Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

ŢÎRCOMNICU DANIELA
Slatina, judeţul Olt, cod poştal 230054, România)

Telefon 0745092300
E-mail
Naţionalitate

tircomnicu_dani@yahoo.com
Română

Data naşterii
Sex

Feminin

Locul de muncă vizat
Domeniul ocupaţional Învăţământ
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi responsabilităţi

20.11.2019 până în prezent
Inspector Școlar General
Inspectoratul Școlar General Olt
Stabileşte strategia de coordonare şi direcţiile de dezvoltare ale inspectoratului şcolar; planifică activităţile
din cadrul inspectoratului şcolar; asigură repartizarea resurselor financiare necesare desfăşurării activităţii
inspectoratului şcolar; organizează activităţile inspectoratului şcolar; conduce/coordonează activităţile
inspectoratului şcolar; asigură climatul de muncă eficient în inspectorat; asigură resursele umane
necesare desfăşurării activităţii inspectoratului şcolar; verifică activităţile compartimentelor din subordine;
menţine legăturile inspectoratului şcolar cu M.E.C.; reprezintă inspectoratul şcolar în relaţii publice;
consiliază inspectorii şcolari, directorii şi cadrele didactice şi facilitează schimbul de informaţii; îşi
perfecţionează activitatea proprie; asigură dezvoltarea/formarea profesională a personalului din
inspectorat din unităţile din subordine, ordonator secundar de credite.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi responsabilităţi

10.05.2013 – 31.08.2014; 25.09. 2014-31.08.2016, 9.01.2017 -20.11.2019
Director adjunct al Liceului Tehnologic Metalurgic
Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina
Activităţi manageriale; îndrumare şi control

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Principalele activităţi şi responsabilităţi

1 09. 2008-10.05.2013, 1.09.2016-8.01.2017
Profesor titular, grad didactic I
Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina
Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional din 27.04.2012

Perioada 16.10.1998 – 31.08.2008
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Alexe Marin” Slatina, Olt
Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi predare – învăţare discipline tehnice şi laborator tehnologic.
Participare la olimpiadele interdisciplinare tehnice şi concursurile pe meserii, fazele judeţene şi naţionale.

Educaţie şi formare
Perioada septembrie 2019 – august 2020, particip la un program de dezvoltare a abilităţilor de leadership şi şi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ management şcolar dedicat directorilor de şcoli, denumit Academia de Leadership şi Management Şcolar,
/ furnizorului de formar program implementat de Asociaţia pentru Valori în Educaţie
Perioada 2005 - 2007
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Masterat în Management Educaţional şi Comunicare Instituţională
/ furnizorului de formare Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul SNSPA, Bucureşti
Perioada 2005 - 2007
Calificarea / diploma obţinută Masterat - Universitatea din Piteşti
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare, Specializarea „Sisteme inteligente pentru
/ furnizorului de formare comunicaţii”
Perioada 2008
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova
/ furnizorului de formare Facultatea de Electromecanică
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova
/ furnizorului de formare Facultatea de Electromecanică
Perioada 2000
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic: definitivat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova
/ furnizorului de formare Facultatea de Electromecanică
Perioada 1990 – 1996
Calificarea / diploma obţinută Universitatea din Craiova
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Electromecanică, Profil electric, specializarea Electromecanică
/ furnizorului de formare
Alte forme de perfecţionare 2000
Certificat de Operator Calculator – CCD OLT
2005- 2006
Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar şi SIVECO România S.A.
2005- 2006, Program de formare continuă, Utilizare AEL
2008 – 2009
Centrul naţional de formare a personalului din învăţământul preuniversitar şi SIVECO România S.A.
Program de formare continuă, Instruirea în societatea cunoaşterii
2008
SC INFO EDUCAŢIA SRL, autorităţi naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Perfecţionare, Manager proiect
2008
PROTEM SSM CONSULTING SRL, autorităţi naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii
de Şanse, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Tineretului; Perfecţionare, Inspector de specialitate protecţia muncii
Iulie 2009
S.C. BREMAC S.R.L., autorităţi naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,
Perfecţionare, Formator, cod COR 241205
Iunie 2010
ZECE PLUS, autorităţi naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Perfecţionare,
Evaluator de competenţe profesionale
Iulie 2010
ZECE PLUS, autorităţi naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Perfecţionare,
Mentor
Martie-Mai 2013
Program de formare continuă “Mecatronică I”, “Mecatronică II”, “Informatică şi tehnologii educaţionale” –
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, Centrul Regional de Educaţie şi Formare Profesională Flexibilă –
Craiova
Decembrie 2013
S.C.CLIO 54 S.R.L., Perfecţionare, Expert acces fond structural şi coeziune
Mai 2014
S.C.CLIO 54 S.R.L., Perfecţionare, Expert achiziţii publice
Iunie 2014
Program de formare “Managementul conflictelor din mediul şcolar – nivel II”- Programul de formare a fost
acreditat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/34825 “Medierea – modalitate de soluţionare a conflictelor
apărute în mediul şcolar”
Iunie 2016
Program de formare continuă “Abordarea interdisciplinară a activităţilor didactice din aria curriculară Tehnologii” – CCD Olt
Program de formare continuă “Elaborare CDL şi materiale de învăţare în parteneriat cu agenţii economici” –

