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Informaţii personale  

Nume  MIHAELA  BRUMAR 

Adresă strada Ioana Radu, nr. 40, CRAIOVA, codul poștal 200549, ROMÂNIA 

Data nașterii 19 octombrie 1969 

Nr. telefon 0728068566 

Adresă email brumarela@yahoo.com  
  

Locul de muncă, poziția Director la Liceul Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova, județul Dolj, România 

Experienţa profesională  
  

Perioada  în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Liceul Teoretic ”Henri Coandă Craiova 

Activităţi şi responsabilităţi principale conducerea executivă a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile conferite de 
legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu 
alte reglementări legale 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management  

Perioada 2006 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, specialitatea Limba și literatura romană 

Activităţi şi responsabilităţi principale programarea activităţii de învăţare, elaborarea proiectului / scenariului didactic, realizarea activităţii 
didactice, organizarea activităţilor practice complementare procesului de transmitere de cunoştinţe, 
elaborarea si utilizarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a învăţării, dezvoltarea curriculum-
ului optional 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic  

Perioada 2009 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor metodist al ISJ Dolj – specialitatea Limba și literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi principale efectuarea de inspecţii şcolare de specialitate / speciale, conform graficului elaborat la nivelul 
judeţului, consilierea și monitorizarea cadrelor didactice debutante, organizarea cercurilor pedagogice 
la nivel de sector arondat 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Scolar Judetean Dolj – 6, strada Ion Maiorescu, 200760, Craiova, Judetul Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 

Perioada 2013 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova 

Activităţi şi responsabilităţi principale implicarea în activitățile cu rol de decizie în domeniul organizatoric şi administrativ 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 
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Perioada 2012 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Corpului național de experți în management educațional 

Activităţi şi responsabilităţi principale experiență și expertiză în managementul instituțional 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic  

Perioada 2012 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil al Comisiei permanente de lucru pentru gestionarea proiectelor și programelor 
europene 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea şi coordonarea implementării programelor şi proiectelor europene/internaţionale, în cadrul 
Liceului Teoretic „Henri Coandă” din Craiova. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic  

Perioada 2008 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte – Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților, acțiunilor , proiectelor și programelor inițiate de Asociația CEDRU sau în 
care Asociația CEDRU este partener. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Str. Ioana Radu, nr. 
40, 200549, Craiova, judetul Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizatie non-guvernamentală cu profil educațional, cultural și socio-umanitar 

Perioada 2016 

Funcţia sau postul ocupat Trainer Pestalozzi în cadrul workshopului Consiliului Europei ” Tolerance and respect for 
European values: "For an intercultural Europe" nr. CoE 2016 0330-0403 

Activităţi şi responsabilităţi principale pregătirea, efectuarea, evaluarea, revizuirea și promovarea activităților de învățare aferente 
workshopului 

Numele şi adresa angajatorului Council of Europe - Division of Cooperation and Capacity Buiding  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educația adulților 

Perioada 2016 

Funcţia sau postul ocupat Formator  al cursului de pregătire pentru candidații înscriși la examenul național de titularizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale pregătirea, efectuarea, evaluarea, revizuirea și promovarea formării aferente cursului  de formare 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Scolar Judetean Dolj – 6, strada Ion Maiorescu, 200760, Craiova, Judetul Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educația adulților 

Perioada 2014-2015 

Funcţia sau postul ocupat Șef de catedră – specialitatea Limba și literatura română 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților, acțiunilor , proiectelor și programelor catedrei de Limba și literautura română 
și limbi romanice 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic  

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director Casa Corpului Didactic Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activității Casei Corpului Didactic Dolj 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management instituțional 

Perioada 2005 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Trainer,  formator național pentru adulţi certificat de MMSSF şi MEdCT, formator european 
Pestalozzi 

Activităţi şi responsabilităţi principale pregătirea, efectuarea, evaluarea, revizuirea și promovarea formării aferente cursurilor de formare 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, 200760, Craiova, România; Asociaţia CEDRU – 
Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Str. Ioana Radu, nr. 40, 200549, 
Craiova, judeţul Dolj, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formarea continuă a adulţilor 

Perioada 2015-2016 

Funcţia sau postul ocupat Membru al echipei de proiect Erasmus+ ”Roger! Beverages” (nr. proiect VG-S2S-K-NW-15-24-
013720) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Promovarea, diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectului la nivelul unităților de învățământ 
preuniversitar din județul Dolj. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

Perioada 2015 

Funcţia sau postul ocupat Participare Proiect Erasmus+ ”Youth and school Exchanging!” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

