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Informaţii personale
Nume / Prenume

Guraliuc Carolina-Maria

Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Loc de muncă vizat / Domeniu
ocupaţional

Mobil

(40-744) 39 08 87

carolina@guraliuc@yahoo.com
română
03/08/1962

Profesor metodist

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

01.09.2012- 25.04.2013 / 01.09.2015 – în prezent
Profesor metodist la Casa Corpului Didactic Olt
Formare, consiliere, îndrumare şi control.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Iunie-octombrie 2016
Inspector şcolar general adjunct
Conducere, îndrumare şi control.

Casa Corpului Didactic Olt, Ionaşcu Nr. 38, Slatina, Olt.
Formare continuă

Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, Str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, cod 230015, Slatina
Educaţie.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

05.2002-12.2009 / 25.04.2013-31.08.2015
Director C.N.V. N. Titulescu – Slatina
Responsabilitate privind organizarea, managementul, controlul – verificarea, comunicarea, autoritatea
informală; privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea aplicării
prevederilor documentelor normative. Responsabilitatea propunerilor decizionale.
Responsabilitatea soluţionării stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin reclamaţii.
Membru în Corpul național al experților în management.
Responsabilul Cercului pedagogic al directorilor de liceu la nivelul judeţului.
Membru al Consiliului consultativ al IŞJ-Compartimentul Management Instituţional.
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina.
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ.
Activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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2014-2015
Formator în cadrul programului „Management educaţional şi comunicare instituţională”.
Derularea programului de formare.
Evaluarea participanţilor în cadrul programului.
Casa Corpului Didactic Olt
Formare
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Aprilie-noiembrie 2013
Formator în programul de formare– „Înregistrarea electronică a autoevaluării”, organizat de Agenţia Română
de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, în cadrul proiectului strategic ,, Sprijin pentru unităţile
şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii educaţiei’’(ID 55668)
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Spiru Haret, Nr.12, Bucureşti
Formare.
2012-213
Formator în cadrul activităţii 4.4 Derularea programului de formare continuă de tip blended learning şi
certificarea categoriilor de personal didactic şi 4.6 Evaluarea participanţilor şi acordarea certificatelor de
absolvire din cadrul proiectului cu titlul „E-manager şcoala plus!”, nr. de identificare a contractului: POS
DRU/85/1.1/S/62699, în calitate de expert pe termen scurt formator – Modulul Management strategic.
Derularea activităţilor de formare: proiectarea cursului, comunicarea cu formabilii înainte de curs,
pregătirea materialelor, formarea conform programului, derularea activităţilor de evaluare,
redactarea rapoartelor.
Asociația de Prietenie Romano Franceza ROMFRA, Alexandria, str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48
Formare
2012

Funcţia sau postul ocupat

Formator în cadrul poiectului „Formarea continuă a profesorilor de Chimie în societatea cunoaşterii”,
contract FSE POSDRU/87/1.3/S/62517.

Activităţi si responsabilităţi
principale

Pregătirea formării (consultanţă acordată formabililor în vederea întocmirii dosarelor de înscriere, colectarea
şi avizarea documentelor formabililor, pregatirea scenariului), derularea activităţilor de formare, evaluarea
cursanţilor; redactarea rapoartelor de activitate.
Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, strada Calea Eroilor,nr.30.
Formare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
Activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

2011-2014
Partener al Organizaţiei pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale „Trebuie” Filiala Olt
Organizator al serbării prilejuite de Ziua Internaţională a Persoanei cu Dizabilităţi, Strângere de fonduri,
Derularea activităţii Prietena mea cartea, finalăzată cu donare de cărţi către Organizaţia „Trebuie”.
Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina.
Învăţământ.
01/10/2011 - 24/12/2011

Funcţia sau postul ocupat

Monitor în cadrul proiectului ”Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de
învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”, ID 55330

Activităţi si responsabilităţi
principale

Monitorizarea activităţii de pilotare a metodologiei şi a mecanismelor de evaluare externă a calităţii educaţiei
la nivelul judeţului Olt; analizarea şi verificarea documentaţiei realizate de echipa de evaluare; verificarea
respectării procedurii de evaluare externă a calităţii educaţiei.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Spiru Haret, Nr.12, Bucureşti.
Monitorizarea activităţilor de evaluare externă desfăşurate în cadrul proiectului.
01/05/2011 - 30/06/2011

Funcţia sau postul ocupat

Formator- în cadrul proiectului ”Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul
de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă ‘’, ID 55330

Activităţi si responsabilităţi
principale

Derularea activităţilor de formare: proiectarea cursului, comunicarea cu formabilii înainte de curs,
pregătirea materialelor, formarea conform programului, derularea activităţilor de evaluare,
redactarea rapoartelor.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Spiru Haret, Nr.12, Bucureşti
Formare.

