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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MIHUT CRISTINA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)  Mobil: 0744330169 

E-mail(uri) cristinamihut@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  
  

Data naşterii 28.11.1970 
  

Sex F 
  

Locul de muncă  Domeniul 
ocupaţional 

Profesor metodist – Casa Corpului Didactic Olt 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2016   

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR METODIST  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Programe de formare continuă și activități metodice, științifice și culturale 

Numele şi adresa angajatorului  Casa Corpului Didactic Olt, str. Ionașcu, nr.36 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  EDUCATIE  
  

Perioada 1998 – în prezent   

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR LIMBA FRANCEZA, gradul didactic I  

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în grupul de lucru pe discipline pentru examenle naţionale – Teste Naţionale şi Bacalaureat  2006 – 2008 ;  
Membru Comisia Nationala la Olimpiada Nationala de limbi romanice, Iasi 2008  
Metodist ISJ Olt - limba franceză (2002 – 2016) și programme comunitare (2008 – 2013)  
Membru în Consiliul Consultativ al ISJ – disciplina limba franceză  
Responsabil Cerc pedagogic al profesorilor de limba franceză, zona Slatina – gimnaziu (2013-2016)  

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv, Str.Toamnei, Nr.10, Slatina, Olt 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  EDUCATIE  
  

Perioada Iulie 2008 – iulie 2012  

Funcţia sau postul ocupat INSPECTOR SCOLAR gestionarea programelor comunitare 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Gestionarea programelor comunitare în domeniul educației și formării profesionale  

2. Gestionarea problematicii de integrare europeană și politicilor de postaderare   

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT, STR. EC.TEODOROIU, NR 8B, SLATINA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Gestionarea programelor comunitare si a problematicii europene in domeniul educatiei si a formarii 
profesionale 

Perioada 2015 – 2016  

Funcţia sau postul ocupat Formator – Profil FLE - Predarea-învăţarea limbii franceze printr-un demers comunicativ-
acţional 

Activităţi şi responsabilităţi principale Modulul I : Concepte-cheie din CECRL: către noi practici pedagogice 
Modulul II : Elaborarea unei unități de acțiune: de la teorie la practică 
Modulul III : Evaluarea într-un demers comunicativ-acțional: de la controlul cunoștințelor la evaluarea competenței 

Numele şi adresa angajatorului CCD Olt 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație  
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Perioada 2012 – 2014  

Funcţia sau postul ocupat Formator – Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice 
moderne în predarea eficientă a limbii franceze și evaluarea la nivel european a competențelor 
lingvistice, ID 62771 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Module 1 : Connaissance et maîtrise du CECRL 

 Module 2 : Actualisation des approches en Didactique du FLE 

 Module 3 : Animation des groupes 

 Module 4 : Démarches d’apprentissage Stratégies d’enseignement / apprentissage 

 Module 5 : Connaissance et maîtrise des principes généraux de l’ingénierie de la formation 

 Module 6 : Evaluation 

Numele şi adresa angajatorului M.E.C.T.S, SIVECO ROMÂNIA, MERLIN BUSSINES CONSULTING 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație  
  

Perioada 2012  

Funcţia sau postul ocupat Formator – Managementul comportamentului psihosocial (program de formare profesională 
finalizat cu obținerea a 15 credite profesionale transferabile, acreditat MECTS prin OMECTS 
6545/2011, poziția 49 a  anexei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea dosarului de acreditare a programului de formare profesională Managementul comportamentului psihosocial  
Organizarea programului de formare  
Adaptarea suportului de curs 
Elaborarea materialelor suport  
Formarea beneficiarilor  

Numele şi adresa angajatorului Asociația Culturală ”Mâine”  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație  
  

Perioada Martie – aprilie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator – Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar ID 4615 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Contextul educaţional al integrării TIC 

 Identificarea instrumentelor TIC 

 Folosirea instrumentelor TIC 

 Metode şi mijloace valorizate prin utilizarea TIC 

 Folosirea adecvată a metodelor şi mijloacelor valorizate prin utilizarea TIC 

 Sugestii metodologice şi exemple de activități didactice 

Numele şi adresa angajatorului Cetrul Național de Evaluare și Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație  
  

  

Perioada Iunie – august 2011 

Funcţia sau postul ocupat FORMATOR în cadrul proiectului PROMEP - Profesionişti în managementul educaţional 
preuniversitar, ID 4037 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Elaborare suporturi de curs  
 Planificare, programare activități de formare 
 Formarea  cadrelor didactice cu funcții de răspundere în educație: inspectori, directori, membri CA 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație  
  

