
 
Pagina 1 - Curriculum vitae 
Donciu Marilena Victoria 

  
01.09.2016 

 

 

  
 Curriculum vitae 

Europass 
 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

Nume  DONCIU MARILENA-VICTORIA 

Adresă  Aleea Florilor, NR.1, BL.B4, SC.B, AP.11, cod poştal 230113, oraş SLATINA, judeţ OLT, 
ROMÂNIA  

Telefon  0726 229 366; 0766 393 351 

E-mail  marlen_donciu@yahoo.com / marlendonciu@gmail.com  

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  17.08.1976 

Sex   Feminin 
 

Locul de munca vizat / 

 Aria ocupationala 

 

  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
 

              Septembrie  2016 și în prezent  Profesor metodist al Casei Corpului Didactic Olt 

• Numele şi adresa angajatorului  Casa Corpului Didactic Olt, Str. Ionașcu Nr. 38, C.P. 230081, Slatina, jud. Olt, Telefon: 0249 
406103 ; Fax:  0249 406 203, E-mail: ccdolt@yahoo.com ; site: www.ccdolt.ro 

• Domeniul/sectorul de activitate  Educație, învățământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Profesor metodist 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  analizarea nevoilor de formare a cadrelor didactice din aria/ ariile curricular/e de care 
răspunde; 

 realizarea de proiecte de programe/ stagii de formare continuă; 

 organizarea de programe si stagii de formare din oferta de formare aprobată/ acreditată; 

 monitorizarea derulării programelor/ stagiilor de formare; 

 evaluarea programelor/ stagiilor de formare; 

 acordarea de asistență metodică și consultanță specifică. 

 

   

                 

Iulie  2012 august 2016 

  

Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt 

   

• Numele şi adresa angajatorului  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: 
isjolt.ot.edu.ro 

• Domeniul/sectorul de activitate  Educație, învăţământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale  

mailto:marlen_donciu@yahoo.com
mailto:marlendonciu@gmail.com
mailto:ccdolt@yahoo.com
http://www.ccdolt.ro/
mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://isjolt.ot.edu.ro/
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  răspunde de derularea proiectelor şi programelor educaţionale recomandate de 
Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice şi de Agenţia Naţională pentru Programe 
Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, de implementarea celor 
judeţene derulate în parteneriat cu instituţii guvernamentale, internaţionale şi 
neguvernamentale;  

 realizează diagnoza şi analiza de nevoi, în vederea proiectării/organizării activităţilor la 
nivel judeţean;  

 proiectează şi desfăşoară activitatea de instruire a beneficiarilor în domeniul 
reglementărilor impuse de programele de finanţare a proiectelor;  

 colaborează cu autorităţile publice locale în cadrul proiectelor de dezvoltare a 
infrastructurii unităţilor de învăţământ;  

 promovează şi asigură diseminarea informaţiei privind lansarea de programe şi apeluri 
la candidatură pentru Erasmus+;  

 asigură calitatea demersului de candidatură şi a celui de implementare a proiectelor 
Erasmus+ în unităţile şcolare. 

   

                Iulie  2015-decembrie 2015  Expert consilier în cadrul proiectului POSDRU „TOP Management SV-BI – Firme de exercițiu 
pentru accesul elevilor la poziții de top management, cercetare și inovare în viața 
profesională” – ID 149902 

• Domeniul/sectorul de activitate  Educație, învăţământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Expert consilier  

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  realizează activitățile specifice de informare / consiliere a elevilor din gt; 

 dezvoltă o metodologie și un set de instrumente pentru activitățile de consiliere și 
informare – în conformitate cu acreditarea arcs pentru servicii de consiliere; 

 realizează portofoliile de consiliere împreună cu beneficiarii 

 facilitează întâlnirile cu părinții; 

 facilitează activitatea de bibliotecă vie – întâlnirile cu experți top management; 

 participă la comitetul de selecție a planurilor de afaceri; 

 aplică instrumentele de lucru conform metodologiei dezvoltate 

 participă la întrunirile de evaluare periodică ale echipei de implementare; 

 participă la analizele de progres ale echipei de management; 

 desfășoară activități de consiliere individuală și de grup; 

 derulează activități specifice de consiliere și informare conform acreditării deținute de 
organizație; 

 realizează alte activități specifice postului prevăzute în procedurile și instrucțiunile 
posdru si in procedurile arcs. 

   

Ianuarie 2015 și în prezent 

 

 

• Numele şi adresa angajatorului 

 

 

 

• Domeniul/sectorul de activitate 

 

Ocupaţia sau poziţia deţinute 

 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

 Expert educațional în cadrul proiectului finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10-
CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009 – 2014 și administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială „Educația, șansa mea pentru o nouă viață!” – ID PET072. 
 
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: 
isjolt.ot.edu.ro 
 
Educație, învăţământ 
 
Expert educațional 
 
 
Participă la organizarea evenimentelor;  
Elaborează raportul de diagnoză, materiale suport pentru furnizarea serviciilor integrate. 

   

Aprilie 2014-octombrie 2015 

 

 

 Manager de proiect în cadrul proiectului POSDRU „Îmbunătățirea rezultatelor școlare ale 
elvilor din învățământul gimnazial” – ID 139704 

• Numele şi adresa angajatorului  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: 
isjolt.ot.edu.ro 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://isjolt.ot.edu.ro/
mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://isjolt.ot.edu.ro/
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• Domeniul/sectorul de activitate  Educație, învăţământ 

 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Manager proiect 

 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  participă la planificarea, în detaliu, a activităților proiectului care se vor implementa astfel 
încât să asigure atingerea rezultatelor și îndeplinirea obiectivelor proiectului; 

 participă la întocmirea și aprobă strategia de lucru în cadrul proiectului care va 
reglementa: procedura de comunicare în cadrul parteneriatului și actori externi, 
mecanismele de raportare între parteneri, frecvența ședintelor de lucru pe proiect, 
sarcinile și responsabilitățile fiecarui membru/expert al proiectului, gestionarea resurselor 
care vor fi implicate în implementarea activităților, realizarea și gestionarea cash-flowului 
de proiect; 

 realizează managementul general al proiectului, scop în care se ocupă cu: asigurarea 
respectării prevederilor contractuale ale proiectului; precizarea cerințelor proiectului; 
conducerea implementării proiectului; identificarea și analizarea riscurilor și precizarea 
acțiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietăți și mediu; orientarea muncii 
echipelor și indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaționale și de proiect; 
estimarea resurselor necesare proiectului, identificarea surselor și elaborarea 
programelor pentru proiect, precum și asigurarea resurselor operaționale pentru proiect; 

 cunoaște modul de estimare a resurselor; 
 gestionează cu responsabilitate toate resursele materiale și umane implicate în proiect; 
 analizează fiecare etapă a stadiului de realizare, a riscurilor apărute sau potențiale; 
 adoptă măsuri pentru realizarea activităților și obiectivelor prevăzute; 
 analizează, validează și transmite rapoarte către autoritatea contractantă. 