Perioada 2009 → în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor voluntar SNAC
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Activităţi si responsabilităţi principale Dans modern, Săptămâna fructelor şi legumelor donate, Oferă un mărţişor etc.
Funcţia sau postul ocupat Coordonator echipaj de voluntari al Colegiului Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu”, Slatina în cadrul
Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară.
Numele şi adresa angajatorului Childrens High Level Group
Perioada

09/2010 → în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Expert în evaluare şi acreditare, colaborator extern A.R.A.C.I.P.

Activităţi si responsabilităţi
principale

Participarea la vizite de evaluare; întocmirea rapoartelor şi subrapoartelor de evaluare pentru domeniile
repartizate; aplicarea chestionarelor de satisfacţie.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si
responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul
ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Spiru Haret, Nr.12, Bucureşti
Evaluare/Educaţie.
2007-2009
Voluntar în cadrul Caselor de Tip Familial „Sf. Valentin„ conform Parteneriatului nr. 48964/30.10.2007
Încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
Activităţi educative, de socializare şi petrecere a timpului liber.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Strada Drăgăneşti nr.29, Slatina, Olt.
Educaţie.
Octombrie 2007- octombrie 2008
Formator şi tutore în Programul de Formare mediatori şcolari-PHARE RO 2004/016-772.01.01.02.,
autorizat CNFPA
Formare teoretică în Centrul regional de formare Slatina;
Formare practică în şcolile pilot;
Evaluare şi certificare.
Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj – Napoca.
Formare.
2005-2006
Colaborator în Proiectul Educaţional „Educaţia pentru toţi-Integrarea copiilor cu CES în şcoala de masă”
Iniţiator, organizator, realizator al Sesiunii Naţionale de Referate şi Comunicări Integrarea copiilor cu CESImplicaţii pentru cadrele didactice din Învăţământul de masă.
Educaţie.
05/2005 - 01/2007

Funcţia sau postul ocupat

Facilitator în Proiectul pentru Învăţământul Rural, componenta 2, „Îmbunătăţirea Parteneriatului şcoalăcomunitate”, cofinanţat de Banca Mondială şi Guvernul României.

Activităţi si responsabilităţi
principale

Proiectarea, planificarea şi realizarea activităţilor de facilitare;
Facilitarea pentru realizarea PDŞ cu participarea CA;
Facilitarea comunicării în cadrul echipelor de proiect pentru înţelegerea modului în care se face subproiectul;
Consultanţă pentru realizarea subproiectului;
întocmirea rapoartelor de activitate.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activit
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
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Centrul „Educaţia 2000+”
Formare, consultanţă, consiliere.
1985-în prezent.
Profesor chimie-fizică.
Predarea- învăţarea- evaluarea cunoştinţelor de chimie şi fizică.
Metodist al I.Ş.J. Olt, disciplina chimie.
Metodist al I.Ş.J. Olt- management.
Metodist al I.Ş.J. Compartimentul de Proiecte Educaţionale şi Programe Comunitare.
Responsabil catedra de fizică-chimie, membru în Consiliul de administraţie.
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
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Membru în CEAC.
Formator-consilier în domeniul calităţii educaţiei al ARACIP.
2009 –2011- Coordonator Proiect Bilateral Comenius Romania - Italia ” Let's Talk About Us”.
2005- 2007 - membru în echipa de proiect Leonardo ‘’DI.Scola’’-‘’Dispersione scolastica addio’’/La
professionalita docente per garantire il successo scolastico’’-formare continuă.
Numele şi adresa angajatorului
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Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina, Aleea Rozelor, Nr. 5, Jud.Olt.
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

21-25.03.2016
Certificat de participare la cursurile de formare - ”Abordări inovatoare de predare”,
Metode inovatoare de predare, Competențe și aptitudini organizatorice,Competențe și aptitudini informatice,
abilități sociale, practicarea limbii engleze, abilități de comunicare multiculturală
ITC International TEFL , FR.Krizca 1, 170 00, Praga 7, Cehia
Program de formare profesională continuă.