CCD Olt
Martie 2017
Program de formare continuă „Tehnici manageriale in educatie” - Asociaţia „ECO-WORD 2010” Craiova
Mai 2017
Program de formare continuă „Management educaţional competitive” - Asociaţia „ECO-WORD 2010” Craiova
Aprilie2018
Program de formare continuă „Întocmirea, gestionarea şi eliberarea actelor de studii şi a documentelor
şcolare” – CCD OLT
Program de formare continuă “Leadership şi management pentru un învăţământ performant” – Asociaţia
„Dominou” Craiova
Februarie 2019
Program de perfecţionare „Resurse umane în managementul educaţional” – ACNDRU Eurostudy, Asociaţia
Profedu

Educaţie - Membru al Consiliului de Administraţie al Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina – an şcolar 2013-2020

- Membru al Consiliului Consultativ al Inspectorului de specialitate – discipline tehnice, an şc. 2010 – 2011,
2013-2019
- Secretar al Comisiei Centrale de organizare şi evaluare a Concursului la disciplinele tehnologice pentru
învăţământul profesional, domeniul Mecanică, Calificarea Mecanic auto, faza naţională, desfăşurat în
perioada 22-26 aprilie 2019 la Slatina, Olt
- contribuţie voluntară la organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei şcolare la disciplinele din aria curriculară
Tehnologii, profil Tehnic, domeniul Mecanică şi a Concursului la disciplinele tehnologice pentru învăţământul
profesional, domeniul Mecanică, faza naţională, desfăşurate în perioada 22-26 aprilie 2019 la Slatina, Olt
- membru al Comisiei Centrale pentru Olimpiada şcolară la disciplinele din aria curriculară Tehnologii, profil
Tehnic, domeniul Electric, Electrotehnic, Electromecanic, faza naţională, Buzău, 2-6 aprilie 2018
- activitate de analiză a standardelor de pregătire profesională, a curriculumului, a necesarului de resursă
umană şi a echipamentelor, pentru calificări profesionale de nivel 3 şi 4 a Cadrului Naţional al Calificărilor –
CNDIPT – octombrie-noiembrie 2018
- participare la Conferinţa franco-română privind educaţia şi formarea profesională organizată la Bucureşti –
26 martie 2018
-şef arie curriculară 2016-2017
- Coordonator/responsabil al Comisie pentru perfecţionare metodică şi formare profesională – ani şcolari
2012-2020
- activităţi de voluntariat în cadrul proiectului educaţional internaţional “Suflet de român”, desfăşurat în
perioada 23-28 iulie 2018, în unităţi şcolare şi instituţii de cultură din jud. Olt
- participare la activităţile din cadrul proiectului Transfrontalier între România, Republica Moldova, Serbia şi
Ucraina, “De la Timok la Tisa şi la Nistru”, desfăşurat în perioadele: 1-5 mai 2019, la Chişinău; 31mai-2 iunie,
Kucevo-Serbia; 19-25 august 2019, în România,
-membru CEAC-2013-2014
- formator la programul de formare continuă: “Elaborarea, verificarea, avizarea, arhivarea procedurilor
operaţionale”, cu durata de 24 ore, organizate de Casa Corpului Didactic Olt, an şcolar 2018-2019
- formator la programul de formare continuă: „Evaluarea sistemului de prevenire a corupţiei””, cu durata de
24 ore, organizate de Casa Corpului Didactic Olt, an şcolar 2019-2020
-Profesor mentor al d-lui Bălan Paul – a efectuat practică pedagogică la discipline din aria curriculară
Tehnologii şi Consiliere şi orientare – aprilie-iunie 2011
-Mentor de practică managerială desemnat de ISJ Olt, în colaborare cu Universitatea din Piteşti, Facultatea
de Ştiinţe în educaţie, Ştiinţe Sociale şi Pshiologie- ani şcolari: 2015-2016, 2017-2018
-evaluator la Concursul Naţional de comunicări Ştiinţifice pentru elevi din clasele cu profil tehnic “Edmond
Nicolau”, ediţia aXII-a, Craiova 2018, concurs avizat de MEN, poz. 45, pag 2, Domeniul profesional şi tehnic
- metodist ISJ Olt 2008-2014