   

Iulie 2014 – iulie 2015  Expert facilitator județean în cadrul proiectului POSDRU “Rețea de formare continuă a 
cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0 în aria 
curriculară Matematică și științe ale naturii (ProWeb)”- 1.3/157/S/141587 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Bulevardul Republicii Nr.1, Jud. Gorj 

Domeniul/sectorul de activitate  Educație/învățământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Facilitator județean 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Acţionează cu bună credinţă şi diligenţa unui profesionist în ceea ce priveşte îndeplinirea 
obligaţiilor ce îi revin în cadrul proiectului; 

 Furnizează la termen documentele legate de progresul proiectului în ceea ce priveşte 
activităţile în care este implicat; 

 Participă la şedinţele si evenimentele de proiect; 

 Realizează înscrierea grupului ţintă; 

 Înregistrează şi organizează dosarele de grup ţintă 

 Aplică instrumente  pentru studiu de impact; 

 Furnizează date referitoare la grupul ţintă către coordonatorl IT în vederea realizării bazei de 
date; 

 Participă la realizarea activităţii de creare şi conectare la reţele virtuale pe specificul 
disciplinelor din aria curriculară a cadrelor didactice vizate de proiect; 

 Asigură tutoriat pentru activităţi de formare on-line; 

 Monitorizează activităţile pilot din şcoli, desfăşurate de grupul ţintă din judeţ;  

 Realizează la timp activităţile prevăzute în cadrul proiectului în limitele stabilite de 
coordonatorul proiectului în cadrul şedinţelor de lucru. 

   

Septembrie – noiembrie 2014  Formator în cadrul proiectului POSDRU “EduBac – Educație eruopeană pentru un 
bacalaureat de succes”- ID 138141 

• Numele şi adresa angajatorului  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: 
isjolt.ot.edu.ro 

 Domeniul/sectorul de activitate  Educație, învăţământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Formator 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://isjolt.ot.edu.ro/
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• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Realizează organizarea sesiunilor de formare – anunță cursanții cu privire la calendarul de 
desfășurare a cursului de formare, documentele necesare; 

 Realizează materialele suport ce vor fi utilizate pe parcursul derulării sesiunilor de formare – 
fișe de lucru, PPT-uri; 

 Completează documentele de formare și evaluare continuă și finală; 

 Verifică dosarele personale ale cursanților și asigură completarea acestora, după caz; 

 Susține cursurile de formare a personalului care va lucra cu elevii din grupul țintă; 

 Realizează evaluarea continuă, evaluarea portofoliilor și participă la evaluarea finală a 
formabililor. 

   

               Septembrie  - noiembrie 2013   Formator  în cadrul proiectului „Cadru didactic – un profesionist în sistemul de 
învățământ” – ID 53889 

• Numele şi adresa angajatorului  MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR 
CU FINANȚARE EXTERNĂ, Str. Spiru Haret nr. 12, sector 1, București, Tel. 021-355999, , fax 
021-4055989, e-mail:  office@pmu.ro; web: www.edu.ro 

 

 Domeniul/sectorul de activitate 

  

Educație, învățământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Formator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Livrarea programului de formare, în concordanță cu forma în care a fost acreditat, 
conform planificării către cursanți; 

 Întocmirea, completarea și gestionarea dosarelor cursanților pentru fiecare grupă de 
cursanți; 

 Pregătirea/multiplicarea materialelor pentru cursanți; 

 Întocmirea și predarea documentelor aferente grupei care care a incheiat formarea în 
vederea acceptanței prestării serviciilor furnizate, conform procedurii de gestionare a 
documentelor pentru fiecare grupa de cursanti si potrivit metodologiei de acreditare si 
evaluarea periodică a furnizorilor de formare continuă și a programelor de formare 
aprobată de MEN-DFCPIP. 

   

Noiembrie 2012 – iunie 2013  Expert coordonator monitorizare implementare proiect în cadrul proiectului strategic 
MONINSERT – Monitorizarea inserţiei profesionale a absolvenţilor de învăţământ tehnic şi 
profesional, nivel 1 şi nivel 2, ID 56514  

• Numele şi adresa angajatorului  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: isjolt.ot.edu.ro 

• Domeniul/sectorul de activitate  Educaţie, învăţământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  

 

Expert coordonator monitorizare implementare proiect 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Contribuie la elaborarea planului și a procedurilor și instrumentelor de monitorizare a 
activităților; 

 Verifică rapoartele narative și rapoartele ședințelor de evaluare internă și sintetizează 
rapoartele privind derularea activităților proiectului; 

 Asigură încadrarea în graficul de implementare, monitorizează modul de realizare a 
diferitelor etape/activități ale proiectului de către beneficiar și parteneri; 

 Verifică aplicarea procedurilor și instrumentelor de monitorizare și conformitatea 
rezultatelor obținute; 

 Urmărește derularea proiectului și asigură concordanța acestuia cu legislația, ghidurile și 
documentele specifice proiectelor de fonduri structurale; 

 Raportează managerului de proiect nereguli constate în activitățile de implementare a 
proiectului și propune soluții de remediere; 

 Îndeplinește alte sarcini care-i sunt solicitate, apărute pe durata derulării proiectului în 
vederea atingerii obiectivelor proiectului. 

   

Septembrie 2010 - iulie 2011  Manager de proiect asistent în cadrul proiectului strategic POSDRU „EDUCAŢIA ESTE 
CALEA SPRE RĂSPUNSUL LA TOATE ÎNTREBĂRILE” - ID 62423  

mailto:office@pmu.ro
http://www.edu.ro/
mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://isjolt.ot.edu.ro/
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Numele şi adresa angajatorului  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN 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. 

Domeniul/sectorul de activitate  Educaţie, învăţământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Manager de proiect asistent 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - asigură comunicarea între manager şi echipa de implementare;  
- asigură sprijin managementul proiectului;  
- coordonează activităţile proiectului;  
- gestionează şi analizează informaţiile obţinute în desfăşurarea activităţilor proprii şi a 

personalului subordonat. 
 

   

2004-2005    Psiholog în cadrul proiectului PHARE: „Integrarea copiilor aflaţi în situaţie de risc social 
în şcolile de masă”, derulat la Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan Protopopescu” Slatina ; 

 

• Numele şi adresa angajatorului  ŞCOALA CU CLASELE I-VIII „ŞTEFAN PROTOPOPESCU” SLATINA, Str. Arinului, Nr. 2, Loc. 
Slatina, Jud. OLT, Cod poştal: 230022; co_protopopescu@yahoo.com; tel./ fax: 0249 414 894.  

