Curriculum vitae
Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

FLORICEL LUMINITA

Adresă

MiIhai Eminescu, NR.4, BL.4, SC.1, AP.8, cod poştal 235200, oraş CARACAL, judeţ OLT,
ROMÂNIA

Telefon

0745621538 / 0766393363

E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex
Locul de munca vizat

luminita_floricel@yahoo.com
română
23.10.1962
Feminin
Inspector scolar pentru educatie permanenta si activitati extrascolare in cadrul ISJ Olt

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

Perioada
Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Functia sau postul ocupati
Principalele activitati si
responsabilitati
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Septembrie 2014 - prezent
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: www.isjolt.ro .
Invatamant, educatie si formare –Monitorizare, indrumare si control
Inspector scolar pentru educatie permanenta si activitati extrascolare
Coordonator al consilierilor educativi din unitatile scolare si al profesorilor diriginti
Coordonator cu activitatea non-formala, extrascolara la nivel judetean
Participarea la inspectiile scolare tematice, de specialitate si generale la nivelul judetului
Participarea in comisii nationale/regionale/judetene la diferite concursuri si olimpiade
(scolare si extrascolare), concursuri aprobate in calendarele MECS si ISJ Olt;
Evaluarea proiectelor educative depuse de unitatile scolare la nivel judetean si realizarea
calendarului judetean pentru anul scolar 2014-2015;
Evaluarea proiectelor educative interjudetene si regionale si trimiterea lor la MECS
Selectarea proiectelor educative nationale si internationale si inantarea lor la MECS
Coordonator al activitatii desfasurate in palate si cluburi ale copiilor
Monitorizarea optionalelor : Educatie pentru sanatate/Educatie ecologica/educatie pentru
situatii de urgenta/Educatie rutiera
Colaborator la activitatile derulate in parteneriat cu CPECA, IJP,ISU,IJJ Olt privind
consumul de tutun, alcool, droguri, etnobotanice de catre elev, precum si coordonarea
activitatilor preventive desfasurate cu ocazia marcarii,, Zilei Europene de Lupta impotriva
traficului de persoane,, in parteneriat cu ANITP- Centrul Regional Craiova;
15.09.2015

Expert pe termen lung in cadrul proiectului strategic POSDRU/153/1.1/S/138141- EduBac –
,,Educatie europeana pentru un bacalaureat de succes,,.
Selectia si coordonarea profesorilor metodisti pentru educatie permanenta
Coordonarea activitatii Consiliului Judetean al Elevilor
Coordonarea activitatii Consiliului reprezentativ al parintilor la nivel judetean
Organizarea atelierului judetean de educatie nonformala
Monitorizarea desfasurarii concursurilor educative la nivel judetean/interjudetean/national
Intocmirea documentelor manageriale, a rapoartelor de activitate anuale, a strategiei
educatieii nonformale si extrascolare.
Membra a Consiliului consultativ la disciplina chimie in cafrul ISJ Olt
Selectarea membrilor Consiliului consultativ la activitati extrascolare si educatie
permanenta si coordonarea activitatilor desfasurate in cadrul cercurilor prdagogice ale
consilierilor educativi din unitatile scolare.
Monitorizarea activitatilor din unitatile scolare din zona arondata.
Intocmire rapoarte si documente de lucru.
Perioada

• Numele si adresa angajatorului

• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Functia sau postul ocupat

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
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26 iulie 2012- 11 septembrie 2014