-membru al Comisiei Naţionale la Concursul pe calificări Profesionale, domeniile: electric, electromecanică,
electronică şi automatizări, 29 aprilie – 4 mai, Ploieşti, 2008;
- membru în Comisia Centrală a Concursurilor profesionale pentru calificările dobândite prin anul de
completare, în domeniile electric, electromecanic, Buzău, aprilie 2009
-membru evaluator al Comisiei de evaluare a competiţiei “BUSINESS PLAN” – etapa regională – aprilie 2013
-Membru în Comisia Centrală de organizare a Concursului Naţional “Diversitate – o şansă în plus în viitor” –
Slatina, iunie 2014
-Membru în comisia de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei Interdisciplinare din domeniul Agricultură, faza
naţională, an şcolar 2014-2015
-Membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a Concursului de chimie “Petru Poni” – faza naţională –

Slatina, mai 2016
-Coordonator/organizator Concursul Naţional de “Creativitate şi Inventică”, domeniul – Învăţământ profesional
tehnic – Slatina, mai 2015
-Secretar – Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de Astronomie şi astrofizică, faza
judeţeană, an şcolar 2015-2016
-Vicepreşedinte – Comisa Judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de Biologie, faza judeţeană,
an şcolar 2015-2016
- membru al Comisiei judeţene de organizare, desfăşurare şi evaluare a Olimpiadelor la disciplinele din aria
curriculară tehnologii, faza judeţeană, an şcolar 2012-2019
- Membru în Comisia de evaluare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor în cadrul
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din 15 iulie 2009
-membru în comisia de mobilitate a personalului didactic ani şcolari 2010-2018
- Membru în Comisia de examen naţional de definitivare învăţământ – sesiunea 2013, 2019
- Membru al Comisiei de evaluare a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
pentru care sunt incidente prevederile art. 19 din metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic
din învăţământul preuniversitar an şcolar 2014-2015
-Membru în Comisia de evaluare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor în cadrul
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitarsesiunea 2016
-preşedinte Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale, sesiunea augustseptembrie 2016; preşedinte Comisia de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2016; preşedinte Comisia
de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2014; Preşedintele Comisiei pentru simularea Examenului Naţional de
Bacalaureat – sesiunea 2014, 2016, 2018
-Preşedinte al Comisiei de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal,
sesiunea iulie 2015 - 2019
-Preşedinte al Comisiei de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului liceal, sesiunea
mai-iunie 2016-2019
-membru Comisia de bacalaureat-2013- pentru evaluarea competenţelor lingvistice şi digitale
-vicepreşesinte Comisia de bacalaureat-august-septembrie 2013
-vicepreşedinte al Comisiei de examinare din cadrul examenului de admitere 2013-2014 – Centrul de
examen Şcoala Postliceală Sanitară
- preşedinte/vicepreşedinte al Comisiei de admitere în învăţământul profesional cu durata de trei ani, 20162019
-responsabil cu derularea şi monitorizarea procesului de supraveghere audio-video – Comisie bacalaureat –
sesiunea iunie-iulie 2016
-Organizator al Concursului regional „Dincolo de plan e spaţiul”, simpozionului interjudeţean „Puls şi impuls
pentru un mediu curat”, Concursul interjudeţean de electronică “Stil electronic”,
-Participare acţiuni desfăşurate în cadrul campaniei “Let’s Do It, Danubel” cu ocazia Zilei Internaţionale a Apei
– martie 2015, iulie 2016

