor si de
formare a deprinderilor;
îndrumarea observării procesului de predare-învăţare, etc..

Formare profesională
septembrie 1988 - iunie 1993
Profesor chimie /
Diplomă de licenţă în profilul chimie
Facultatea de Chimie, Universitatea Bucureşti
curs zi, cinci ani
- Chimie, fizică, matematică, limbă străină (franceză)
- Pedagogie
- Practică de laborator
- Practică pedagogică
- Predarea disciplinei chimie
Studii universitare
1995 -2005
CERTIFICATE OBŢINEREA GRAD DIDACTIC I,
GRADUL DIDACTIC II ȘI GRADUL DIDACTIC
DEFINITIV LA DISCIPLINA CHIMIE
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
- 1995: examenul de definitivat, promovat cu media 9.25;
- 1999: examenul de gradul al II-lea, promovat cu media 10
- 2005: examenul de gradul I, promovat cu media 10.
Perfecţionare
1984 - 1988
Laborant chimist /
Diplomă de bacalaureat
Liceul de chimie Industrială Corabia, Jud. Olt
Chimie, matematică, fizică, discipline tehnice
Efectuarea de analize chimice
Studii medii
munca în echipă;
răbdarea;
stăpânirea de sine;
ritmicitatea;
echilibrul;
lucrez foarte bine în situaţii limită şi sub presiunea
timpului.
-
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Limba
maternă

Limba română

ascultare

Înţelegere
citire

Limba
franceza

C
2

independet

2

Limba
engleza

B

Utilizator

1

independent

Utlizator

Competenţe şi abilităţi
sociale

C Utlizator
independent

Vorbire
participare
la
conversaţii

C

Utlizator

Scriere
discurs
oral

C

Utlizator

exprimare scrisă

C

Utlizator

C

Utlizator

2

independent

2

independent

2

independent

2

independent

B Utilizator

A

Utilizator

A

Utilizator

A

Utlizator

1 independent

2

independent

2

independent

2

independent

B
1

Utlizator
independent

Munca în echipă:
Comunicare eficientă atât în colaborarea cu colegii cât şi prin participarea la
sesiuni de comunicări, simpozioane şi diverse activităţi:
 Participare în cadrul Proiectului transfrontalier România-Bulgaria ”We play in
Europe” MIS CODE 892;
 Participarea la activităţile din cadrul Parteneriatului Educaţional Internaţional
„Să gândim şi să lucrăm âmpreună pentru viitoarele generaţii, ca parteneri”,
desfăşurate la Chişinău, Republica Moldova, 3 – 7 octombrie 2013;
 Participare activă la Seminarul final de diseminare a rezultatelor proiectului
“E-Manager şcoala plus!”, desfăşurată la Sinaia, 9 – 11.08.2013;
 Participare cu lucrare ştiinţifică la Simpozionul Naţional “Strategii moderne,
calitate, perfecţionare, formare continuă”, avizat de MEN, ediţia a V-a,
03.04.2013;
 Participare la Conferinţa de diseminare şi valorizare a rezultatelor proiectului
“Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date
calitative ale rezultatelor examenelor şi evaluărilor naţionale din învăţământul
preuniversitar –DRU-MEBD-EN”, desfăşurată la Eforie Nord, Constanţa, 2527.10.2012;
 Participare Seminarul Național “ Resurse digitale deschise în practicile
educaționale”, organizat de Ministerul Comunicațiilor și Societății
informaționale, în parteneriat cu M.E.C.T.S., desfășurat la București,
octombrie 2012;
 Organizator Sesiunea Judeţeană de Comunicări Ştiinţifice ” Misterioasele
Ştiinţe”, ediţia I, desfășurată la Școala cu clasele I-VIII Nr. 4 Corabia,
aprilie 2012;
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Am coordonat şi am organizat diverse proiecte și programe, am fost presedinte,
vicepresedinte sau membru în cadrul unor comisii constituite la nivelul ISJ Olt:
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Participare elev Simpozionul Judeţean “Salvaţi planeta albastră”, desfășurat la
C.T.”Danubius ” Corabia, aprilie 2012.