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8 B, Slatina, Tel.
0249-410.927, 0249-412.314, fax 0249-412.801, e-mail: secretariat@isjolt.ot.edu.ro
web: www.isjolt.ro Educatie, învăţământ
Invatamant, educatie si formare – Monitorizare, indrumare si control
Inspector şcolar pentru educatie permanenta, invatamant particular si alternative
educationale in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean Olt
- Coordonator al proiectelor şi a parteneriatelor educaţionale nationale, regionale /interjudetene
aprobate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului , precum si a celor judeţene ;
- Coordonator al invatamantului particular la nivelul judetului, organizeaza concursurile de
certificare a competentelor in invatamantul particular;
- Promovarea şi diseminarea informaţiilor privind alternativele educationale la nivelul judetului;
- Ccoordonator al activitatilor coordonatorilor de proiecte si programe educative din unitatile de
invatamant din judet si activitatilor dirigintilor;
- Monitorizarea optionalele: Educatie pentru sanatate, Educatie ecologica, Educatie pentru situatii
de urgenta;
- Activitati de indrumare si control in cadrul inspectiilor scolare tematice, de specialitate si
generale la nivelul judetului, programate de ISJ Olt;
- Colaborator al diferitelor institutii- CPECA, IJP Olt ,IJJ Olt,DSP Olt,DGASPC Olt sau alte institutii
culturale si deruleaza activitati in parteneriat cu acestea.
- Coordonarea activitatii Consiliului Judetean al Elevilor si colaborarea cu Consiliul Reprezentativ
al parintilor.
- Realizarea si stabilirea de parteneriate cu institutii de cultura, educatie, autoritati
locale,judetene,nationale, asociatii si ONG-uri .
- Intocmirea planurilor manageriale privind educatia nonformala, invatamantul particular si
alternativele educationale la nivel judetean;
- Intocmirea rapoartelor de activitate anuale si a rapaortelor privind inspectia scolara.
- Profesor metodist la disciplina chimie si membra a Consiliului consultativ in cadrul ISJ Olt
- Coordonarea activitatii responsabililor de cercuri pedagogice pentru consilierii educativi din
unitatile scolare;
- Organizarea si indrumarea comisiei pentru concursul de acordare a gradatiilor de merit pentru
profesorii din palate si cluburi ale elevilor;
- Participarea la organizarea si desfasurarea tututror concursurilor nationale, regionale si
interjudetene aprobate in calendarele Ministerului;
- Intocmirea tuturor documentelor necesare deplasarii elevilor la fazele nationale ale
concursurilor educative;
- Evaluarea si avizarea documentelor privind deplasarea elevilor si a cadrelor didactice in
15.09.2015

excursii, tabere scolare,deplasari in strainatate in diferite programe.

Perioada

• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Functia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

10.05.2012 -25.07.2012

SCOALA CU CLASELE I-VIII,,NICOLAE TITULESCU,,CARACAL,STR.General Gheorghe
Magheru,Nr.13,jud.Olt; 0249511698
Invatamant, educatie, formare

DIRECTOR la SCOALA CU CLASELE I-VIII ,,NICOLAE TITULESCU,,CARACAL
Presedintele Consiliului de Administratie al unitatii scolare
Coordonator al activitatii didactice formale si non-formale la nivelul unitatii;
Coordonator al tuturor comisiilor de lucru din unitate;
Presedintele Comisiei de desfasurare a evaluarii nationale;
Realizator al rapoartelor necesare la nivelul unitatii scolare;
Verificarea documentelor scolare si intocmirea corecta a situatiilor cerute de ISJ Olt.
autoperfecţionarea continuă
01.11.2010- 09.05.2012

Perioada
Numele si adresa angajatorului
• Tipul sau sectorul de activitate
Functia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Functia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
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Scoala cu clasele I-VIII,,Nicolae Titulescu,, Caracal, str.General Gheorghe Magheru, nr, 13, jud.
Olt, tel/ 0249511698, e-mail : scgen7_caracal@yahoo.com
- Educatie, invatamant
Profesor titular, catedra de chimie si coordonator de proiecte si programe educative in
cadrul Scolii cu clasele I-VIII,,Nicolae Titulescu, Caracal,jud.Olt
- Coordonator al activitatilor educative, activitatilor extracurriculare si extrascolare la
nivelul unitatii;
- Coordonator al colectivelor de elevi ca profesor diriginte;
- Membru in Consiliul de Administratie al scolii;
- Coordonator de proiecte si programe educative
- Participare la proiecte in cadrul proiectelor de reforma educationala coordonate de ISJ
Olt;
- Planificarea activitatii didactice si intocmirea proiectelor didactice conform cerintelor
metodologice;
- Profesor diriginte
- Realizarea evaluarii formative si sumative a elevilor.
01.09.2007 – 01.11.2010
Scoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu,, Str. General Gheorghe Magheru, Nr. 13, CaracalL,
Jud. Olt, Cod poştal: 235200, tel/ 0249511698, e-mail: scgen7_caracal@yahoo.com
Educatie, invatamant, formare- indrumare si control
Director adjunct la Şcoala cu clasele I-VIII ,,Nicolae Titulescu,, Caracal
Membru in Consiliul de Administratie al scolii;
Coordonator al activitatii instructiv-educative si a activitatii extrascolare;
Realizator al planului managerial al scolii;
Presedintele Comisiei de securitate in munca si responsabil de personalul nedidactic si didactic
auxiliar;
- Responsabila de activitatea comisiei de disciplina din unitatea scolara, de activitatea PSI;
- Coordonarea pilotarii programelor de reforma educationala la nivelul scolii;
- Coordonator al activitatii Consiliului Scolar al Elevilor
- Coordonator al proiectului ,,Padurea – izvor de sanatate,, in cadrul programului mondial ,Sa
invatam despre padure,,
- Participarea si colaborarea la realizarea programului international C alomenius ,,Variety means
no boredo,,2008-2010.
01.09.1990 – 01.09.2007 ;
-