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ special 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Psiholog 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - aplică bateriile de teste psihologice conform procedurii aferente; 
- cotează testele psihologice conform procedurii aferente; 
- relizează profilele psihologice conform procedurii aferente; 
- asigură informarea şi/sau consultarea beneficiarilor şi a familiilor acestora cu privire la 

modul de organizare şi funcţionare a centrului, reguli şi norme care trebuie respectate, 
obiectivele intervenţiei, programul de intervenţie etc.; 

- asigură evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de 
intervenţie. 

   

                2004 și în prezent   Psiholog cu drept de liberă practică, titular la CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE 
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ în cadrul în cadrul INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL 
JUDEŢULUI OLT; 

• Numele şi adresa angajatorului  CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ, Str. Ecaterina 
Teodoroiu nr. 64 bis, Slatina, Tel. 0349/805855, 0349805857, fax 0349805856, e-mail: 
cjraeolt@yahoo.com. 

• Domeniul/sectorul de activitate  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  PSIHOLOG 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - iniţierea şi dezvoltarea activităţilor de asistenţă psihopedagogică în probleme legate de : 

 Cunoaşterea / autocunoaşterea elevilor; 

 Dezvoltarea personală a elevilor; 

 Adaptarea elevilor la cerinţele şcolare a activităţilor din şcoală la particularităţile elevilor. 
- organizarea de activităţi specifice cu elevii supradotaţi; 
- examinarea psihopedagogică complexă; 
- elaborarea de materiale, studii, sondaje cercetări cu conţinut psihopedagogic şi sociologic; 
- sprijinirea cadrelor didactice în perfecţionarea psihopedagogică; 
- acordarea de consultaţii şi consilierea părinţilor pe probleme de relaţionare cu copilul; 
- elaborarea, adaptarea, validarea şi instrumentarea cu mijloace de cunoaştere 

psihopedagogică, psihosociologică a elevilor şi a grupurilor de elevi; 

- autoperfecţionarea continuă. 

   

2003-2004   Profesor logoped la ŞCOALA AJUTĂTOARE BALŞ; 

• Numele şi adresa angajatorului  ŞCOALA AJUTĂTOARE BALŞ, Principală Nr. 16A, Loc. BALŞ, Jud. OLT, Cod poştal: 235100 

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ special 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Profesor logoped 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - asigură depistarea, evaluarea complexă şi identificarea tulburărilor de limbaj şi de comunicare 
la copiii preşcolari cuprinşi sau nu în grădiniţe şi la şcolarii mici; 

- orientează terapia logopedică spre corectare, recuperare, compensare, adaptare şi integrare 
şcolară şi socială; 

- asigură corectarea tulburărilor de limbaj şi comunicare în vederea diminuării riscului de eşec 
şcolar; 

- asigură informarea şi/sau consultarea beneficiarilor şi a familiilor acestora cu privire la modul 
de organizare şi funcţionare a centrului, reguli şi norme care trebuie respectate, obiectivele 
intervenţiei, programul de intervenţie etc.; 

- asigură evaluarea periodică a progreselor realizate de elevi şi reproiectarea activităţii de 

mailto:secretariat@isjolt.ot.edu.ro
http://www.carte-telefoane.info/index.php?strada=STR.%20PRINCIPALA&localitate=BALS&judet=OLT
http://www.carte-telefoane.info/index.php?judet=OLT
mailto:co_protopopescu@yahoo.com
mailto:cjraeolt@yahoo.com
http://www.carte-telefoane.info/index.php?localitate=BALS&judet=OLT
http://www.carte-telefoane.info/index.php?judet=OLT
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intervenţie. 

   

2001-2003  Consilier şcolar la  ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII NR. 3 SLATINA; 

• Numele şi adresa angajatorului  ŞCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII NR. 3 SLATINA, Str. Drăgăneşti, Nr. 2, Slatina, Olt 

• Domeniul/sectorul de activitate  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Consilier şcolar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Efectuează examinarea psihopedagogică a elevilor; 

- Sprijină cadrele didactice în perfecţionarea psihopedagogică; 

- Acordă consultaţii şi consiliază părinţii pe probleme de relaţionare cu copilul; 

- Elaborează, adaptează, validează, instrumentează materiale de lucru pentru cunoaşterea 
psihopedagogică  a elevilor şi a grupurilor de elevi; 

- Se preocupă de autoperfecţionarea continuă; 

- Întocmeşte documentele specifice activităţii (registrul de consiliere, consultaţii şi intervenţii, 
planul managerial anual al cabinetului, planificarea semestrială, orarul de lucru al cabinetului şi 
afişarea acestuia, portofoliul de lucru: fişele de consiliere individuală, fişele de intervenţie 
personalizate, fişele de lucru pe exerciţii de consiliere, centralizări teste psihologice, 
parteneriate încheiate cu instituţii guvernamentale, administrative şi ONG-uri, înregistrări audio, 
video, fotografii etc.). 

   

   1996 -1997   Educatoare la GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTEANA 

• Numele şi adresa angajatorului  GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL COTEANA  

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Educatoare 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Desfăşoară metodic activităţile cu copiii; 

- Elaborează şi aplică instrumente de evaluare; 

- Planifică activităţile metodice; 

- Facilitează comunicarea cu copiii; 

- Consiliază familia copilului; 

- Participarea la propria formare şi dezvoltare personală şi profesională 

- Elaborează / confecţionează / achiziţionează material didactic, mijloace de învăţământ 
auxiliare didactice necesare; 

- Stabileşte, proiectează şi dezvoltă curriculum opţional; 

- Întocmeşte proiecte de activitate didactică/schiţe de proiect; 

- Întocmeşte planificarea calendaristică anuală şi săptămânală; 

- Transmite informaţii cu caracter instructiv educativ. 

 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Perioada 2-3 aprilie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință seminar formare „Introducere în tehnicile de argumentare și dezbatere” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Comunicarea în dezbateri 

 Tehnici de dezbatere şi metode de lucru. 