Perioada 2015 

Funcţia sau postul ocupat Participare  –  Proiect Erasmus+ ”Eu pot mai mult” (nr. proiect 2104-3-RO01-KA 105-013295) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizator – coordonator al grupului de elevi 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Reconnect 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educația  formală și non-formală  

Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect, proiectul POS DRU/19/1.3/G/21201 ,,Formarea cadrelor didactice debutante 
pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect. 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Dolj, str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect 

Perioada 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert coordonator activități de formare – Membru în echipa de implementare a proiectului POS 
DRU/87/1.3/S/61602 „Cariera de succes în învățământul preuniversitar prin implementarea de 
programe de formare inovative!” 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea, monitorizarea şi coordonarea activităţilor de formare din proiect. 

Numele şi adresa angajatorului CCD Dolj, str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Implementare proiecte finanțate din fonduri europene 

Perioada 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert formator – consilier - Membru în Echipa de implementare a proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/ 55330 ”Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în 
sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de 
referinţă” 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Organizarea activităţilor de formare a directorilor, membrilor Consiliilor de administraţie şi ai comisiilor 
de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar în pilotare, respectiv a 
activităţilor de evaluare a participanţilor la programul de formare a directorilor, a membrilor Consiliilor de 
administraţie şi ai comisiilor de evaluare şi asigurare a calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar 
în pilotare din proiectul strategic ,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în 
sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă’’ (ID 
55330) 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu sediul în 
Bucureşti, strada Spiru Haret, nr. 12, sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 

Perioada 2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert – Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU/3/1/3/S/2/3777 
„Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar 
prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectului la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din 
județul Dolj. 

Numele şi adresa angajatorului MECTS – DGMRURS 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert - Membru al echipei de implementare a proiectului Grundtvig ”Language Unites Europe” 
nr. GRU-09-P-LP-1_DJ-LT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectului la nivelul unităților de învățământ preuniversitar din 
județul Dolj. 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educația adulților 

Perioada 2009-2010 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect, proiectul „Art`n Forum – Teatrul forum, forma de intervenție socială 
comunitară”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune – Acțiunea 1.2. 
– Inițiative nationale ale tinerilor – Nr. ref. RO-12-74-2009-R1 

Activităţi şi responsabilităţi principale Implementarea cu succes a activităților proiectului și atingerea rezultatelor planificate în proiect. 

Numele şi adresa angajatorului Asociatia CEDRU – Centrul de Excelență pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, Craiova, str. Ioana 
Radu, nr. 40, Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management de proiect 

Perioada 2006-2007 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator – Consiliul Consultativ al Compartimentului integrare europeană  și programe 
comunitare din cadrul ISJ Dolj. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților, programelor și proiectelor  la nivelul județului Dolj. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Dolj – 6, strada Ion Maiorescu, 200760, Craiova, Județul Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de integrare europeană și programe comunitare 

Perioada 2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar pentru integrare europeană și programe comunitare  

Activităţi şi responsabilităţi principale coordonarea tuturor acțiunilor pe care școlile și personalul din județ le organizează în cadrul cooperării 
cu instituții similare din străinatate, precum și a tuturor activităților de diseminare a bunelor rezultate și 
a produselor proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile destinate educației. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Dolj – 6, strada Ion Maiorescu, 200760, Craiova, Județul Dolj, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul de integrare europeană și programe comunitare 

Perioada 2003-2005 

Funcţia sau postul ocupat Consilier pentru programe și proiecte educative, cu rang de director adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților educațtive școlare și extrașcolare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Henri Coandă” , str. Henri Coandă, nr. 48, 200480, Craiova, jud. Dolj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie  2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare: Programul de formare continuă ” ATOQ GR- Advanced Training on 
Quality in Greece” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

managementul calității, rezolvare de probleme, managementul diversității, calitatea în învățarea formală 
și non-formală, managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

The National Agency of Erasmus+ Youth in Action in Greece (National Agency) 

Perioada Iunie  – august  2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare: Programul acreditat de formare ”Tehnici manageriale în educație” (22 
CPT) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea competențelor profesionale privind managementul proiectelor, a competențelor de 
antreprenoriat educațional, a competențelor de comunicare și relaționare personală și instituțională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația ”Eco-World 2010” Craiova 

Perioada Octombrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare: ” Managing Diversity – Teaching Mixed Ability Classes”, training 
Erasmus+ organizat de ITC International  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Învățare creativă, proiecte croscurriculare, managementul diversitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de formare ITC International, Cehia, punct de lucru Barcelona, Spania 