15.09.2015

• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
Functia sau postul ocupat
• Principalele

activităţi şi
responsabilităţi

Scoala cu clasele I-VIII Nr.7 Caracal, Str. General Gheorghe Magheru, Nr. 13, CaracalL, Jud.
Olt, Cod poştal: 235200, tel/ 0249511698
Educatie, invatamant
Profesor titular pe catedra de chimie la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 7 Caracal
- Membru in Consiliul de Administratie al scolii;
- Responsabil al Comisiei metodice,,Consiliere si orientare,, intre anii 2006-2008;
- Participarea la cursuri de formare pentru diriginti 2007;
- Initiator si realizator de programe educationale;
- Participarea la proiecte in cadrul programelor de reforma educationala,coordonate de
Inspectoratul Scolar Judetean Olt;
- Autor al indrumatorului metodic pentru activitati extracurriculare ,,Dincolo de hotarul orei
de clasa,,Editura Didactica Nova,2003;
- Coordonator al colectivelor de elevi ca profeor diriginte;
- Planificarea activitatii didactice si educative la nivelul colectivelor de elevi coordonate ca
profesor diriginte;
- Organizarea de activitati extrascolare;
- Responsabil al Comisiei metodice,,Consiliere si orientare,, intre anii 1996- 1999;
- Responsabil al Comisiei metodice a Stiintelor reale intre anii 1999-2005.
1988 - 1990
CASA DE COPII CARACAL, str. Iancu Jianu, nr.35, Caracal, judetul Olt.
Învăţământ, educatie
Profesor educator la Casa de Copii CARACAL
- Desfăşoară metodic activităţile cu copiii;
- Elaborează şi aplică instrumente de evaluare;
- Planifică activităţile metodice;
- Facilitează comunicarea cu copiii;
- Participarea la propria formare şi dezvoltare personală şi profesională
- Elaborează / confecţionează / achiziţionează material didactic, mijloace de
învăţământ auxiliare didactice necesare;
- Întocmeşte proiecte de activitate didactică/schiţe de proiect;
- Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală;
Transmite informaţii cu caracter instructiv- educativ.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

August 2014

Asociatia PRO ERUDITIO Pitesti, judetul Arges
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

chimie

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ

Atestat de participare la activitatile derulate in cadrul proiectului PODCA, SMIS 39174
Formare profesională

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
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Certificat de absolvire ,,Evaluator in sistemul formarii profesionale continue,,
Curs formare –RNFFP J03/208/2014
Mai- iulie 2014
Banca Mondiala
Cultura organizationala a ministerului si inspectoratelor scolare
Proiectul de Regulament de organizare si functionare al inspectoratelor scolare

Octombrie- noiembrie 2013
Fundatia Tineri pentru tineri
15.09.2015

învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

























Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei
deinvatamant / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
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Programul Educatie pentru sanatate – concepte operationale de baza Competente tehnice
si tehnologice;
Metada invatarii experientiale- aplicabilitate in activitatea la clasa Competente de
managementul carierei;
Instruire si formare a competentelor pentru su stil de viata sanatos Competente de
comunicare si relationare;
Identificarea nevoilor de invatare Competente metodologice;
Intelegerea auditoriului Competente psiho-sociale.
Elaborarea scopului si a obiectivelor unui proces de invatare si formare de competente
sociale si de sanatate
Selectarea metodelor/mijloacelor si adaptarea la scopul si obiectivele formarii de
competente sociale si de sanatate
Selectarea si adaptarea continuturilor eduactionale in formarea de competente sociale si
stil de viata sanatos
Comunicarea- notiuni generale relevante in strategia programului
Abilitati de vorbit in public
Abilitati de facilitare/Exersarea deprinderilor de comunicare
Abilitatide a oferi si de aprimi feed-back
Dinamica de grup
Gestionarea conflictelor- tehnici si modalitati eficiente
Etica- arii de responsabilitate in educatia pentru sanatate
Advocacy – etape in planificarea unei cariere
Advocacy – identificarea factorilor interesati si mobilizarea publicului
Advocacy – dezvoltarea de mesaje eficiente
Advocacy – monitorizarea si evaluarea campaniei
Relatia cu mass-media
Relatia cu ONG-urile
Raspunsul la opozitie
Importanta parteneriatelor tînar – adult.

Atestat de formare continua a personalului didactic ,,Educatie pentru sanatate,, modulul I si II
Certificat de absolvire al cursului POSDRU/87/1.3/S/61839 Privim catre viitor- e-Chimie- TIC
CHIMIE
Curs acreditat prin OM/decizia 3199/2014
Iulie 2013
CCD Olt
- Informarea cadrelor didactice cu prevederile legislative privind organizarea si functionarea
invatamantului special si special integrat;
- probleme concrete si modaliatti de rezolvare a unor situatii legate de scolarizarea copiilor cu CES;
- copilul cu CES si nevoile lui (profilul psihologic al copilului cu CES si adaptarea curriculara);
- cunoasterea tipurilor de deficienta/tulburare si specificul activitatii cadrului de sprijin in functie de
deficiente si modaliatti;
- Planul de Interventie Personalizat si completarea acestuia;
- ghid de bune practivi privind modaliattile de lucru cu copilul cu CES, in functie de gradul si
specificul deficientei.
Adeverinta de absolvire program de formare continua;;Servicii educationale de sprijin pentru copii
cu CES,,
Curs formare
Mai 2013
LOOP OPERATIONS S.R.L. BUCURESTI
Manager proiect

15.09.2015

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant /furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatavamant/ furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant/ furnizorului de
formare
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Certificat de absolvire
Curs acreditat in conformitate cu OG nr. 129/2000
2013
MEN si ARACIP
Formarea expertilor formatori si a membrilor CEAC in aplicare manualului de evaluare interna a
calitatii si a aplicatiei informatice;
Sprijin pentru unitatile scolare in implementarea manualului de evaluare interna a calitatii educatiei(
ID 55668)
Adeverinta de absolvire a programului de formare ;;Inreistrarea electronica a autoevaluarii;;
Curs formare
Octombrie 2012- august 2013
Inspectoratul Scolar Judetean Teleorman, Casa Corpului Didactic Teleorman, Inspectoratul Scolar
Judetean olt, Casa Corpului Didactic Olt.
- Managementul strategic
- Managementul calitatii
- Managementul operational
- Marketing scolar
- Managementul resurselor umane
- Managementul financiar
Adeverinta participare si finalizare curs formare in cadrul proiectului POSDRU,, E- Manager Scoala
Plus,,
Program formare continua
Iunie – august 2012
Fundatia Cultural Umanitara ,,Henri Coanda,, Oradea
- Competente de comunicare si relationare
- Competente psiho-sociale
- Competente de utilizare a tehnologiilor informationale
- Competente de conducere si coordonare
- Competente de evaluare
- Competente de gestionare si administrare a resurselor
- Competente care vizezza dezvoltarea institutionala
- Competente care vizezza self managementul
- Competente metodologice
Atestat de formare continua in ,,Management educational european,,
Curs acrediat prin OM /decizia 7430/2011
Martie- aprilie 2012
MECTS
Identificarea motivatiei pentru care este necesara utilizarea TIC in educatie
Identificarea instrumentelor TIC spoecifice disciplinei
Formarea si dezvoltarea competentelor apartinand tehnologiei informatiei si comunicatiei in
contexte mono- si trans-disciplinare
Analizarea factorilor favorizanti si blocanti ai invatarii prin TIC, in scopul identificarii de solutii pentru
eficientizarea procesului de predare- invatare-evaluare.
Adeverinta formare ,,Competente cheie tic in curriculumul scolar,, - curs POSDRU, ID 4615
Curs acreditata OMECTS 3284/17.02.2012
2011
UNIVERSITATEA POLITEHNICA din BUCURESTI

15.09.2015

Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma
obținută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire/ învățământ
Perioada
Numele si tipul institutiei de
invatamant /furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Chimie anorganica,chimie analitica, chimie fizica si electrochimie,chimie organica si laborator de
chimie.
Integrarea resurselor pedagogice si ametodelor interactive in predarea chimiei
Transmiterea cunostintelor prin utilizarea resurselor educationale informatizate
Selectarea materialelor educationale cu elemente digitizate adecvate predarii chimiei in clasa
Organizarea de experimente virtuale ca suport de predare a notiunilor teoretice de chimie.
Atestat de formare continua ,,Privim catre viitor,, - e-Chimie
Formare profesională –curs acreditat CNFP
Iulie- octombrie 2011
SIVECO ROMANIA S.A
Introducere in utilizarea computerului in educatie
Editoarede documente complexe
Crearea unei prezentari
Multimedia in educatie
Platforma e-learning
Atestat de formare continua ,,TIC CHIMIE,,
Curs acreditata prin OM nr. 6545
Octombrie 2009
UNIVERSITATEA ,,VALAHIA,, din TIRGOVISTE
Curriculum,instruire,evaluare; chimie specialitate ,didactica chimiei,psihologia educatiei,protectia
mediului inconjurator,alotropie,polimorfism si izomorfism.
Atestat de formare continua,,EDUCONT,,
Curs acrediat CNFP
Octombrie 2009
UNIVERSITATEA ,,VALAHIA,, din TIRGOVISTE

Managementul calitatii in serviciile educationale
Pedagogia comunicarii
Scoala si comunitatea
Consiliere si orientare
Managementul clasei de elevi
Utilizarea adecvata a conceptelor si teoriilor legate de managementul calitatii; aplicarea
metodelor,tehnicilor si instrumentelor managementului calitatii in serviciile educationale; analiza si
interpretarea elementelor constitutive ale procesului de comunicare; identificarea dinamicii si
tendintelor de pe piata muncii si corelarea acestora cu activitatea de consiliere si orientare scolara
si profesionala; formarea capacitatii de a comunica in scopul crearii unui climat educational optim.

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
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Atestat de formare continua a personalului didactic ,,EDUCONT,,
Curs acreditat CNFP
2011
Facultatea din Tirgu-Jiu
Managementul carierei didactice
Abilitare curriculara in stiinte
Adeverinta de absolvire a programului de formare profesionala din proiectul POSDRU 62517 ,,Formarea continua a profesorilor de chimie in societatea cunoasterii,,
Formare profesionala
15.09.2015

instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Iulie 2009
SIVECO ROMANIA S.A.
Initiere IT si utilizare AEL – utilizarea sistemului de operare Windows XP Proffesional;utilizarea
lectiilor existente in biblioteca AEL; crearea unei pagini WEB si prezentari PPT salvate ca pagini
WEB.
Atestat de formare continua ,,Initiere IT si utilizare AEL,,
Curs acreditat CNFP
Iunie 2008
ZECE PLUS – Onesti
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 si calitatea programelor de formare.

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută

Certificat de absolvire - Formator
Curs inmatriculat in RNFFPA cu nr.04/88/2008
Noiembrie 2007
CCD Olt si ISJ Olt..
●autocunoastere si dezvoltare personala;
●comunicare si abilitati sociale;
●managementul informarii si al invatarii;
●planificarea carierei;
●calitatea stilului de vi
Adeverinta de absolvire a cursului de,,Consiliere si orientare,, pentru diriginti.

Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale

Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
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Formare profesională
Februarie 2007
CCD si ISU OLT

-

Participarea la activitatile derulate pe tema situatiilor de urgenta;
Intocmirea unui regulament pe teme de situatii de urgenta;
Realizarea unui colt informativ pe tema situatilor de urgenta.
Adeverinta de formare,,Curricula extrascolara- pregatirea pentru situatii de urgenta,,
Formare profesională
Noiembrie 2006
Casa Corpului Didactic Valcea, ISJ Valcea si MEC
Managementul de proiect
Educatia non-formala
Managementul resurselor umane
Evaluare si calitate
Parteneriat
Adeverinta curs formare inspectori educativi si coordonatori de programe si proiecte educative
Formare profesională in baza OMEC nr.4902/2006
15.09.2015

instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ

Decembrie 2006
CCD OLT si ISJ Olt
Cultura organizationala;
Proiectare manageriala;
Cereea de finantare;
Evaluare
Adeverinta de formare profesionla,,Managementul proiectelor,,
Formare si dezvoltare profesionala

Noiembrie 2006
CASA CORPULUI DIDACTIC VILCEA
Managementul de proiect, Educatie non-formala; managementul resurselor umane, evaluaresi
calitate, parteneriat,
Adeverinta pentru participarea la cursul de formare a inspectorilor educativi si a coordonatorilor de
programe si proiecte educative.
Formare profesionala
Martie 2001
CASA CORPULUI DIDACTC OLT
Competenţa de a opera pe calculator
Certificat de absolvire a cursurilor de Operator calculator.
Formare profesională

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ

1997
Universitatea Bucuresti

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ

1993
UNIVERSITATEA BUCURESTI

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
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CHIMIE
Certificat de obtinere a Gradului Didactic I
Perfecționare

Chimie
Certificat de obtinere a gradului didactic II
Perfectionare
1988
Institutul Politehnic București
CHIMIE
15.09.2015

ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Domeniul studiat/ Aptitudini
ocupaționale
Tipul calificării/ Diploma obținută
Nivelul de clasificare a formei de
instruire/ învățământ

CERTIFICAT DE DEFINITIVAT
Perfectionare

1981-1985
INSTITUTUL POLITEHNIC BUCURESTI - FACULTATEA DE TEHNOLOGIE CHIMICA –
SECTIA CHIMIE UNIVERSITARA
CHIMIE
Diplomă de licenţă
ISCED 5
1977-1981
Liceul Teoretic ,,Ionita Asan,, CARACAL

Mecanic auto
Diploma de bacalaureat
Formare continuă
1973-1977
Scoala Generala nr.4 CARACAL

Diploma pentru absolvirea ciclului I-VIII
Formare continuă

Publicatii inregistrate ISBN
Perioada

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
Acumulate pe parcursul vieţii şi
carierei, nu neapărat atestate prin
certificate sau diplome.

-
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munca în echipă;
răbdarea;
stăpânirea de sine;
ritmicitatea;
echilibrul
lucrez bine în situaţii limită şi sub presiunea timpului
empatie;
socialbila;
deschidere spre nou.

15.09.2015

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune
Ascultare

Nivel european (*)
Limba engleză

A1

Utilizator
elementar

Limba franceză

A2

Utilizator
elementar

Vorbit

Citire

A1

Utilizator
elementar

Participare la
conversaţie

A1

Utilizator
elementar

Scris
Discurs orale

A1

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă

A1

Utilizator
elementar

Competente si abilități sociale:

- Participare la Conferințe și simpozioane
-Aptitudini de comunicare și cooperare, de coordonare a grupurilor, lucru
în echipă, toleranță, empatie, comunicare asertivă
-

-

-

monitorizare și coordonare activitate consilierilor pentru
programe si proiecte educative si a dirigintilor din unitatile de
invatamant din judetul Olt.
Comunicare eficientă atât în colaborarea cu colegii, cât și prin
participarea la diferite sesiuni de comunicări și simpozioane,
precum și alte activități
Implemntarea programelor nationale,,Educatie pentru
sanatate,,

Competențe și aptitudini organizatorice: - coordonarea și organizarea proiectelor educative în calitate de coordonator de
programe și proiecte educative la nivelul școlii și în calitate de inspector pentru educație permanentă
-participarea în diferite comisii constituite la nivelul unităților școlare și la nivelul ISJ Olt
în calitate de președinte, vicepreședinte sau membru
-inițiator și organizator al diferitelor proiecte la nivel local, județean, național și
internațional
-organizator concursuri școlare, cercuri pedagogice, simpozioane, sesiuni de comunicări
Abilităţi şi competenţe tehnice