02-06. februarie 2015 Roma, Italia
Certificat de participare la cursurile de formare „European projects design management and funding for
Erasmus+”
Studierea politicilor UE si oportunitatilor de finantare 2014-2020, cu referire la programul Erasmus+; Formarea
de competente si abilitati practice privind procesul de scriere, management, implementare, evaluare si
diseminare a proiectelor Erasmus+; Detalierea etapelor unui proiect KA2 si Alianțe ale cunoașterii/ Alianțe
Numele şi tipul instituţiei de pentru competențe sectoriale; Studierea de exemple de bune practici de proiecte Erasmus+
învăţământ/furnizorului de formare ERIFO - Ente per la RIcerca e FOrmazione, Roma, Italia, furnizor de formare la nivel european
Nivelul în clasificarea naţională sau Program de formare profesională continuă.
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

6-9 martie 2014 Stockholm, Suedia
Certificat de participare la 3rd inGenious academy – „Shaping the future of maths and sciencs
education”.
Importanţa orientării spre cariera industrială a elevilor de astăzi.
Situaţia directorilor de şcoli în Europa.
Proiecte europene pentru dezvoltarea în viitor a studiului matematicii şi ştiinţelor.
European Schoolnet
Program de formare profesională continuă.
Septembrie 2013-mai 2014
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul „De la debut la succes”-program
naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice.
Mentoratul de inserţie profesională.
Proiectarea şi desfăşurarea programelor personalizate de inserţie a profesorilor debutanţi.
Consiliere profesională şi comunicare în activitatea de mentorat.
Universitatea Politehnică Bucureşti/Departamnetul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe SocioUmane.

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Program de formare profesională continuă.
Internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Internaţională

Octombrie 2012-august 2013
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul „E-Manager Şcoala Plus”
Management strategic; Managementul Calităţii; Management Operaţional; Marketing şcolar; Managementul
Resurselor Umane; Management Financiar;
Casa Corpului Didactic Olt.
Program de formare profesională continuă.

Perioada 3-14 iulie 2013
Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul de formare „OSCINT pentru
Management educaţional preuniversitar”.
Disciplinele principale Strategie pentru Management educaţional preuniversitar în cadrul OSCINT
studiate/competenţele profesionale Procese şi produse de suportpentru decizia managerială în cadrul OSCIN- Colectarea informaţiilor.
dobândite Procese şi produse de suportpentru decizia managerială în cadrul OSCIN-Analiza informaţiilor. Din surse
deschise.
Numele şi tipul instituţiei de Tehnologie pentru management educaţional preuniversitar în cadrul OSCINT.
învăţământ/furnizorului de formare Academia Naţională de informaţii „Mihai Viteazul ”.
Nivelul în clasificarea naţională sau Program de formare profesională continuă.
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Perioada Ianuarie 2012
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire „Manager de Proiect”.
Disciplinele principale Stabilirea scopului proiectului;Stabilirea cerinţelor de management integrat;Planificarea

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

11/2011 - 01/2012
Adeverinţă de participare la cursurile de formare a formatorilor în cadrul proiectului „Formarea continuă a
profesorilor de Chimie în societatea cunoaşterii”, contract FSE POSDRU/87/1.3/S/62517.

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Abilitare curriculară în chimie – acreditat MECTS(CNFP), 89 ore.
Managementul carierei didactice – acreditat MECTS(CNFP), 89 ore.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg.Jiu, MECTS, CNFP şi CNFPA.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Program de formare profesională continuă.

Iulie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic „ Profesionişti în managementul educaţional
preuniversitar”
Dezvoltarea leadershipului;
Managementul educaţional în perspectiva descentralizării;
TIC şi platforme de e-learning privind managementul educaţional;Managementul tranziţiei, al situaţiilor
de criză şi al relaţiilor parteneriale.
Fundaţia Orizont, Craiova, MECTS (acreditat C.N.F.P.).
Program de formare profesională continuă.
Mai 2011-septembrie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul „Formarea de specialişti în evaluare
INSAM”.
Metode alternative de evaluare; Managementul testelor în cadrul platformei; Corectarea testelor, analiza
rezultatelor elevilor, statistici şi rapoarte.
S.C.SOFTWIN S.R.L.
Program de formare profesională continuă.
Mai 2009-aprilie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul de formare „Formarea formatorilor în
domeniul Calităţii educaţiei”.
Conceptul şi filosofia calităţii;Sisteme de calitate;Legislaţia calităţii;Rolul şi importanţa autoevaluării;CEAC-ul
şi rolul ei în unitate;Evaluarea RAEI;Consultanţă de proces;Managementul programelor de formare;
Managementul de proiect.
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
Program de formare profesională continuă.

Mai 2009-februarie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul Expert în evaluare şi acreditare,
colaborator extern ARACIP.

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Evaluarea externă a unităţilor din învăţământul preuniversitar; întocmirea subrapoartelor şi rapoartelor de
evaluare; Evaluare instituţională, managementul calităţii, standarde de autorizare, standarde de acreditare şi
evaluare periodică; Sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2000;Evaluarea de sistem

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

ARACIP
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Program de formare profesională continuă.

Decembrie 2010 – ianuarie 2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin programul „Evaluarea internă a calităţii’.
Evaluare instituţională, managementul calităţii, standarde de autorizare, standarde de acreditare şi evaluare
periodică, consultanţă.
ARACIP

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Aprilie-Mai 2010
Mentor
Dezvoltarea competenţelor didactice ale profesorului debutant;Realizarea unei comunicări interactive cu
profesorul debutant/studentul;Acordarea de calificative şi avizarea caietului de practică al profesorului
debutant/studentului;Urmărirea utilizării corecte a terminologiei de specialitate;Alcătuirea portofoliului de
evaluare;Stabilirea obiectivelor şi analizarea periodică a evoluției profesorului debutant/studentului;Realizarea
discuţiilor de grup;Urmărirea şi corelarea limbajului profesorului debutant/studentului;Coordonarea activităţii şi
controlarea modului de comportare a profesorului debutant/studentului;Avizarea portofoliului didactic al
profesorului debutant/studentului;Urmărirea modului de întocmire a fişelor de evaluare;Organizarea unor lecţii
demonstrative şi ore etalon pentru practicanţii săi;Urmărirea modului în care se dezvoltă capacitatea sumativă
şi formativă a practicantului;Analizarea şi evaluarea caracteristicilor personalităţii profesorului debutant /
studentului.
Numele şi tipul instituţiei de Centrul de Formare Profesională a Adulţilor Râmnicu Vâlcea.
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Program de pregătire profesională cod COR 235902.
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Iunie 2010
Certificat de absolvire.
Proiectarea şi Programarea cu SQL a Bazelor de Date.

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Noiembrie 2007-februarie 2009
Atestat de formare continuă-EDUCONT
Curriculum, instruire,evaluare;Chimie-specialitate;Didactica chimiei; Psihologia educaţiei; Protecţia
mediului;Alotropie,polimorfism;Managementul calităţii;Pedagogia comunicării; Şcoala şi comunitatea;
Managementul clasei;Consiliere şi orientare;
Universitatea Valahia , Târgovişte-Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Academia ORACLE.
Dezvoltare profesională.

Program de formare profesională continuă.
2009
Formator/ certificat CNFPA

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

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

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Cluj.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

01/10/2006 - 03/2008
Diploma de studii universitare de masterat în Psihologie şi consiliere educaţională.
Psihologia procesului de educatie şi învăţare; Psihologia comunicării; Management educaţional; Politici
europene de educație; Dezvoltarea carierei; Psihologia socială şi a intervenţiilor comunitare;
Consiliere multiculturală; Cetăţenie europeană; Consilierea, formarea şi piaţa muncii;
Strategii şi tehnici de evaluare în consiliere.
Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucureşti.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Master

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2007-2008
Atestat de formare continuă- Instruire în societatea cunoaşterii
Predarea prin proiecte;Planificarea unităţii de învăţare;
Realizarea conexiunilor;Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor;Evaluarea proiectelor elevilor;
Planificarea pentru succes în învăţare
SIVECO România.
Program de formare profesională continuă.