Perioada  iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare : ”Encouraging Creative Thinking”, training organizat la Paris, Franța, de 
către Centrul de formare ITC International, în cadrul proiectului Erasmus+ ”IMPERLET – Improving 
Performance through Learning Transfer - Îmbunătățirea performanței prin transferul de experiențe de 
învățare”, Număr contract: 2014-1-RO01-KA104 – 001098, proiect  aprobat de A.N.P.C.D.E.F.P. și 
finanțat de Comisia Europeană. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode creative de predare, învățare, evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de formare ITC International, Cehia, punct de lucru Paris, Franța 

Perioada mai – iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Atestat/adeverinta provizorie de formare continua a personalului didactic - ”Dezvoltarea abilităților de 
viață ale elevilor în contextul dezvoltării durabile” – Seria 3/grupa C36 (20 CPT), Curs de formare 
continuă desfășurat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în cadrul proiectului strategic 
”Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor elevilor în contextul dezvoltării durabile” – 
POSDRU/157/1.3/S/141511 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltare durabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, organizație non-guvernamentală 

Perioada februarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare : ”Tehnici de negociere și de comunicare în mediul instituțional”, Curs de 
formare continuă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici de enegociere, tehnici și metode de comunicare inter și intrainstituțională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Culturală Branart 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută -  Adeverinta de formare continuă a personalului didactic – ”Curs de formare continuă pentru profesori 
metodiști” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

evaluarea unor lecții asistate şi a documentelor de proiectare şi planificare şi completarea fişelor de 
evaluare a lecțiilor asistate şi a documentelor de proiectare şi planificare didactică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Perioada  ianuarie – februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat/adeverință provizorie de formare continuă a personalului didactic– Programul de formare 
continuă OSCINT 2009 dezvoltat în cadrul Proiectului strategic POSDRU „Dezvoltarea competențelor 
manageriale ale personalului didactic cu funcții de conducere și control din sistemul 
preuniversitar, în societatea cunoașterii – OSCINT 2009” ID 63376 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare de formatori în management strategic OSCINT 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Naționala de Informații „Mihai Viteazul” București  și MECTS 

Perioada   octombrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Cursul autorizat CNFPA „Formare de formatori” dezvoltat in cadrul 
Proiectului POSDRU 61602 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatirea, efectuarea formarii; evaluarea cursantilor; revizuirea si promovarea programului de 
formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MMSSF, MECTS, Asociatia ROMFRA  Teleorman 

Perioada mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare - Cursul de formare de formatori „Pestalozzi core knowledge, skills and 
attitudes for all teachers” - CoE 2010-IV.A , Modulul B, Larnaca, Cipru 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente transversale pentru toți profesorii (Core components) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Consiliul Europei 

Perioada 12 decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat in curs de eliberare – Cursul de formare de formatori acreditat „Dezvoltarea culturii calității 
și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin 
implementarea standardelor de referință” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă-abordare din perspectiva 
autoevaluării (evaluării interne), Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii-instrumente, 
Regulamentul de funcţionare CEAC , Strategia de evaluare internă , Planul operaţional , Planul de 
îmbunătăţire , Demersul de autoevaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 MECTS - ARACIP 

Perioada 12 – 15 octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare - Cursul de formare de formatori „Pestalozzi core knowledge, skills and 
attitudes for all teachers” - CoE 2010-IV.A , Modulul A, Strasbourg, Franţa  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe transversale pentru toti profesorii (Core components) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Europei 

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat în curs de eliberare – Cursul de formare a formatorilor în domeniul calității educației 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluarea si asigurarea calitatii educatiei in invatamantul preuniversitar; consilierea si formarea 
reprezentatilor unitatilor de invatamant implicati in evaluarea interna si asigurarea calitatii educatiei la 
nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MECTS - ARACIP 

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Master  în  „Managementul proiectelor europene”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

accesibilizarea informatiei pentru publicul tinta, diseminarea  informatiilor la zi referitoare la economia 
europeana, PCM, managementul cpmplex al proiectelor europene, fonduri europene post-aderare; 
acordarea de consiliere si consultanta managementul proiectelor europene, managementul calitatii 
proiectelor, comunicare, negociere si parteneriat; organizarea de activitati de formare pe teme pentru  
Managementul proiectelor europene, integrarea Romaniei in structurile europene, Project Cycle 
Management, Managementul fifanciar al proiectelor europene, Managementul calitatii proiectelor, 
Fondul Social European 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Economie 

Perioada Aprilie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare - Cursul Comenius “EF Teacher Education and Training for Non-native 
Teachers of English”, Cambridge, United Kingdom (April, 2008) – Band 4 ( extensive knowledge of 
TKT content areas” in TKT (Teacher Knowledge Test) Module 1 “Language and Background to 
Language Learning and Teaching” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Predarea limbii engleze 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