 Formatul Karl Popper; 

 Tehnici de dezbatere şi metode de lucru: Formatul World Scools; 

 Clubul de dezbateri – model de bune practici;  

 Cum folosim resursa de expertiză din clubul de dezbateri al elevilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ASOCIAȚIA ROMÂNĂ DE DEZBATERI, ORATORIE ȘI RETORICĂ 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Septembrie 2015 și în prezent 

Calificarea / diploma obţinută Masterand la MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Gestionarea situațiilor de criză educațională; 

 Managementul comunicării în organizațiile școlare; 

 Metodologia cercetării educaționale; 
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 Managementul inspecției școlare; 

 Informatizarea în managementul organizațional; 

 Management financiar. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 16-24 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință absolvire curs  „Prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii” - 32 ore 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Autocunoaștere și dezvoltaere personală; 

 Comunicare și relaționare interpersonală; 

 Dezvoltarea creativității; 

 Exerciții de energizare; 

 Managementul conflictelor; 

 Stil de viață sănătos. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Olt Casa Corpului Didactic Olt 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

  

  

Perioada 26 aprilie -12 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la proiectul Erasmus+ „Modern teaching practice for quality education” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 supervizarea/monitorizarea activităților proiectului; 

 creșterea calității actului de predare prin participarea la lecțiile desfășurate de profesorii din 
cadrul North West Academy of English 

 dezvoltarea și furnizarea de materiale și metode noi de predare și formare profesională; 

 oferirea de noi forme de programe de formare practică și de studiu de cazuri reale în 
domeniul pedagogiei. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

North West Academy of English 
Derry, Irlanda de Nord 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Martie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs de utilizare a sistemului informatic integrat de management al 
finanțării în sistemul de învățământ superior în cadrul proiectului PODCA „Îmbunătățirea 
eficacității organizaționale a învățământului superior prin stabilirea unui set de indicatori 
specifici și crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Tip de finanțare 

 Distribuție finanțare 

 Deschideri lunare 

 Suplimentare fonduri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Februarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Competențe antreprenoriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Conștientizarea valorilor etice care susțin comportamentele de conducere; 

 Planificarea si organizarea activității proprii cât și a celorlați; 

 Identificarea priorităților organizatiei;  

 Gestionarea timpului și a volumului de muncă;  

 Capacitatea de a pune ideile în practică, urmarid rezultatele propuse inițial; 

 Lucrul în echipă în vederea atingerii obiectivelor;  
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 Capacitatea de a rezolva probelemele apărute pe parcurs si evaluarea corectă a situațiilor; 

 Aptitudini de lider; 

  Identificarea oportunitățlor existente pe piață și a surselor de finanțare pentru dezvoltarea 
propriei afaceri;  

 Întocmirea unui plan de afaceri.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociația DOMINOU 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 16 iunie -29 iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare  „Managementul conflictelor din mediul 
școlar – Nivel II” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dolj 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada mai -iulie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare la grupurile de lucru în cadrul proiectului PODCA „Dezvoltarea capacității 
administrative a Ministerului Educației și Cercetării Științifice prin implementarea 
managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției”, SMIS 39174 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Elaborarea de contribuții la Raportul final privind cultura organizațională și la proiectul de Regulament 
de organizare și funcționare a inspectoratelor școlare. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 13-19 mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la atelierul Grundtvig „Literacy for Empowerment” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 oferirea unui cadru pozitiv și atractiv de învățare pentru profesioniștii care lucrează cu adulții  
studenți care provin din medii defavorizate; 

 oferirea unor instrumente creative și inovatoare pentru a sprijini alfabetizarea funcțională 
într-un cadru non-formal; 

 creșterea gradului de conștientizare în rândul specialiștilor cu privire la relevanța de soft 
skills (rezolvarea de probleme, lucru în echipă, gândirea critică, autonomie și empatie);  

 sensibilizarea și confirmarea beneficiilor învățării pe tot parcursul vieții în rândul 
profesioniștilor care lucrează în domeniul educației;  

 dezvoltarea unor planuri de acțiune. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Verein Naturkultur 
Murren, Elveția 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 25-26 februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul „Design de proiect” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 cadrul general Erasmus +, intelegerea  principiilor si elementelor de bază; 

 prezentarea liniilor de finanțare; 

 beneficiari pentru diferite tipuri de candidature; 

 etapele pentru a depune un proiect. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociația Epsilon III 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 
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Perioada 21-22 februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la cursul de formare profesională „Explorarea dreptului umanitar 
internațional” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Utilizarea unor elemente ale manualului “Explorarea dreptului umanitar”, la nivelul unor teme, din 
cadrul disciplinelor socio-umane, precum  Sociologia, Filosofia, Studii sociale sau în cadrul cursului 
opțional “Drepturile Omului”, a cărui programă școlară a fost aprobată prin OMECT nr. 
3774/22.04.2008. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Olt 
Crucea Roșie Română, Filiala Olt 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 28-30 noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul „Erasmus + Curs de scriere a proiectelor” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Înțelegerea cadrului unui proiect european de tineret, specific programului european de 

finantare Erasmus+; 

 Elaborarea, planificarea și scrierea de proiecte de tineret specific programului Erasmus+; 

 Utilizarea cadrului non-formal de învățare în contextul proiectelor de tineret. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Direcția Generală Educație și Cultură 
Programul Tineret în acțiune 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 12 -14 iulie 2013  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul „PRIMII PAȘI AI INTERVENȚIEI ÎN AUTISM – BAZELE 
INTERVENȚIEI” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CLUBUL ROTARY SLATINA în parteneriat cu Asociația SENTIRE 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 12 -13 octombrie  2012  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la seminarul TRANSNATIONAL GRUNDTVIG LEARNING 
PARTNERSHIP 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Langdon Down Oltenia, Centrul Educaţional Teodora 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada septembrie  2012  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Metodist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Dezvoltarea personală continuă, comunicarea pe fluxul de procese, organizarea locului de muncă, 
identificarea contextului organizaţional al desfăşurării procesului, identificarea criteriilor de care 
depind performanţele proceselor, gestionarea cunoştinţelor pentru proiectarea proceselor, 
proiectarea proceselor, organizarea proceselor. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia DOMINOU 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada 06 -29 septembrie  2012  

Calificarea / diploma obţinută Adeverință absolvire program de formare continuă OSCINT pentru Management Educațional 
Preuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Creşterea performanţei manageriale a personalului didactic cu functii de conducere, îndrumare şi 
control din cadrul MECTS şi din instituțiile subordonate/coordonate, în vederea îmbunătăţirii 
procesului decizional în sistemul de învaţamânt preuniversitar, în contextul descentralizării 
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administrative şi al dezvoltării societaţii cunoaşterii. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale 
personalului didactic cu funcţii de conducere, indrumare şi control din sistemul preuniversitar, în 
societatea cunoaşterii – OSCINT 2009”, ID 63376. 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada august  2012  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs Management European Educaţional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 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; 