Iulie 2007
Perioada
Atestat de formare continuă a personalului didactic prin Programul Socrates-Acţiunea Comenius 2.2.C
Calificarea/diploma obţinută
Educaţia şi relaţia cu lupta împotriva abandonului şcolar.
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar.
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare Program de formare profesională continuă.
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2006 – 2007
Atestat de formare continuă – Curs de iniţiere IT şi utilizare AeL;
Iniţiere IT; Utilizare Ael; Competenţe de utilizare a unui procesor de texte, a unui tabelator; Competenţe de
comunicare prin mijloacele sistemului informaţional;
SIVECO România.
Program de formare profesională continuă.

21/03/2005 - 06/04/2005
Certificat de participare la cursul de formare /Facilitator

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Proiectarea, planificarea şi realizarea activităţilor de facilitare; Facilitarea pentru realizarea PDŞ cu
participarea CA; Facilitarea pentru întelegerea modului în care se face subproiectul – cu participarea
echipelor de proiect; Facilitarea pentru realizarea subproiectului; Întocmirea rapoartelor de activitate.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei si Cercetării, Centrul Educaţia 2000+
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Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Ianuarie – aprilie 2002
Certificat
Limba engleză – nivel intermediar.

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Iulie 2002
Certificat
Utilizare personal computer.

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Casa Corpului Didactic Olt.
Program de formare profesională continuă.

Casa Corpului Didactic Olt.
Program de formare profesională continuă.

1/10/1993 - 09/06/1997
Diploma de licenţă.

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Tehnologie chimică generală, metode cuantice în chimie, fizică, chimie-fizică, mecanică, tehnologie chimică/
licenţiat în chimie şi fizică.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Limba maternă

Studii universitare de lungă durată.

1981-1985
Diplomă de absolvire
Specializarea chimie-fizică
Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Tehnologie Chimică
Studii universitate de scurtă durată.

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Franceză
Engleză

Ascultare
C1
B1

Vorbire
Citire

Utilizator
Utilizator
C1
independent
independent
Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2 Utilizator independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1 Utilizator elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale
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Spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale obţinută prin stagiul de formare ”Scrierea şi
managementul propunerilor de finanţare în context ERASMUS +”, precum şi în cadrul
activităţilor de voluntariat desfăşurate cu Organizaţia "Trebuie" şi cu Agenţia Naţională Antidrog,
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Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt. Bună capacitate de comunicare obţinută ca
facilitator în Proiectul pentru Învăţământul Rural.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
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Leadership, bun coordonator şi organizator al echipei aflate în subordine, abilităţi de mediere şi
soluţionare a conflictelor sociale, bun moderator (cursul de formare continuă - Profesionişti în
managementul educaţional preuniversitar-2011), dovedite în calitate de iniţiator, coordonator,
organizator şi realizator a nenumărate proiecte educaţionale, concursuri şcolare, sesiuni de referate şi
comunicări ştiinţifice şi exercitarea funcţiei de director timp de zece ani.
O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii ( expert în evaluare şi acreditare, membru în
comisia de asigurarea calităţii, director, metodist management), cunoştinţe de utilizare a aparaturii
de birotică (calculator, imprimantă, scanner, copiatoare, etc).
Cunoştinţe în utilizarea calculatorului: Microsoft Office, Internet, dobândite în cadrul cursurilor de
formare( Cursul „Utilizare Personal Computer” – CCD – 2002; Cursul Intel-Teach organizat prin CCD
Olt-2008; Cursul de iniţiere IT şi utilizare AeL organizat prin CCD Olt-2006; Proiectarea şi Programarea
cu SQL a Bazelor de Date-Academia ORACLE 2010, Administrarea reţelelor de calculatoare şi a
laboratoarelor informatice SEI ).
Muzică-competenţe dobândite prin absolvirea Şcolii de Muzică şi Arte plastice Slatina, secţia pian.
Membru al Corului Millenium din 1998.
Echilibru, răbdare, stăpânire de sine, lucrez foarte bine în situaţii limită şi sub presiunea timpului, flexibilitate,
seriozitate.
B
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