Perioada Aprilie 2010 – Septembrie 2011  

Funcţia sau postul ocupat FACILITATOR in cadrul proiectului EDUTIC – Sistem de formare continua a cadrelor didactice, pentru 
cresterea eficienței utilizării TIC și asigurarea calității instruirii asistate de calculator în mediul 
preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Facilitarea implementării proiectului în județul Olt 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Valahia din Târgoviște 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație 
  

Perioada 2006 – 2008  

Funcţia sau postul ocupat MEMBRU în grupul de lucru pe discipline pentru examenele naţionale – Teste Naţionale şi 
Bacalaureat  2007 și 2008  
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Activităţi şi responsabilităţi principale   Elaborarea subiectelor pentru examenele naționale – Teste Naționale și Bacalaureat – la disciplina 
limba franceză 

Numele şi adresa angajatorului MECTS – SNEE 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație  
  

Perioada 2007 

Funcţia sau postul ocupat EXPERT EVALUATOR – evaluarea manualelor alternative cuprinse în ”Evaluarea POO3” 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Evaluarea manualelor alternative la disciplina limba franceză 

Numele şi adresa angajatorului Centru Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educație 
  

Perioada 2006 – 2008  

Funcţia sau postul ocupat EXPERT IN EDUCATIE  

Activităţi şi responsabilităţi principale ISJ – UJIP (UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTELOR PENTRU ÎNVAŢAMÂNTUL PREUNIVERSITAR)  

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT, STR. EC.TEODOROIU, NR 8, SLATINA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare / monitorizare / implementare proiecte finantate de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei 
prin Proiectul pentru Invățământul Rural  
Evaluare / monitorizare / implementare proiecte finantate Guvernul Romaniei prin Proiectul de 
Granturi de Dezvoltare Școlare (coordonator Sud – Vest Oltenia) – 2007  

  

Perioada 1999 – in prezent  

Funcţia sau postul ocupat FORMATOR  

Activităţi şi responsabilităţi principale Formator abilitat pentru :  
o “Reforma în educaţie”  - 1999 – 2000  
o "Abilitare curriculară pentru profesorii de limba franceză din învăţământul liceal” – 2000 ; 2001- 2010 ; 
o „Predarea limbilor străine prin intermediul TIC” - 2004; 
o „Didactica limbii franceze pentru profesorii debutanţi” - 2004; 
o „Abilitare curriculară pentru profesorii debutanţi şi cadre didactice necalificate” – 2007 – 2010;  
o „DeCeE – Evaluarea performanțelor școlare” – 2009 – 2010   
o „Tineret împotirva violenței” – 2010  
o ”Managementul proiectelor cu finanțare europeană” – 2009 – 2010  

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI OLT, STR. EC.TEODOROIU, NR 56, SLATINA  
CASA CORPULUI DIDACTIC, STR. IONAŞCU, NR.48, SLATINA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate EDUCATIE – FORMARE CONTINUA  
  

Educaţie şi formare  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Certifcat de absolvire / Certificat Europass 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Formation des professeur de francais (Erasmus+ KA1) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 CLA Besanson, France 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă   

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire / Certificat Europass 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 How to make our school more international (Erasmus+ KA1) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Euneos, Benalmadena, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă   

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinta Profil FLE 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Du CECRL à l’approche communic’actonnelle  
 Faire d’un scénario didactique une unité d’action 
 Connaissances, capacités, compétences en FLE: du contrôle à l’évaluation 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Institut Français, Casa Corpului Didactic Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă   
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Perioada Octombrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Atestat de participare – Grundtvig workshop  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Turkey's European Union Membership in the view of foreigners 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Governorship of Eskişehir, EU Project Development and Coordination Center 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă   

  

Perioada Mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare –Pilotage du système éducatif, une réforme globale des mécanismes d’évaluation 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 Sisteme educative europene 
 Pilotajul sistemului educativ în Belgia 
 Inspecția școlară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Ministerul Federației Wallonie – Bruxelles, Direcția Relații internaționale, Bruxelles – Belgia  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă VIZITĂ DE STUDIU – LLP 

  

Perioada Iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare –  Rencontres pédagogiques régionales : Actualité du FLE 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 TICE et FLE 

 Ecriture littéraire  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Centre Régional Francophone Pour  L’europe Centrale Et Orientale, Varna – Bulgaria  
 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă  

  