EF International School, Cambridge, United Kingdom 
 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – Cursul autorizat CNFPA „Formare de formatori” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregatirea, efectuarea formarii; Evaluarea cursantilor; Revizuirea si promovarea programului de 
formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MMSSF, MECTS, GSAM Spiru Haret Craiova 

Perioada Iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Certificat de participare – Cursul Comenius „Teacher Refresher Course for Teachers of English to 
Primary School Students”, Oxford, United Kingdom;  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Predarea limbii engleze 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Lake School of English, Oxford, United Kingdom  
 

Perioada 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență - Facultatea de litere – Universitatea din Craiova – secția română – engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Licențiat în Limba și literatura română, limba și literatura engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de litere 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

 
 

Limba română 
Limba engleză, franceză 

  

  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat  

Limba franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
 

A2 
Utilizator 
elementar 

 
A2 

Utilizator 
elementar 

 
A2 

Utilizator 
elementar 

 

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

https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-ro.pdf
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Competenţe şi abilităţi sociale  capacitatea de a comunica în mod constructiv în diferite medii, de a arata toleranță, de a exprima și 
înțelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce încredere și de a 
empatiza; gestionarea situațiilor de stres și frustrare;  distingerea între sferele personale și 
profesionale; atitudine de colaborare, asertivitate și integritate; comunicarea eficientă:  exprimarea 
clară, concisă a ideilor, ascultarea activă și respectarea părerilor celorlalți participanți, parteneri, 
colaboratori sau parteneri de discuție, evitarea conflictelor; competențe civice, bazate pe cunoașterea 
conceptelor de democrație, egalitate, cetățenie, drepturi civile; - cunoștințe despre evenimente 
contemporane; - constientizarea scopurilor, valorilor, politicilor de dezvoltare socială și economică la 
nuivelul UE; - conștientizarea diversităților și identităților culturale din Europa. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

capacitate de analiză a sarcinilor și responsabilităților ;  spirit analitic ; deschidere și disponibilitate 
pentru lucru în echipă ; spirit de (auto)evaluare și optimizare ;  capacitate de (auto)perfecționare. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cunostinte SW (Windows  XP, 2000, 2003 + aplicatiile Office aferente) 
 Am deprinderi foarte bune de tehnoredactare computerizata 
 Realizez prezentari foto și montaje video folosind diferite programe de prelucrare ( Power Point, 

3D Presentation, U-Lead Video Studio, Pinnacle, etc. ) 
 Construiesc bloguri/pagini web în format operativ. Nivelul competențelor și aptitudinilor tehnice: 

bun 
 Cunoștințe foarte bune de utilizare a Internetului și a aplicațiilor de poștă electronică 

Competenţe şi aptitudini artistice Imi place foarte mult sa cant la chitara si sa interpretez vocal diferite melodii. Am dobandit aceste 
competente nativ si prin lucru individual. 

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere categoria B din anul 1997 
 

Informații suplimentare  

1. Studii: aprofundate, masterat, 
academice postuniversitare, 

postuniversitare de specializare şi 
cursuri de perfecţionare 

postuniversitare, în specialitate sau în 
management educaţional şi finanţare, 

studii juridice/economice 

Diploma de Master, Supliment la Diploma de Master 

2. Participarea la stagii de formare/de 
perfecţionare în specialitate şi/sau în 
managementul educaţional: - în ţară 

Adeverință – Participare la Cursul ”Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul dezvoltării 
durabile” 
 Adeverință – Participare la Cursul pentru profesorii metodiști 
 Adeverință – Participare la Cursul de formare de formatori organizat de ROMFRA Teleorman 
Adeverință – Participare la Cursul de Formare de formatori organizat în cadrul Proiectuui POS DRU  
OSCINT 
 Atestat absolvire a Programului de formare continuă  ”Evaluarea internă a calității” 
 Certificat de participare la Cursul ”Tehnici de negociereși comunicare în mediul instituțional” 
 Atestat absolvire a Programului de formare continuă  ”Formare de formatori în domeniul calității 
educației” 

3.Participarea la stagii de formare/de 
perfecţionare în specialitate şi/sau în 

managementul educaţional: - în 
străinătate 

Certificat de participare la Cursul de formare desfășurat în cadrul Proiectului Erasmus+ ”Youth and 
school exchanging” 
 Certificat de participare la Programul de formare continuă Erasmus+ ”Encouraging creative thinking” 
 Certificat_participare la activitățile de perfecționare desfășurate în cadrul proiectului Grundtvig 
”Language Unites Europe” 
 