Proiecte -iniţiator/coordonator proiect educativ cu finanţare extrabugetară “Susţinem performanţa”, încheiat între

Asociaţia şcolii “Viitorul începe în şcoală” şi TMK ARTROM, în valoare de 20.000lei, având ca obiectiv
organizarea şi desfăşurarea Competiţiilor şcolare naţionale, dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcolare–
aprilie 2019
- iniţiator/coordonator proiect “Automobilul meu, proiect inclus în Competiţia naţională de proiecte “Idei din
Ţara lui Andrei”, organizată şi finanţată de OMV Petrom, având ca obiectiv dotarea laboratorului şi atelierului
auto şcolar, ianuarie-iulie 2017
- coordonator al proiectului “CREATING OF EDUCATIONAL SERVICES FOR MIGRANT PARENTS”, inclus
în Programul Sectorial GRUNDTVIG finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Agenţiei Naţioanale
pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, desfăşurat în perioada
septembrie 2012 – iulie 2014.
- membru în echipa de implementare a proiectului Declaration for a better Europe – Young People on their
Way to European Citizenship, inclus în Programul Sectorial COMENIUS finanţat de Uniunea Europeană prin
intermediul Agenţiei Naţioanale pentru Programe Comunitare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.
Proiectul de desfăşoară în perioada 2013 – 2015.
- expert coordonator firme de exerciţiu în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/150401, cu titlul ”Firma de
exercițiu, startul tău în antreprenoriat – FESTINA” ID 150401, Inspectoratul Școlar Județean Olt fiind partener
al Fundației CRIMM, alături de Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți , Inspectoratul Școlar Județean
Vâlcea, Fundația Orizont din Craiova și Inspectoratul Școlar Județean Ilfov. Proiectul s-a implementat pe o
perioadă de 10 luni, 2014-2015
-JA Romania – participare la sesiunea de formare METODE LEARNING BZ DOING ÎN EDUCAŢIE
ANTREPRENORIALĂ – 5.11.2015
-JA Romania – participare la sesiunea de formare METODE LEARNING BZ DOING ÎN EDUCAŢIE
ANTREPRENORIALĂ şi coordonare a echipelor de elevi participante la activitatea educaţională
INNOVATION CAMP – 6.11.2015
- Curs: ””Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale” organizat de Agenţia de dezvoltare
Regională Sud-Vest Oltenia în cadrul proiectului POSDRU 2007-2013, implementat în parteneriat cu The
Wakefield District Developement Agency (Marea Britanie) – octombrie 2016
-participare/coordonare activităţi “Săptămâna Paşii FPI” organizate în cadrul proiectului
POSDRU/85.1.1/S/63196, cu titlul “Parteneriate active şcoală întreprindere pentru îmbunătăţirea formării
profesionale iniţiale – Paşii FPI” – 2013

