Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

MANOLACHE EUGEN

Adresă

STR.CENTURA BASARABILOR NR 2A BLOC 16 A SC A ETAJ IV ,SLATINA-OLT

Telefon

0349/408833 sau 0762/204000

Fax
E-mail

eugmanolache@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

05 Iunie 1965

Locul de muncă
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

E

-INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
Educational

1985-1991
Sef compartiment CTC. Remat Olt
Verificarea din punct de vedere tehnic a materialelor recepţionate şi livrate de unitate
către combinatele de pe teritoriul ţări.
S.C. REMAT OLT
Activitate de control.
1991-2013
Consilier specialitate în cadrul compartimentului Plan,Prognoză,Cifră şcolarizare şi Reţea Şcolară
Înaintează spre avizare structura reţelei şcolare şi cifra de şcolarizare în urma propunerilor unităţilor
şcolare, a autorităţilor administraţei publice locale , a operatorilor economici având în vedere
recomandările studiilor de prognoză , centralizate şi avizate.
Comanda,gestionează şi distribuie acte de studii.
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN OLT
Activitate de execuţie ,îndrumare şi control.

Educaţie şi formare
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

1999-2004
Economist / diploma de licenţă.
Discipline economice – Contabilitate şi Informatiică de gestiune
Academia de Studii Economice Bucureşti.
-Formator in cadrul proiectului „E-manager scoala plus” POSDRU/85/1.1/S/62699
Modulul „Managementul financiar”.
-Expert pe termen scurt in cadrul proiectului „Pas cu pas spre viata activa”
POSDRU/90/2.1/S/53676.

Modul psihopedagogic –certificat de absolvire Departament pentru Pregatirea Personalului Didactic

Aptitudini şi competenţe
Inspector de specialitate protectia muncii-certificat de absolvire Ministerul Muncii,Familiei si Egalitati
personale de Sanse ,Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului.
-

Limba(i) maternă(e)
Limbi străine cunoscute

2008 – stagiul de formare „Dezvoltarea capacitatii institutionale a inspectoratelor scolare”
2009 - curs „inspector de specialitate protectia muncii”,
2011 – curs „auditor intern „
2011 - curs „formator”
2012 - curs „evaluator de competente profesionale”
2012 - curs „manager de proiect „

Română

Engleză: Franceza

Limba ENGLEZĂ

Înţelegere
Ascultare
bine

Limba FRANCEZA

bine

Competenţe şi abilităţi sociale

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe

bine

Discurs oral

bine

Exprimare scrisă

slab

bine

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

bine

Scriere

Discurs oral

bine

Exprimare scrisă

slab

bine

Bun organizator pentru activităţi diverse ( concursuri, olimpiade, instruiri, etc.)

-

Competenţe şi aptitudini artistice

Participare la
conversaţie

Scriere

Implicare În toate acţiunile efectuate de către Instituţie şi nu numai ( şedinţe,colocvii, etc)

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Citire

Înţelegere
Ascultare

Competenţe şi aptitudini tehnice

Vorbire

-

Cunostinţe tehnice din domeniile : mecanic, electric, construcţii, tâmplărie,
Bună capacitate de comunicare ce reiese din multiplele responsabilități din cadrul grupului pe
care le-am avut.
bun organizator şi coordonator,
empatie, înţelegere a nevoilor grupului
-disponibilitatea de a colabora cu colegii indiferent de poziţia în ierarhia instituţiei
Utilizarea calculatorului la un nivel ridicat ( lucrul cu acesta de cel putin 4-5 ore / zi)
cunoştinţe operare PC
utilizarea pachetului Office
lucru cu baze de date.
Cunostiinţe din artă şi muzică la un nivel mediu.
Modulul psihopedagogic, profesor asociat.
Categoria B din anul 1983.
Membru CLDPS județul Olt
Membru organizator in cadrul olimpiadelor scolare nationale.

Diploma licenta
Carte de identitate
Formator.
Manager de proiect
Evaluator de competente profesionale
Inspector de specialitate protectia muncii
Auditor intern.