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI DE
UTILIZARE A CALCULATORULUI

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE

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




ALTE COMPETENŢE ȘI APTITUDINI
Participarea la proiecte
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Muzica –participarea in cadrul scolii generale si a liceului la diferite concursuri artistice,in
brigada si estrada unitatii scolare.
Sport – practicarea mai multor tipuri de activitati sportive:handbal in cadrul echipei
scolii,volei si sah(Campioana judeteana la 14 ani).
Organizarea și desfășurarea de serbări, spectacole, punerea în scenă de scenete și
piese de teatru

 - expert curriculă și cercetare în cadrul proiectului POSDRU EduBac- educație europeană
pentru un bacalaureat de succes
- participare la Conferința de lansare a proiectului POSDRU Îmbunătățirea rezultatelor școlare
al elevilor din învățământul gimnazial
- coordonarea activității de organizare a conferințelor transfrontaliere în cadrul programului de
cooperare transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013
- participare activă la seminarul final de diseminare a rezultatelor proiectului POSDRU E –
manager, Școala plus!
- participarea la Conferința națională a profesorilor de chimie organizată în cadrul proiectului
15.09.2015

POSDRU – Formarea continuă a profesorilor de chimie în societatea cunoașterii
- participare la activitățile desfășurate de Asociația Salvați Copiii România, coordonator național
al programului Sigur.Info
 Co-autor al Îndrumătorului metodic:Dincolo de hotarul orei de clasă, Editura Didactica Nova,
Craiova 2003
 Autor articole de specialitate și management educațional publicate în reviste de specialitate
 Autor al revistei realizată în urma programului de formare Comenius, ISSN 2065-6297
 Coordonator colectiv de redacție revistă școlară on-line: Pe-un fluture-n zbor/Pe aripi călător,
revista națională de ecologie și tehnică ecologică- Eco-Tehnic nr.6
 Dans modern- membra a formatiilor de dansuri ale Scolii Generale nr.4 Caracal.
 Arta decorativa –competenta dobandita prin autoformare;
 Floricultura
PERMIS DE CONDUCERE (categorii)
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Nu posed permis de conducere

15.09.2015

INFORMAŢII SUPLIMENTARE




ANEXE
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Dna Felicia MAN – Inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, tel.
0727 719 077;
D-na Florea Eliza – director la Scoala Gimnaziala ,,Nicolae Titulescu,, Caracal;Olt,
trl/0742140233.

 Adeverinta ,,Managementul proiectelor,,
Adeverinta curs ,,Consiliere si orientare,,
Atestate formare continua si fise de competente
Adeverinta E-Manager
Atestate formare continua si fise de competente
Adeverinta formare continua
Adeverinta+decizie+certificat formare program Comenius
Decizii inspector
Decizie director
Adeverinta +decizii director adjunct
Adeverinta membru CA al scolii
Adrese profesor metodist
Adeverinta sef de catedra
Copie coperta publicatie ,,Dincolo de hotarul orei de clasa,
Adeverinta colaborator revista scolara
Articole reviste-Preuniversitaria Lumina ,Credinta si culoare, Didactica Nova.
Diploma si adeverinta proiect social
Certificat voluntariat
Adeverinte, diplome si certificate implementare proiecte din fonduri structurale
Proiect local-organizator
Adeverinte coordonator proiect judetean
Proiect judetean,,Pastele la romani prin ochi de copil,,
Diplome coordonator proiecte interjudetene
Adeverinta coordonator si initiator proiect national
Diploma coordonator proeict national
Articol revista –initiator parteneriat international
Diploma coordonator proiect national
Initiator si coordonator proiecte de parteneriat internationalCertificat coordonator program mondial LEAF
Diploma coordonator si realizator proiect educational international
Membru comisie nationala-olimpiada de agricultura
Membru in comisia nationala a olimpiadei de arte vizuale
Participant in grupul de lucru cu experti ai Bancii Mondiale
Membru in comisia concursului national ,,Calusul romanesc,,
Certificat participare la consfatuirile nationale ale MECTS
Diploma de participare la grupul national de lucru al MECTS

15.09.2015