4.Experienţa în activitatea de: 
responsabil de comisie metodică,şef 

catedră,responsabil comisie de 
evaluare a calităţii,profesor-

formator,coordonator al centrului de 
asistenţă 

psihopedagogică,director/director 
adjunct,membru în CA al UI 

Adeverință - Șef de catedră Limba și Literatura Română în cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din 
Craiova 
 Membru CA în cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova 
 Adeverinta_Formator_titularizare 
 Adeverinta_Consilier educativ în cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova 
 Coordonator comisie integrare europeana în cadrul Liceului Teoretic ”Henri Coandă” din Craiova 
 Activitate_de_formator 
 Activitate de trainer MB_EW_RO_Pestalozzi 
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5. Experienţa în activitatea de: funcţii 
de conducere, îndrumare şi control în 

ISJ sau în MENCS, membru în consiliul 
consultativ al specialităţii/al 

inspectoratului şcolar, profesor 
metodist, responsabil de cerc 

pedagogic, membru în CA al ISJ 

 Președinte CA al CCD Dolj 
 Metodist Limba și Literatura Română  
 Experiență în management instituțional în perioada 2005-2012 
 Coordonator Consiliu Consultativ în cadrul compartimentului de integrare europeană și programe 
comunitare al ISJ DJ 
 

6. Lucrări de management educaţional 
sau de specialitate publicate, cu 

ISBN/ISSN 

ISBN_Auxiliar didactic ”Vânt de primăvară” 
 ISBN_Auxiliar didactic ”Caleidoscop scolar” 
 ISSN_Revista ”Ambasadorii Olteniei”  nr 3 
 ISSN_Revista ”Ambasadorii Olteniei”  nr 1 
 ISBN_Auxiliar didactic ”Cântă, inimă, colindă” 

7. Articole de management educaţional 
sau de specialitate publicate 

Publicație ISSN_”Orizonturi didactice” - Articol  ”Profesia de dascăl, între meserie și har” 
 Publicatie ISBN_”Calitatea în învățământ și în educație – Perspectiva managementului în paradigma 
eficienței” – Articol ”Competiția inteligenței sau inteligența competiției în educația instituționalizată” 
 ISBN_Simpozion national_Articol ”Importanța parteneriatelor în păstrarea și transmiterea tradițiilor” 
 ISSN_Eurodidactica_ Articol ”Promovarea evaluarii autentice a competențelor cadrelor didactice, 
dezvoltate prin programe de formare continuă și perfecționare” 

8. Iniţiere, coordonare, participarea la 
proiecte pilot, la proiecte de reforma 

învăţământului, la proiecte comunitare, 
la proiecte de integrare europeană, la 

alte proiecte internaţionale 

Membru al Comunității de practică Prof 21” 
 Elaborarea suportului de curs ”Proiecte europene – Oportunități de dezvoltare instituțională” în cadrul 
proiectului POSDRU FORCAD 
Elaborarea suportului de curs ”Managementul proiectelor finanțate din fonduri europene 
nerambursabile” în cadrul proiectului POSDRU FORCAD  
Certificat de participare la Proiectul  Grundtvig ”Reading the world/word” 
 Experiență în implementare de proiecteîn perioada 2005-2012:  Proiect POS DRU Școala după școală; 
Proiect Grundtvig European for example;  Proiect POSDRU Cariera de succes în învățământul 
preuniversitar; Proiect POSDRU ID 3777; Proiect Youth in Action Artn Forum; Proiect Grundtvig 
Heritage for everybody; Proiect Grundtvig Art as the identity of a country; Proiect Comenius Hands on 
Europe;  
 Certificat de participare la Proiectul ”Proiect Youth Empowerment and Youth Unemplyment” 
 Coordonarea Programului de tutorat-mentorat în cadrul Proiectului POSDRU FORCAD 
 Membru al Registrului de  formatori în domeniul calității educatiei 

9. Cunoaşterea unei/unor limbi străine 
de circulaţie internațională dovedită prin 

documente emise de o autoritate în 
materie 

Cursuri de perfecționare – limba engleză 
 Studii superioare licență, specializarea Limba română, limba engleză 
 

10. Cunoştinţe de operare pe 
calculator, evaluabile pe baza 

documentelor prezentate 

Certificat ECDL 

Adeverință de participare la Cursul ”Inițiere în construirea de pagini web educaționale” 

Anexe Copii scanate ale documentelor anexate CV-ului: diplome, certificate, lucrări, publicații, etc. relevante,   
încărcate pe platforma MONMEDU. 

 


