Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

MIU CRISTIAN
Str. Primaverii, nr. 84, comuna Slătioara, sat Salcia, cod poştal 237411, România
0249/415340- acasă

Mobil:

0765/242700- personal

cristian_miu2003@yahoo.com
Română
26 august 1967
Masculin

Experienţa profesională
Perioada 01.09.1991-31.08.1994
Funcţia sau postul ocupat Prof. titular spec. Fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de predare-învăţare-evaluare şi consiliere.
Numele şi adresa angajatorului Liceul Vitomireşti, com. Vitomireşti, jud. Olt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01.09.1994-31.08.1995
Funcţia sau postul ocupat Prof. detaşat spec. Fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de predare-învăţare-evaluare şi consiliere.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Radu Greceanu” Slatina Str. Nicolae Bălcescu, Nr. 8, Slatina, jud Olt,
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01.09.1995-20.05.2002
Funcţia sau postul ocupat Prof. titular spec. Fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de predare-învăţare-evaluare şi consiliere.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina, Str. Basarabilor, nr.33, tel.0249/414171
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 20.05.2002-30.09.2009
Funcţia sau postul ocupat Inspector politici de selecţie, evidenţă,mobilitate şi promovare personal didactic
Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea activităţilor privind selecţia, mobilitatea, evidenţa şi premierea personalului didactic din
unităţile de învăţământ
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul şcolar al judeţului Olt, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 64 B, Slatina, tel. 0249/410927
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01.10.2009-28.07.2012
Funcţia sau postul ocupat Prof. titular spec. Fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de predare-învăţare-evaluare şi consiliere.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina, Str. Basarabilor, nr.33, tel.0249/414171
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 28.07.2012- până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Inspector cu managementul resurselor umane
Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea activitatilor de constituire, de vacantare si de ocupare a posturilor didactice din unitatile de
invatamant; gestionarea bazei de date privind cadrele didactice calificate angajate in unitatile de
invatamant din jud. Olt
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Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul şcolar al judeţului Olt, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 64 B, Slatina, tel. 0249/410927
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

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

1986-1991
Profesor; profil Fizică, specializarea Fizică Teoretică
Matematică; Chimie; Fizică teoretică din domeniile Mecanică, Termodinamică, Electrodinamică
clasică şi cuantică, Teoria relativităţii, Mecanică Cuantică.Fizica moleculei, Fizica solidului, Teoria
sistemelor multiparticulă, Electronică şi componente electronice
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Fizică
2008-2010- am urmat si absolvit cursurile programului postuniversitar de conversie profesională,
specialitatea Informatică, organizate de Universitatea „Valahia” din Târgovişte si alte activitati de
perfectionare mentionate in anexa.
-

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1 Utilizator elementar A1

Utilizator
elementar

B1

Limba engleză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2 Utilizator elementar A2

Utilizator
elementar

A2 Utilizator elementar

Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile

presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii; am continuat să consolidez
această experienţă ca angajat în postul de inspector şcolar sau profesor.

Competenţe şi aptitudini Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei.
organizatorice Am experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă.
Competenţe şi aptitudini tehnice Depanare aparate electrice şi electrocasnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare O bună stăpânire a aplicaţiilor din meniul Office(Word, Excel, Photoshop etc), internet Explorer
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Pasionat de grafică pe calculator.
Tenis de masă/câmp, Baschet, Fotbal
Categoria B

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe
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Cursuri postuniversitare
Diploma de studii postuniversitare de specializare „Informatică”
Participarea la stagii de formare/de perfecţionare în specialitate si/sau în managementul educaţional
Participare stagiu de formare – Deva, februarie 2008
Participare stagiu de formare – Tg. Mureş, ianuarie 2007
Participare stagiu de formare – Constanţa, iunie 2008
Participare stagiu de formare – Piatra Neamţ, noiembrie 2007
Participare stagiu de formare – Tg. Mureş, decembrie 2013
Participare program de formare – CCD Dolj, iunie 2014
Participare la programul de perfecţionare a profesorilor metodişti – CCD Olt, februarie 2006
Absolvire a programului de formare continuă M.E.N./UMPFE
Participare la programul de formare continuă „E-manager şcoala plus”, CCD Olt, iulie 2012-martie 2013
Absolvire curs de formare profesională, asociaţia culturală „Mâine”
Participare curs de formare, CCD Olt, 12-14 iunie 2014
Participare la conf. internaţională, ISJ Prahova, februarie 2013
Experienţă în activitate dovedită în funcţii de îndrumare şi control din cadrul ISJ Olt, membru al consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ, profesor metodist
Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane
Membru al Consiliului de administraţie al C.N. „Ion Minulescu” Slatina
Membru al Consiliului de administraţie al ISJ Olt
Metodist specialitatea Fizică, 2008-2009; 2011-2012
Lucrări de specialitate publicate cu ISBN
Articole de specialitate publicate cu ISSN
Iniţiere, coordonare, implementare proiecte reforma învăţământului, proiecte comunitare, proiecte din fonduri structurale, alte
proiecte la nivel local, naţional, internaţional
Participare ca mambru al comisiei pentru proiecte europene şi comunitare din CN „Ion Minulescu”
Participare proiect multilateral Comenius „Standarde de calitate în educaţie” 2009-2011
Participare la simpozionul internaţional „Standarde de calitate în educaţie”
Participare în cadrul proiectului de voluntariat „Let’ s Do It, Romania” 2012
Participare în echipa de implementare a proiectului POSDRU/175/2.1/S/150401
Aptitudini si competenţe personale dobândite în cursul vieţii şi carierei- membru în comisii de lucru ale MECS
Membru al comisiei centrale, propunător de subiecte şi evaluator la OINSP 2012
Membru al comisiei centrale la OINSP 2013
Secretar al comisiei centrale la OINSP 2014
Secretar al comisiei centrale la OINSP 2015
Profesor evaluator ONF 2012
Profesor evaluator Evrika 2010
Profesor evaluator Evrika 2012
Profesor evaluator Evrika 2013
Profesor evaluator ONAA 2010
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