Perioada Noiembrie 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 
 Integrarea și raportarea rezultatelor evaluării 
 Efectuarea evaluării 
 Realizarea informării privind competențele 
 Elaborarea instrumentelor de evaluare 
 Verificarea internă a proceselor de evaluare 
 Verificarea externă a proceselor de evaluare 
 Explicarea și detalierea conținuturilor și standardului ocupațional 
 Explicarea modului în care se face evaluarea 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

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

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificare profesională 

  

Perioada Mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – FORMATOR  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Pregătirea formării  
Realizarea activităților de formare  
Evaluarea participanților la formare  
Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare  
Marketingul formării  
Proiectarea programelor de formare  
Organizarea programelor și a stagiilor de formare  
Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Fundația Orizont, Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Calificare profesională 

  

Perioada Mai 2011  

Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT de PARTICIPARE 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 COMENIUS REGIO CONFERENCE – creating European networks of regions 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Comisia Europeana, DG – LLP 
Bordeaux, Franta 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă  

Perioada Mai – septembrie 2009  

Calificarea / diploma obţinută Expert evaluator ARACIP 
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Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Asigurarea calităţii în învățământul preuniversitar  
25 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ARACIP  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continuă 

  

Perioada Iulie 2007  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

STAGE PEDAGOGIQUE POUR LES PROFESSEURS DE FLE  
Multimedia en classe de FLE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

AZURLINGUA, NICE, FRANTA 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formare continua, Mobilitate individuală prin Programul Operațional Comenius   

  

Perioada 2005 – 2007   

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master   

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Management educațional și comunicare instituțională   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE  
FACULTATEA DE COMUNICARE SI RELATII PUBLICE „DAVID OGILVY” Bucuresti  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Postuniversitar - Master  

  

Perioada 2006  

Calificarea / diploma obţinută GRADUL DIDACTIC I – LIMBA FRANCEZA  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Limba franceza  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA BUCURESTI, FACULTATEA DE FILOLOGIE, SECTIA ROMANA – FRANCEZA  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Perfectionare  

  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de stagiu – BELC pentru formatorii FLE 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

« Abordarea pedagogică a societăţii franceze prin presă » 
« Tehnici de animare a clasei » 
« Practici gramaticale în abordare noţională / funcţională » 
« Integrarea diemnsiunii francofone în programele de formare » 
« Joc, limbaj, creativitate » 
« Exploatarea benzilor desenate francofone » 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA CAEN – BASSE NORMANDIE, CAEN, FRANTA  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formarea formatorilor prin Programul de cooperare interguvernamentală România – Franța   

  

Perioada Aprilie 2003  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de stagiu- formarea formatorilor   

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Tehnologia informatiei in predarea limbilor straine  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

BELL SCHOOL, SAFFRON WELDON, MAREA BRITANIE  

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formarea formatorilor – Proiect de mobilitate VETPRO Leonardo da Vinci  

  

Perioada   Iulie 2001  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de stagiu  - Stagiu metodologic pentru profesorii de FLE 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Civilisation francaise  
Theatre en classe de FLE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 ACCORD – ECOLE SUPERIEURE DES LANGUES, PARIS, FRANŢA 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională Formarea formatorilor prin Programul de cooperare interguvernamentală România – Franța   

  

Perioada 1990 – 1995   

Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE LICENȚĂ  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

LIMBA SI LITERATURA ROMANA – LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE LITERE, SECŢIA ROMÂNĂ - FRANCEZĂ 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională   STUDII UNIVERSITARE – formare iniţială   
  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  
C2 

Utilizator 
experimentat  

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 Utilizator elementar  B1 
Utilizator elementar 

 (*) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare la particularităţile de mediu; 
Competenţe de comunicare şi rezolvare a conflictelor ; 
Seriozitate, rigoare, spirit metodic ; 
Aptitudini și disponibilitate pentru lucrul în echipă ; 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate de coordonare, monitorizare şi administrare;  
Iniţiativă, responsabilitate, receptivitate ; 
Relaționare, comunicare; 
Capacitate de analiză, sinteză, selectare și structurare a informațiilor; 
Aptitudini de organizare a activităţilor educative, culturale sau artistice ;  
Gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare;  
Implicare în activităţi de voluntariat; 
   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe avansate de utilizare a echipamentelor specifice : VIDEO-PROIECTOR, CAMERA VIDEO, SMART BOARD, etc. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoştinţe avansate de utilizare a computerului  (WINDOWS : OFFICE, INTERNET EXPLORER, etc.) 
Utilizare platforme Moodle; rețele de socializare, bolgg-uri, wiki, poștă electronică. 
Cursuri de formare prin CCD Olt și SIVECO ROMANIA. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pictură / desen ; Artă teatrală ; 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  

  

  
CRISTINA MIHUȚ 

 