Publicaţii

- participare activităţi proiect “Garanţii pentru tineri” – proiect POSDRU/126/5.1/5/139512
- participare la Conferinţa de lansare a proiectului “Edubac-Educaţie Europeană pentru un bacalaureat de
succes” – proiect POSDRU/153/1.1/S/138141
- membru al colectivului de redacţie a revistei cadrelor didactice tehnice din judeţul Olt – “TEHNO-PROFDIDACTIC-OLT”
- Îmbogăţirea portalului www.didactic.ro cu matreriale utile procesului didactic din şcolile româneşti
- Colaborator al revistei naţionale de ştiinţă şi educaţie REDIMO pe teme de învăţământ- 2008 – ISSN 15841081;
- Articole REDIMO: mai-iunie 2008, decembrie 2008,
- Redactor broşură:”Să ne cunoaştem olimpicii”- ISSN 1843-0456, Editura Hoffman, 2010
- Redactor / membru colectiv de redacţie al revistei cadrelor didactice tehnice Tehno-Prof-Didactic-Olt;
articole – ISSN 1842-9939
- autor al publicaţiei electronice “Creativitate şi inventică – Catalogul Festivalului” – ISSN 2066 – 5067,
realizat cu ocazia Concursului Naţional “Creativitate şi inventică”, ediţia a-VII-a, din cadrul Festivalului
Naţional INOVAFEST - 2015
- articol: Utilizarea eficientă a resurselor din domeniul profesional şi tehnic – simularea circuitelor electronice
pentru realizarea lucrărilor de laborator – Simpozion Naţional “Edmond Nicolau”, “Calitate şi performanţă –
premisele societăţii bazate pe cunoaştere” – ISBN (13)978-97388198-4-9, Bucureşti, mai 2007
Articol: Investigarea caracteristicilor personale relevante pentru carieră – Perspective pentru dezvoltarea
carierei tinerilor în context european – Bucureşti 2009, ISBN: 978-973-649-529-8, Editura Sigma
- articol: Iluminatul casnic ecologic –Concurs Naţional “Progres tehnologic şi ecologic”, “– ISBN 978-073-0-116657-6, Cluj-Napoca, 2010
- articol: Sisteme educaţionale în lume – Noile educaţii, orientări şi perspective – ISSN2392-9359, ISSNL2392-9359, Craiova, Noiembrie 2014

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba engleză
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză

Ascultare
Utilizator elementar,

Vorbire
Citire

Utilizator elementar,

Scriere

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Utilizator elementar,

Utilizator elementar,
Utilizator elementar,
A2 nivel intermediar
nivel intermediar

A2 nivel intermediar A2 nivel intermediar A2 nivel intermediar A2

Exprimare scrisă

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Am o fire sociabilă, sinceră, comunicativă, prietenoasă, cu foarte bune aptitudini de mediere şi
dovedesc şi spirit de ajutorare a celor cu care vin în contact

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Bun manager, coordonator, spirit întreprinzător, bun organizator de activităţi în diferite domenii.
Organizată, meticuloasă, atentă la toate detaliile

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Adobe Photo-Shop) şi
cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator.

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere





Data:
18.12.2019

Am cunoștințe bune de birotică, PC, aparatură video şi foto, bune cunoștințe în domeniul electric,
fiind în fond inginer electric.

Pasionată de lectură şi documentaţie ştiinţifică, comunicare, artă de calitate, noutăţi ştiinţifice.
Organizată, meticuloasă, pasionată de tot ce este nou.
Categorie B

Aptă de a acumula noi cunoştinţe
Capabilă să presteze muncă în echipă
Organizată, meticuloasă, atentă la toate detaliile
Puternică motivaţie personală

Semnătura:

