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INFORMAȚII  

PERSONALE 
 

 

 

 Str.  Soldat Ghiță Șerban, nr. 4, bl. X 17, sc. 1, et. 8, apt. 36, cod Bucureşti (România) 

+04 747642993    

 dinca_alexandraelena@yahoo.com 

Facebook https://www.facebook.com/alexandra.dinca.5  

Skype miss89sunshine 

Sex Female  

Data nașterii  24/03/1989 

Nationalitate Română 

Dată expirare pașaport 19/06/2020 

  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

  

01/09/2010 – prezent 

 

 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

 

15/09/2012 – 20/06/2013  

 

 

    Principalele activități și 
responsabilități 

 

Profesor pentru învățământul preșcolar 
Grădinița "Peștișorul de aur", Corp B, strada Pătulului, Nr. 2, sector 3, cod poștal 32377, București, 
România 
 Supravegherea şi educarea copiilor cu vârste între 3-7 ani  

 
Tipul sau sectorul de activitate Educație 
 

 Profesor pentru învățământul preșcolar/Colaborator  
Centrul de Excelență Prâslea, Bulevardul Nicolae Grigorescu, nr. 12, clădirea C3, sector 3, cod poșta 
030452, București, România 
 

 Supravegherea şi educarea copiilor cu vârste între 3-7 ani  

 Promovarea proiectului "Echilibru – o noua abordare a vieții de familie cu cea profesională" 
 
Tipul sau sectorul de activitate Educație/ Proiecte din fonduri europene 

01/10/2007 - 10/07/2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licențiat în relații internaționale și studii europene ISCED 6 

Universitatea “Lucian Blaga” 

Calea Dumbrăvii, nr. 34, 550324 Sibiu (România) 
 

▪ Studii europene 

▪ Științe politice 

▪ Cultură și civilizație politică britanică și americană 

▪ Studii de securitate 

▪ Economie mondială 

▪ Comunicare politică și relații publice 

▪ Teoria relațiilor internaționale 

▪ Diplomație  

▪ Construcție europeană 

 

https://www.facebook.com/alexandra.dinca.5
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COMPETENȚE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

15/09/2003 - 09/07/2007 

Certificat de competențe profesionale Profil: pedagogic Specializarea: psiho-
pedagogie 

ISCED 5 

Liceul teoretic "Matei Basarab" (Învăţământ liceal) 
   Splaiul Mareşal Antonescu, nr. 21, 240002 Râmnicu Vâlcea (România) 
 

 Pedagogie 

 Psihologie  

 Limba engleză  

 Limba franceză 

 Compentențe de predare-învățare-evaluare 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare  Citire   
Participare la 
conversație 

Discurs oral  

Engleză 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 

Utilizator 
experimentat 

 Certified language skills  

Italiană 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 

Utilizator elementar 

A1 

Utilizator elementar 

A1 

Utilizator elementar 

A1 

Utilizator elementar 

 Certified language skills 

 

                                      Franceză 
A1 

Utilizator elementar 

A2 

Utilizator elementar 

A1 

Utilizator elementar 

A1 

Utilizator elementar 

A1 

Utilizator elementar 

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare  Capacitate de adaptare sporită 
 Fire sociabilă 

 Bune aptitudini de comunicare dobândite prin experiența de profesor 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ Leadership (în prezent reponsabilă a unor comisii de organizare managerială la nivelul unității de 
învățământ în care activez) 

▪ Experiență în management organizațional  

▪ Gândire analitică 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ Spirit de echipă 

▪ Abilități organizatorice și de planificare zilnică/lunară/anuală 

▪ Managementul resurselor alocate 

▪ Capacitate de adaptare sporită 

▪ Atenție distributive 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

ANEXE   

 

 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

Utilizator  

independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

  

 ▪ O bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, software pentru prezentări, Adobe 
Reader, Microsoft Office Pack ) 

▪ Bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator. 

Alte competențe ▪ Persoană ambidextră 

▪ Atenție distributivă 

▪ Abilitatea de a organiza și implementa proiecte dobândită prin anii de practică universitară 

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

Seminarii 

 

 

Cursuri 

 

 

 

 

 

Referințe       

 Colaborare Ministerul Muncii în cadrul proiectului “Echilibru – o nouă abordare a 
vieţii familiale cu cea profesională” 

  Participare în cadrul proiectului “Restructurarea sistemului de formare continuă a 
personalului din       învăţământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite 
profesionale transferabile" 

 Participarea în cadrul unor proiecte educaționale ca responsabil, coordonator, organizator 
sau corector.  

 Colaborator în cadrul seminarului cu tema “Facilităţi de îngrijire a copiilor, un mijloc de 
promovare a părinţilor pe piaţa muncii”  

 
 

 Curs în domeniul “Competenţelor social civice” în cadrul proiectului „Echilibru - o nouă 

abordare a vieţii familiale cu cea profesională” 

 Curs “Management organizational și autoevaluare instituțională” 

 Curs "START- O viață de calitate în siguranță"  

 Curs ”Tehnician în egalitate de șanse” 

 Curs ”Managementul activităților extracurriculare și nonformale” 

 
           Referințele pot fi furnizate la cerere 

 ▪ Copii după documentele care atestă cursuri și calificări pot fi furnizate la cerere 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