 Managementul calităţii în şcoală. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia Culturală Umanitară „Henri Coandă” Oradea 
Centrul de Formare Profesională „Henri Coandă” Craiova 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Decembrie 2010 - ianuarie  2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință absolvire curs de perfecționare a formatorilor consilieri „Evaluarea internă a 
calității” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- elaborarea documentaţiei pentru evaluarea externă; 
- organizarea activităţii CEAC; 
- elaborarea și implementarea procedurilor; 
- implementarea programelor de autoevaluare şi de îmbunătăţire a calităţii, dar şi alte elemente 

specifice managementului, asigurării şi evaluării calităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) în cadrul 
proiectului strategic „Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de 
învățământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referință”, ID 55330. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Mai 2009 - mai  2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă „Formarea formatorilor în domeniul calității educației” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- elaborarea documentaţiei pentru evaluarea externă; 
- organizarea activităţii CEAC; 
- elaborarea și implementarea procedurilor; 
- implementarea programelor de autoevaluare şi de îmbunătăţire a calităţii, dar şi alte elemente 

specifice managementului, asigurării şi evaluării calităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) în cadrul 
proiectului strategic „Dezvoltarea sistemului național de management și asigurare a calității în 
învățământul preuniversitar”, ID 2984. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Ianuarie-februarie  2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Evaluator de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 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 a proceselor de evaluare; 
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 Verificarea externă a proceselor de evaluare. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C.CLIO 54 S.R.L. 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada  Aprilie - mai  2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare la cursul „Tehnici de psihoterapie cognitiv – comportamentală şi 
analiză comportamentală aplicate în tulburările de spectru autist” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihoterapie cognitiv comportamentală şi analiză comportamentală aplicate în tulburările de 
spectru autist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA şi ASOCIAŢIA DE PSIHOTERAPII COGNITIVE ŞI 
COMPORTAMENTALE DIN ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada  Ianuarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare Abordarea psihoterapeutică a familiei adolescentului toxicoman 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Formare familială în abilităţi educative pentru prevenirea consumului de tutun, alcool şi droguri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG şi CENTRUL NAŢIONAL DE FORMARE ÎN ADICŢII 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada  Noiembrie - decembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluare participanţilor la formare, evaluarea 
programelor de formare, metode si tehnici de formare, marketing-ul formarii, proiectarea 
programelor de formare, calitatea programelor de formare 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  S.C. Zece Plus  S.R.L. 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada  August 2010 

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT OBŢINERE GRAD DIDACTIC II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologie    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare  

  

Perioada  2008 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire formare  „Tehnicile proiective, psihodiagnostic şi prognostic clinic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnici proiective 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Szondi din România Bucureşti 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare continuă 

  

Perioada Aprilie - mai  2010  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Mentor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

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. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.R.F.P.A. Rm. Vâlcea 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Ianuarie-februarie 2010  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

●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. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. CLIO 54 S.R.L. 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Sept 2009 – februarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Registrul formatorilor în domeniul calității -  FORMATOR – CONSILIER ARACIP  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- elaborarea documentaţiei pentru evaluarea externă; 
- organizarea activităţii CEAC; 
- elaborarea procedurilor; 
- implementarea procedurilor;  
- implementarea programelor de autoevaluare şi de îmbunătăţire a calităţii, dar şi alte elemente 

specifice managementului, asigurării şi evaluării calităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută ATESTAT DE LIBERĂ PRACTICĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 Hipnoză clinică şi terapie Ericksoniană 
Psiholog cu drept de liberă practică înscris în Registrul unic al psihologilor, cod 193 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Comisia de psihologie clinică şi psihoterapie din cadrul COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN 
ROMÂNIA, BUCUREŞTI 

 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat workshop „Tehnicile proiective, psihodiagnostic şi prognostic clinic” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Tehnici proiective 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Szondi din România Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare continuă 

  

Perioada Septembrie 2008 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  „Actualităţi în psihoterapie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Optimizarea calităţii vieţii psihoterapeutului prin art-terapie 
Finalizarea terapiei şi faza de urmărire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare Terapie Ericksoniană 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada Noiembrie 2007 -2009 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă Hipnoză clinică şi psihoterapie Ericksoniană 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihoterapeut 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare Terapie Ericksoniană 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă absolvire stagiu naţional de formare „CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţa de a demultiplica la nivelul judeţului conţinuturile, folosind metode specifice educaţiei 
adulţilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, CASA CORPULUI DIDACTIC A MUNICIPIULUI 
BUCUREŞTI şi MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada Februarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Educaţie raţional emotivă şi comportamentală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţa de a iniţia, în colaborare cu CPR/APCCR, activităţi de formare în educaţie raţional 
emotivă şi comportamentală pentru paraprofesionişti, sub supervizarea unui specialist APCCR, 
CLUJ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA prin intermediul ASOCIAŢIEI DE PSIHOTERAPII 
COGNITIVE ŞI COMPORTAMENTALE DIN ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat „DEZVOLTAREA EMOŢIONALĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ A COPIILOR ŞI 
ADOLESCENŢILOR PRIN EDUCAŢIE RAŢIONAL EMOTIVĂ ŞI COMPORTAMENTALĂ” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Educaţia raţional emotivă şi comportamentală la copii şi adolescenţi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CENTRUL DE CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ, ORADEA şi 
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 
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Perioada Februarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat „CHARACTER FIRST” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cum să predăm caracterul?; Corectarea bazată pe caracter; Paşi pentru implementare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Character Training Institute, Oklahoma City in cooperare cu MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI 
CERCETĂRII şi facilitat de INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI OLT şi CASA CORPULUI 
DIDACTIC OLT; 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută ATESTAT DE LIBERĂ PRACTICĂ  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ, CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI VOCAŢIONALĂ 
Psiholog cu drept de liberă practică înscris în Registrul unic al psihologilor, cod 193 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

COMISIA DE PSIHOLOGIE EDUCAŢIONALĂ, CONSILIERE ŞCOLARĂ ŞI VOCAŢIONALĂ  din 
cadrul COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada  2006 -2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare TIC AeL 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Inițiere IT  
Utilizare AeL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD OLT,  SIVECO ROMANIA  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă Managementul proiectelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cultura organizaţională 
Proiectare managerială 
Cerere de finanţare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Olt 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada Noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat evaluare psihologică computerizată (psihologia muncii şi psihologia 
transporturilor rutiere) C-EVALUATION 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Prestări servicii psihologice în domeniul psihologiei muncii şi transporturilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CENTRUL DE PSIHOLOGIE APLICATĂ ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ, SIBIU 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională 

  

Perioada  2005 

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT DEFINITIVAT  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Educatori    
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI  

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare  

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT CURS DE INIŢIERE ÎN OPERARE PC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Iniţiere în operare calculator folosind sistemul de operare Windows 95 cu următoarele programe: 
WordPad, Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, Internet Mail 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. INFO – ZET S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada 1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

PSIHOLOGIE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UNIVERSITATEA TIMIŞOARA, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

STUDII UNIVERSITARE – formare iniţială   

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare TRUST AND RELATIONSHIPS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare 
Încredere şi relaţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Foundation „TRUVIST ENTERPRISING” THE NETHERLANDS 
UNIVERSITATEA „TIBISCUS” TIMIŞOARA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada 1998 

Calificarea / diploma obţinută Atestat participare seminar STEWARDSHIP, POLICY – MAKING AND MANAGEMENT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

AN INTRODUCTORY COURSE IN CONTEXTUAL FAMILY THERAPY 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Foundation „TRUVIST ENTERPRISING” THE NETHERLANDS 
UNIVERSITATEA „TIBISCUS” TIMIŞOARA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare continuă 

  

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Educatoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala Normală „Nicolae Titulescu” SLATINA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii medii 
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- munca în echipă; 
- răbdarea; 
- stăpânirea de sine; 
- ritmicitatea;  
-     echilibrul; 

-     lucrez foarte bine în situaţii limită şi sub presiunea timpului. 
 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

ALTE LIMBI 

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

 
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE SOCIALE 

Abilitatea de a lucra şi coabita 
împreună cu alte persoane, în medii 

multiculturale, în situaţii în care 
comunicarea şi munca în echipă 
sunt elemente esenţiale ( ex: în 

activităţi culturale, sport) etc. 

  
Comunicare eficientă atât în colaborarea cu colegii cât şi prin participarea la sesiuni de 
comunicări, simpozioane şi diverse activităţi:  
 

 

 Martie 2015 - participare la Simpozionul Internațional „Reagir pour l’Avenir” organizat 
de Școala Gimnazială „Eugen Ionescu” Slatina și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Iunie 2014 – participare la Seminarul local în vederea atragerii de fonduri externe și 
consolidării capacității autorităților locale de mobilizare a resurselor financiare 
organizat de Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane; 

 Mai 2014 – participare la Simpozionul Național „Familia prin ciclurile vieții”, organizată 
de Colegiul Psihologilor din Roamânia și Asociația Social Impact România; 

 Noiembrie 2013 – participare la Simpozionul județean „Dimensiunea ecologică a 
hranei”, organizat conform calendarului de activități al Proiectului Comenius Multilateral 
„Ratatouille – 12 Stars Masterchef” de Grădinița cu Program Prelungit Nr. 2 Slatina; 

 August 2013 – participare la cel de-al XXXV-lea Congres al Asociației Generale a 
Învățătorilor din România, organizat sub patronajul Ministerului Educației Naționale în 
colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 August 2013 – participare la seminarul final de diseminare a rezultatelor proiectului „E-
manager Școala plus!” organizat de Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 

 Iunie 2013 – participare la Reuniunea de Diseminare și exploatare a Rezultatelor 
Proiectelor din cadrul Programului de Învățare pe tot parcursul vieții – Acțiunea 
Leonardo da Vinci intitulată „Information and Resources for Implementing ECVET” 
organizată de Inspectoratul Școlar Județean Dolj; 

 Aprilie 2013 participare, în calitate de moderator, la Simpozionul Național „Strategii 
moderne, calitate, perfecționare, formare continuă” organizat de Casa Corpului 
Didactic Olt în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt, Consiliul Județean 
Olt, Primăria Municipiului Slatina și Colegiul Național „Radu Greceanu” Slatina; 

 Noiembrie 2012 – participare la Conferința Națională ”Campionii educației digitale” 
organizată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale; 

 Octombrie 2012 – participare la dezbaterea regională „English as a foreign language to 
small children” organizată de Inspectoratul Școlar Județean Olt și Peace Corps; 

 Martie 2010 – participare la workshop-ul „Psihoterapie & Hipnoză”, organizat de Colegiul 
Psihologilor din România şi Asociaţia de Hipnoterapie şi Psihoterapie Cognitiv-
Comportamentală; 

 Mai 2009 – participare la Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Române de Hipnoză 
Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană, organizată de Colegiul Psihologilor din 
România şi Asociaţia Română de Hipnoză Clinică şi Terapie Ericksoniană; 

 Mai 2009 – participare la Congresul Internaţional de Psihologie Cercetarea Psihologică 
Modernă: Direcţii şi perspective, Sibiu/ Hermannstadt; 

 Mai 2008 – participare la Conferinţa Naţională de Psihologie, Asociaţia Psihologilor din 
România (APR), Catedra de Psihologie din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara şi 
Centrul Euroregional de Psihologie Aplicată din Timişoara, ediţia a IV-a ; 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 
Acumulate pe parcursul vieţii şi 

carierei, nu neapărat atestate prin 
certificate sau diplome. 

http://www.psihodiagnostic.ro/evenimente/129/conferinta-nationala-de-psihologie-2008.html
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 Mai 2006 - participare la CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE PSIHOLOGIE, Cluj-Napoca, 
organizată de Catedra de Psihologie a Universităţii „Babeş Bolyai” şi Asociaţia 
Psihologilor din România , secţiunea postere cu două lucrări: „ANXIETATEA LA 
SUPRADOTAŢI” şi „DEBUTUL ŞCOLAR LA 6 ANI”; 

 Martie 2006 - participare la Sesiunea Interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice 
organizat de Colegiul Naţional „GIB MIHĂESCU” Drăgăşani şi INSPECTORATUL ŞCOLAR 
AL JUDEŢULUI VÂLCEA cu studiul „ANXIETATEA LA SUPRADOTAŢI- PROGRAM DE 
INTERVENŢIE”; 

 Nov. 2005 - participare la Simpozionul Naţional cu tema „Elevul şi activităţile 
extracurriculare” desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII „Octavian Voicu” Bacău cu lucrarea 
„Excursiile şcolare-mijloc de realizare a educaţiei pentru sănătate”; 

 Nov. 2005 - participare la Sesiunea Interjudeţeană de referate şi comunicări ştiinţifice 
organizat la Şcoala cu clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” Drăgăşani, jud. Vâlcea, cu ocazia 
celei de-a IV-a ediţii a Concursului de cultură generală „Pandurii lui Tudor”; 

 Oct. 2005 - participare în calitate de evaluator la CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL, ediţia a III-a, BUCUREŞTI, organizată de FACULTATEA DE 
MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, UNIVERSITATEA BUCUREŞTI şi MINISTERUL 
EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII; 

 Mai 2005 – participare în calitate de evaluator la etapa municipală a Concursului „POT ŞI 
EU”, concurs desfăşurat în cadrul proiectului „Integrarea copiilor cu cerinţe educative 
speciale în învăţământul de masă”; 

 Mai 2005 - participare la Simpozionul Interjudeţean cu tema „Şcoala românească şi 
provocările lumii contemporane” desfăşurat la Liceul Teoretic „Tudor Arghezii” din 
Craiova cu lucrarea „Studierea imaginii de sine la vârsta preşcolară şi vârsta şcolară 
mică”; 

 Mai 2005 - participare la Simpozionul Naţional cu tema „Copilul cu devieri de la 
comportamentul normal”, desfăşurat la Şcoala cu clasele I-VIII nr.5 Buhuşi-Bacău cu 
lucrarea „Devianţa şcolară - o problemă actuală şi deschisă”; 

 Mai 2005 - participare la Conferinţa Internaţională de Psihoterapii de familie „Familia 
între constrângere şi alegere” Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-
Umane, CENTRUL ROMÂN DE PSIHOTERAPII COGNITIV-COMPORTAMENTALE, 
ASOCIAŢIA MAGHIARĂ DE TERAPIE FAMILIALĂ, Fundaţia Albin, Centrul de Consiliere 
„Human”. 

 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

Abilităţi de coordonare şi 
administrare (oameni, proiecte, 
bugete) la serviciu, în activităţi 

voluntare (ex: cultură şi sport), acasă 
etc. 

  
Am coordonat şi am organizat diverse programe: 
 

 Iunie 2016 - membru în Comisia de organizare și desfășurare a Concursului Național 
de Chimie „Petru Poni”, ediția a VII-a, faza națională organizat de Ministerul Educației 
Naționaleși Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Iunie 2016 – membru în echipa de elaborare a dosarului de acreditare a cursului 
„Management educațional și comunicare instituțională” din partea Casei Corpului 
didactic Olt, în curs de acreditare; 

 Mai 2016 - Președinte executiv în Comisia Regională de organizare a Concursului 
naţional de dezbateri educaţionale „Tinerii dezbat” faza națională organizată de, 
Asociația Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică, Ministerul Educației Naționale 
și Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Aprilie 2016 – Președinte în Comisia de organizare și desfășurare a Concursului 
Național „Made for europe”, etapa județeană, organizat de Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Aprilie 2016 – membru în Comisia Națională de evaluare a candidaturilor înscrise în 
competiția pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția a XII-a 
organizată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și Inspectoratul 
Școlar Județean Ialomița; 

 Iunie-iulie 2015 – membru în Comisia Județeană de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 
2015; 

 Aprilie 2015 – membru în Comisia Națională de evaluare a candidaturilor înscrise în 
competiția pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția a XI-a organizată 
de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean 
Tulcea; 

 Martie 2015 membru în Comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei 
interdisciplinare din domeniul „Agricultură”, faza națională organizată de Ministerul 
Educației și Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Aprilie 2015 – Președinte în Comisia de organizare și desfășurare a Concursului 
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Național „Made for europe”, etapa județeană, organizat de Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Aprilie 2015 – membru în Comisia centrală a Concursului Național „Made for Europe” 
organizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar 
Județean Arad; 

 Aprilie 2015 – coordonator al Simpozionului județean „Rolul parteneriatelor 
internaționale și a activităților extracurriculare în dezvoltarea relațiilor interumane”, 
organizat de Inspectoratul Școlar Județean Olt și Colegiul Național „Ioniță Asan” 
Caracal; 

 Iunie-iulie 2014 – membru în Comisia Județeană de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 
2014; 

 Martie 2014 – membru în Comisia Națională de evaluare a candidaturilor înscrise în 
competiția pentru obținerea certificatului „Școală Europeană”, ediția a XI-a organizată 
de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Teleorman; 

 Aprilie 2014 – membru în Comisia centrală a Concursului Național „Made for Europe” 
organizat de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Brașov; 

 Aprilie 2014 – coordonator al Simpozionului regional „Reușim împreună” organizat de 
Inspectoratul Școlar Județean Olt și Școala Gimnazială „Vlaicu Vodă” Slatina; 

 Aprilie 2014 – coordonator al Simpozionului internațional „Didactique du fle pour 
motiver l'apprentissage” în parteneriat cu Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina; 

 Octombrie 2014 – membru al Consiliului Consultativ, compartimentul Educație 
permanentă în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

 Iunie-iulie 2013 – membru în Comisia Județeană de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 
2013; 

 Mai 2013 – coordonator al Concursului interjudețean „EUROPA, LA MULȚI ANI!” 
organizat de Inspectoratul Școlar Județean Olt în parteneriat cu G.P.P. Nr. 1 Caracal, 
Palatul copiilor și elevilor „Marius Bunescu” Caracal și Primăria Municipiului Caracal; 

 Aprilie 2013 – membru în Corpul Național de experți în management educațional. 

 Aprilie 2013 – membru în Comisia centrală a Concursului Național „Made for Europe” 
organizat de Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean Iași; 

 Aprilie 2013 – Președinte în Comisia de organizare și desfășurare a Concursului 
Național „Made for europe”, etapa județeană, organizat de Ministerul Educației și 
Cercetării Științifice și Inspectoratul Școlar Județean Olt; 

 Octombrie 2012 – membru al Consiliului Consultativ, compartimentul proiecte 
educaționale și programe comunitare în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Olt; 

 Octombrie 2012 – metodist pentru învățământ special și pentru proiecte educaționale în 
cadrul Inspectoratului școlar Județean Olt; 

 Mai 2011 - partener în cadrul proiectului „Faceți loc sănătății – apa, mâncarea și 
mișcarea sunt corolarul vieții” finanțat de către Guvernul Norvegiei prin intermediul 
Programului de Cooperare pentru creșterea economică și dezvoltare sustenabilă în 
România și cofinanțat de Ministerul Sănătății din România; 

 Decembrie 2011 – membru în echipa de elaborare a dosarului de acreditare a cursului 
„Managementul comportamentului psihosocial” din partea „Asociaţiei Culturale 
Mâine” și autorul suportului de curs, curs acreditat de Direcţia Formare Continuă a 
Personalului din Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, 
Tineretului şi Sportului; 

 Octombrie 2011 – organizator al Simpozionului naţional cu tema „ABORDĂRI 
TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN REINTEGRAREA SOCIALĂ  A PERSOANELOR 
DEFAVORIZATE” în calitate de voluntar al Asociaţiei Nagual; 

 Iunie 2010 – membru în comisia de elaborare a metodologiei de desfășurare a 
concursului județean de creație literară și plastică „Gădina copilăriei” ediția a II-a, Sltina, 
organizat de Inspectoratul Școlar Județean Olt, Casa Corpului Didactic Olt și Liceul 
cu Program Sportiv Slatina; 

 2008-2009 – iniţiator şi coordonator al programului de integrare a copiilor cu ces  „Şanse 
egale în pregătirea pentru viaţă” în cadrul şcolii cu clasele I-VIII „C-tin Brâncoveanu” 
Slatina; 

 2007-2009 – Manager de proiect în proiectul cu tema: Dezvoltare a inteligenței 
emoționale prin Educație rațional-emotivă și comportamentală la nivel județean; 

 Noiembrie 2007 – membru în echipa de elaborare a dosarului de acreditare a cursului 
„Curriculum diferenţiat şi adaptat” din partea Casei Corpului didactic Olt și autorul 
suportului de curs, curs acreditat de Direcţia Formare Continuă a Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; 

 Septembrie 2006 – participare în calitate de formator la cursurile de formare continuă cu 
tema: „CONSILIERE ŞI ORIENTARE” derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI 
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DIDACTIC – OLT; 

 August 2006 - participare în calitate de formator la cursurile de formare continuă cu tema: 
„PERFECŢIONAREA PERSONALULUI AUXILIAR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR” derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI DIDACTIC – OLT; 

 Iunie-iulie 2006 – participare în cadrul COMISIEI DE BACALAUREAT din CENTRUL DE 
EXAMEN Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Caracal, în calitate de secretar”; 

 Iunie 2006– participare în calitate de formator la cursurile de formare continuă cu tema: 
„INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
DE MASĂ” derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI DIDACTIC – OLT; 

 Iunie 2006– participare în calitate de formator la cursurile de formare continuă cu tema: 
„PĂRINTELE – PARTENERUL ŞCOLII” derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI 
DIDACTIC – OLT; 

 Mai 2006 – participare în calitate de formator la cursurile de formare continuă cu tema: 
„CONSILIERE ŞI ORIENTARE” derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI DIDACTIC – 
OLT; 

 Aprilie 2006 – participare în calitate de formator la cursurile de formare continuă cu tema: 
„COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIA ŞCOLARĂ” derulat sub coordonarea CASEI 
CORPULUI DIDACTIC – OLT; 

 Febr. 2006 – membră a Consiliului Consultativ al profesorilor din învăţământul special în 
cadrul COMISIEI DE EVALUARE  a dosarelor pentru obţinerea Gradaţiei de Merit; 

 Nov. 2005 organizator în cadrul Simpozionului Naţional cu tema „Integrarea şcolară a 
copiilor cu CES—implicaţii pentru cadrele didactice din învăţământul de 
masă” desfăşurat la Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina, unde am 
participat cu lucrarea  „Importanţa desfăşurării atelierelor de lucru în recuperarea 
copilului cu CES ”; 

 2005 – iniţiator-coordonator al proiectului educaţional de formare continuă „Managementul 
disciplinelor opţionale” derulat la Şcoala cu clasele I-VIII „Ştefan Protopopescu” Slatina; 

 2004 - iniţiator - coordonator al  proiectului educaţional de parteneriat „Grădiniţă – 
Familie”, derulat la G.P.N. nr. 7; 

 2004 – iniţiator-coordonator al proiectului educaţional „Integrarea copiilor cu cerinţe 
educative speciale în învăţământul de masa”, derulat la Şcoala cu clasele I-VIII 
„Constantin Brâncoveanu” Slatina şi Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 Slatina prin CASA 
CORPULUI DIDACTIC OLT; 

 Oct. 2003 – iunie 2004 organizator în cadrul proiectului „DEBUTUL ŞCOLAR LA 6 ANI”, 
derulat sub coordonarea CASEI CORPULUI DIDACTIC OLT, unde am susţinut cursuri de 
formare continuă cu tema „Gândirea critică” în calitate de formator. 

 

 

Abilităţi şi competenţe tehnice 

 

  

Cunoştinţe avansate în utilizarea echipamentelor tehnice: retro/video-proiector, aparatură 
video/TV/DVD, copiator. 

 

 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI DE 
UTILIZARE A CALCULATORULUI 

  
Utilizarea calculatorului în diverse programe şi Internet: (Word Pad, Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Power Point, Microsoft Access, Internet Explorer etc); 
 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE 

Muzică, literatură, desen etc. 

  Muzică (1991 – 1996) membră a corului CANTATA, dirijor, prof. Boris Lăcătuş, concerte 
susţinute în ţară şi în străinătate: Bourge - Franţa, Ungaria, Austria; 

 Sport (șah și Formula 1). 
 

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE  

Competenţe care nu au fost 
menţionate anterior. 

  Martie 2014 – publicarea articolului „Dezvoltarea profesională și instituțională prin 
proiecte cu fonduri europene” în Revista „Școala Oltului”, I.S.S.N. 2359-9022, editura 
Hoffman;  

 2012 și în prezent – membru fondator și Președinte al Asociației SENTIRE; 

 2011 și în prezent – membră  a Asociaţiei Culturale „Mâine”; 

 2011 – reeditarea „Ghidului metodologic de sprijin pentru consiliere și orientare”, 
I.S.B.N. 978 – 606 – 8257 – 76 – 1, editura Hoffman, Caracal;  

 Mai 2010 – fondatoarea revistei „Arta cuvântului”, I.S.S.N. 2068 – 4770, editura Hoffman, 
Caracal;   

 2011 - 2013 - colaborator al revistei EX LIBRIS MEIS: 
http://en.calameo.com/read/0008596054f8ed8f03e8e; 

 Martie 2009 – colaborator al revistei „Primul condei”, I.S.S.N. 1968 – 3954, editura STEFF, 
Drobeta Turnu-Severin; 

http://en.calameo.com/read/0008596054f8ed8f03e8e
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 2009 - 2010 membră a Asociaţiei Române de Hipnoză Clinică, Relaxare Terapie 
Ericksoniană; 

 2009 -2010 – membră a Asociaţiei Szondi din România; 

 2006 – autoarea publicației „Ghidul metodologic de sprijin pentru consiliere și 
orientare”, I.S.B.N. (10) 973 – 87789-1-3; (13) – 978-973-87789-1-7, editura CASEI 
CORPULUI DIDACTIC OLT; 

 2006 - 2010 – membră a Asociației Psihologilor din România; 

 2004 – membră în colectivul de autori al publicației ”Debutul școlar la 6 ani – auxiliar 
didactic”, I.S.B.N. 973 – 98835 – 8 – 3, editura Alutus, Slatina. 
 

PERMIS DE CONDUCERE (categorii)  Categoria B, din anul 1994 
   

DONCIU MARILENA VICTORIA 