Aprilie 2014 și în prezent – Manager operațional în cadrul proiectului
POSDRU “Șanse egale la educație, prin prevenirea și corectarea părăsirii
timpurii a școlii”, ID 141904;
Octombrie 2011 – prezent – membru al Consiliului Consultativ, disciplina
chimie, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt;
Octombrie 2011 – 2013 – metodist pentru disciplina chimie în cadrul
Inspectoratului Școlar Județean Olt;
Septembrie 2012 – prezent – membru al consililui Consultativ al
Inspectoratului Școlar Județean Olt;
Septembrie 2014 – prezent – membru al Consiliului de Administrație al ISJ
Olt;
28.02.3013, 09.10.2013 - participare, în calitate de reprezentant ISJ Olt, în
cadrul Comisiei de organizare şi desfăşurare a Concursului de ocupare a
posturilor didactice care se vacantează pe parcursul anului şcolar la Şcoala
Gimnazială “Ada Umbra” Ianca;
Iunie – august 2013 – participare, în calitate de formator la cursul de
formare în cadrul Programului de formare “Metodist”, derulat de Asociaţia
PROEURO-CONS în colaborare cu CCD Olt;
Noiembrie 2012 – aprilie 2013 - participare în calitate de formator la
modulul Management operațional la cursurile de formare continuă pentru
membrii C.A. alții decat cadrele didactice din cadrul proiectului “E-manager
școala plus!”;
Iulie-august 2012- participare în calitate de formator la cursurile de formare
continuă cu tema: „ Dezvoltarea resursei umane pentru managementul
eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor si
evaluarilor nationale din invatamantul preuniversitar – DRU-MEBDNEN”, derulat sub coordonarea centrului Național de Evaluare și Examinare
Martie- aprilie 2012 – participare în calitate de formator la cursurile de
formare continuă cu tema: „Competențe cheie TIC în curriculumul școlar”
derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI DIDACTIC – OLT;
August-septembrie 2013 – participare în cadrul COMISIEI DE
BACALAUREAT din CENTRUL DE EXAMEN C.E.„P.S.AURELIAN”
Slatina, în calitate de președinte;
Iunie – iulie 2013 - participare în cadrul COMISIEI DE EVALUARE din
CENTRUL ZONAL DE EVALUARE DE LA Colegiul Tehnic “Nicolae
Bălcescu”Balş, în calitate de membru;
August-septembrie 2012
– participare în cadrul COMISIEI DE
BACALAUREAT din CENTRUL DE EXAMEN C.T.„Matei Basarab”
Caracal, în calitate de vicepreședinte;
Iunie-iulie 2012 – participare în cadrul COMISIEI DE EVALUARE din
CENTRUL ZONAL DE EVALUARE de la
Liceul Tehnologic
“C.Filipescu”Caracal, în calitate de membru;
Iulie – septembrie 2011 – participare, în calitate de membru al Comisiei
județene de bacalaureat, la organizarea și desfășurarea examenului de
bacalaureat 2011
17.09..2015













Organizator al proiectului “Şcoala de vară”, Şcoala Gimnazială “Mihai
Eminescu” Corabia, iulie – august 2013;
Organizator al Concursului judeţean interdisciplinar ”Misterioasele ştiinţe ”,
ediţiile I, II și III 2011, 2012, 2013;
Organizator Concursul Judeţean “ Zâmbet de copil”, Școala cu clasele I-VIII
Nr. 4 Corabia, iunie 2011;
Coordonator Proiect educaţional Internaţional “Copilăria-piatra de temelie a
prieteniei”, 2011-2012;
Iniţiator /coordinator / organizator proiect Judeţean “ Misterioasele ştiinţe”,
an şcolar 2011-2012, 2012-2013;
Coordonator Proiect Interudeţean ”Succesul este garantat printr-o evaluare
corectă”, ediţia I, 2011-2012;
Coordonator Proiect educational judetean “Verde-inseamna viata”, 2011/2012
Coordonator Proiect educational judetean “Natura, prietena mea”, 2010/2011
Coordonator Proiect educational “Traditii si obiceiuri pe plaiuri
oltenesti”,local , 2011/2012;
Coordonator Proiect educational “S.O.S. Natura”, local, 2010/2011
An școlar 2010/2011 și în prezent - coordonator SNAC Școala Gimnayială “
Mihai Eminescu” Corabia .

Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini
de utilizarea a
calculatorului

Cunoştinţe în utilizarea echipamentelor tehnice: retro/video-proiector, aparatură
video/TV/DVD, copiator.
Utilizarea calculatorului în diverse programe şi Internet: (Word Pad, Microsoft
Word, Microsoft Excel, Power Point, Microsoft Access, Internet Explorer),
dobândite în cadrul cursurilor de formare continuă absolvite.

Competenţe şi aptitudini
artistice

- Lucrări în quilling, colaje,etc. (Acţiuni de voluntariat la C.T.F. “Sf. Elena”
Corabia);
- Organizarea şi desfăşurarea de spectacole, serbari, punerea în scenă de piese şi
scenete.
- Spirit organizatoric, spirit de observație, meticulozitate, perseverență,
dorință de autodepășire, asumarea de responsabilități. capacitate de
relationare interumana, respectarea confidenţialităţii informaţiilor, rezistenţă
la efort fizic şi intelectual ;
- Septembrie 2003 – septembrie 2009 - lider sindical al membrilor Sindicatului Invatamantului
Preuniversitar Olt – F.S.I Spiru Haret din C.P. “ Sf. Elena” Corabia
Categoria B

Alte competenţe şi
aptitudini

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

Publicații: a) Lucrare de specialitate” Halogeni- organizarea studiului acestora”,
editura Hoffman, 2014, ISBN 978-606-615-926-5
b)Articole: 1. Substanțte chimice utilizate ca mijoc de comunicare: Feromonii
insectelor, revista Învățământ Alternativ, noiembrie 2009, ISSN 2066-3331
2.Metode moderne ce pot fi utilizate în predarea- învățarea chimiei
revista Învățământ Alternativ, mai 2011, ISSN 2066-3331
3. Instruirea resurselor umane, Broșură“Calitatea serviciului educaționalimperativ pentru învățământul românesc”, ISBN 978-606-8183-41-1
4 . Voluntariatul, Revista județeană „Suflet de voluntar”, ianuarie 2014,
editura Hoffman, ISSN 2359-7372

Anexe

1.Adeverință „Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice”
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2.Adeverință „Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului
național”
3.Adeverință „Competențe cheie TIC în curriculum școlar’
4.Adeverință”E-Manager Școala Plus !”
5.Atestat formare continuă” Management educațional european” +fisă competențe
6.Adeverință “Managementul comportamentului psihosocial”
7.Adeverință „Managementul informației în unitățile de învățământ”
8.Atestat formare continuă “Manager proiect”+fisă competențe
9.Certificat „Manager proiect”
10.Atestat formare continuă ”Controlul calității în școală” +fisă competențe
11.Certificat de participare la activitatea „Formare de formatori”
12.Certificat de participare la activitatea „Formare de formatori”
13.Diplomă de excelență Parteneriat Educațional Internațional“ Să gândim și să
lucrăm împreună pentru actualele și viitoarele generații, ca parteneri”
14. Diplomă de excelență Parteneriat Educațional Internațional “ Descentalizarea
învățământului preuniversitar”
15.Atestat de participare în cadrul proiectului PODCA
16.Decizie detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar
17.Decizie detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar
18.Decizie detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar
19.Decizie detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar
20.Decizie detașare în interesul învățământului
21.Decizie detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar
22.Decizie detașare în interesul învățământului în funcția de inspector școlar
23.Adeverință metodist Chimie
24.Adeverință metodist Chimie
25.Adeverință metodist Chimie
26.Lucrare de specialitate Halogeni- organizarea studiului acestora
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27.Articol în revista națională de specialitate Învățământ alternativ
28.Articol în revista națională de specialitate
29.Articol Simpozion național „Calitatea serviciului educațional- Imperativ pentru
învățământul românesc”
30.Articol revista județeană ISJ Olt- „Suflet de voluntar”
31.Certificat de coordonator al Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară
32.Diplomă de coordonator SNAC
33.Certificat de voluntar în campania de acțiune a voluntarilor CCDG
34.Adeverință proiectul de tineret „Protecția mediului și a patrimoniului rezervat
de Delta Dunării!”
35.Adeverință de organizare și implementare a proiectului “Un mediu curat-drept
și obligație!”
36.Diplomă coordonator în cadrul proiectului social „Implică-te și tu, fii
voluntar!”
37.Proiect de parteneriat educațional „Implică-te și tu,fii voluntar!”
38.Decizie manager operațional în cadrul Proiectului POSDRU/132/2.2/S/141904
39.Decizie manager operațional în cadrul Proiectului POSDRU/132/2.2/S/141904
40.Adeverință expert pe termen scurt în cadrul Proiectului POSDRU
90/2.1/S/53676
41.Contract civil pentru prestări servicii în cadrul Proiectului „Pas cu pas spre
viața activă!”
42.Certificat de participare la Conferința de diseminare și valorizare a rezultatelor
proiectului DRU-MEBD-EN
43.Adeverință participare la Conferința de lansare a proiectului „Edubac- Educație
europeană pentru un bacalaureat de succes”
44.Certificat participare activă la Seminarul final de diseminare a rezultatelor
proiectului „E-manager Școala plus!”
45.Adeverință inițiator, coordonator,evaluator la Concursul județean “Pe aripile
dansului”
46,Adeverință inițiator, coordonator,evaluator la „Școala de vară”
47.Proiect educativ județean “Pe aripile dansului”, Festival de dans
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48.Proiect educativ „Zâmbet de copil”, an scolar 2012 -2013
49.Adeverință inițiator, coordonator, evaluator proiectul „Zâmbet de copil”
50.Proiect interjudețean „Zâmbet de copil”, an școlar 2013 -2014
51.Adeverință Concurs interjudețean „Misterioasele științe”
52.Proiect educativ extrașcolar „Misterioasele științe”
53.Diplomă coordonator al proiectului „Succesul este garantat printr-o evaluare
corectă”
54.Proiectul Concursului regional „Succesul este garantat printr-o evaluare
corectă”
55.Adeverință participare programul de cooperare transfrontalieră RomâniaBulgaria
56.Contract cofinanțare proiect transfrontalier România-Bulgaria
57.Proiect de parteneriat internațional „Copilăria- piatră de temelie a prieteniei”
58.Diplomă participare la diseminarea din cadrul proiectului “Evaluarea
hazardelor naturale și tehnologice în Lunca Dunării, la granița Româno-Bulgară”
59.Copie diploma de licență Limba și literatura română-Limba și literatura
franceză
60.Atestat de formare continuă + anexă
61.Certificat absolvire Comunicare în limba engleză+ supliment
62.Certificat absolvire Formator + supliment
63.Adeverință formator județean în cadrul programului Competențe cheie TIC în
curriculum școlar
64.Adeverință formator în cadrul proiectului DRU-MEBD-EN , ID 21086
65.Adeverință formator în cadrul programului de specializare Metodist
66.Adeverință formator în cadrul cursului Profesorii metodiști și inspecția școlară
67.Contract furnizare servicii Asociația de prietenie Româno- franceză ROMFRA
68.Certificat de participare la stagiul de lucru Formarea inspectorilor de
specialitate pentru aplicarea pachetelor educaționale
69.Atestat de participare în cadrul proiectului PODCA
70.Adeverință participare comisii și grupuri de lucru de la nivelul ISJ Olt
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