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ANEXA nr. 2: 
MODEL DE CURRICULUM VITAE 

 

Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE Chircu Mileva 

  

 Mr. Corneliu Savoiu Nr. 3 Bl. A1, Sc. 5 Ap. 10 
 Loc. Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți (Romania) 

 0352402756  0741052965 

 chircu_mileva@yahoo.com 

 https://sites.google.com/site/pcinfoseverin/ 

 Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi Yahoo 
         Scrieţi numele de utilizator pe messenger Yahoo:chircumileva 

  Sexul 
Femeiesc 

Data naşterii  
20/04/1965 

Naţionalitatea 
română 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Scrieţi locul de muncă pentru care se candidează: Director adjunct 
Locul de muncă dorit: Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin 
Studiile pentru care se candidează: Superioare de lungă durată 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

01/09/2004 – prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   (c - 1) 
                                                   (c - 2) 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată 

Profesor titular chimie experimentală / informatică                               Platformă  A – nr. 1 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

  Palatul Copiilor Drobeta Turnu Severin 
  Bulevardul Carol I, Nr.24, Cod: 220106,  Drobeta Turnu Severin, Mehedinți (România) 
  http://scoli.didactic.ro/palatul_copiilor_severin 

Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi 

Întocmește planificările anuale și semestriale, conform programei școlare aprobate de MENCS 
Proiectează și organizează activitatea didactică, desfășoară activitatea didactică la clasă. 
Evaluează progresul școlar al elevilor, propune și organizează programe de remediere școlară. 
Se preocupă de propria perfecționare continuă. 
Organizează și participă la activități extrașcolare. 

- Membru Consiliu Consultativ ISJ Mehedinți – Activități extrașcolare 
- Metodist – Activități extrașcolare 

- Membru Consiliu de Administrație 
- Responsabil Comisie de Asigurare a Calității 
- Responsabil Comisie metodică – Tehnico-aplicativă și științifică 
- Membru comisie proiecte educaționale 
- Membru Comisie Perfecționare 
- Membru/Responsabil S.C.I.M./S.A.E. 
- Membru comisie curriculum / Membru BDNE 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 

 Profesor cerc chimie experimentală/informatică 

01/09/2001–30/06/2013 
 
 
 

 

Profesor chimie/informatică                                                                       

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

Liceul Teoretic „Șerban Cioculescu” 
Școala Postliceală „Sanitară Gheorghe Țițeica”  
Str. Traian 84, Tel: 0252-214164, Fax: 0252-214164 
http://scoli.didactic.ro/contact/scoala-postliceala-sanitara-drobeta-turnu-severin 

Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi 

 Responsabil comisie metodică: 2010-2011 
 Secretar Consiliu de Administrație 2010-2011 
 Secretar comisie bacalaureat 2010/2011 
 Evaluator competențe digitale 2012-2015-2017 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 

Profesor chimie /  informatică 

mailto:chircu_mileva@yahoo.com
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01/09/2001-31/08/2004 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată 

profesor suplinior informatică (2001, 2002) continuitate (2003)                    

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

Colegiul Tehnic “Lorin Sălăgean” Dr. Tr. Severin,  Mehedinti 
Str. I.C. Brătianu nr. 90,  0252 / 222285  - http://licconstr.licee.edu.ro/ 

Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 

Profesor informatică 

01/12/2000-01/09/2001 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată 

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea (scrieţi şi adresa completă şi pagina web) 

Șomer                                                                                                                              

15/09/1988-01/12/2000 

Scrieţi ocupaţia sau poziţia ocupată 

Inginer chimist – repartiție unică pe țară - cf. medie absolvire                    

Scrieţi denumirea angajatorului şi localitatea  

Intreprinderea de Anvelope  Drobeta Tr. Severin 

Scrieţi principalele activităţi şi responsabilităţi 

- Responsabil  Export  
- Membru Comisia de Analiză Control Tehnic de Calitate  

 Tipul sau sectorul de activitate Scrieţi tipul sau sectorul de activitate 

 Inginer tehnologia compușilor macromoleculari-Control Tehnic Calitate  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

            01.11.- 08.12.2015         (b) Scrieţi calificarea obţinută 

”Legislația învățământului și a muncii în context european” 
            22 credite proofesionale transferabile 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea  

CCD Mh. 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

 

- Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație 

- Legislația educației în România în context european 

- Legislația muncii în mediul educațional în context european 

- Statutul personalului didactic 

- Nediscriminare, diversitate, egalitate de șanse și gen în procesul învățării, în contextul 
dezvoltării durabile 

12.01-31.03.2015 

Scrieţi calificarea obţinută 

Activitate de dezvoltare profesională 
          5 credite profesionale transferabile 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea  

    POSDRU/174/1.3/S/149155 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

 Scrieţi calificarea obţinută 

27.06 - 18.07.2015 
OSCINT XXI-Inovare pentru calitate  învăţământul preuniv. 
            25 credite proofesionale transferabile 

 Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea  

 CCD Mehedinți – Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” 

2014 
 

Scrieţi calificarea obţinută 

”Pregătire pentru promovarea cu succes a evaluărilor naționale utilizând noi metode și 
tehnici” - 10 credite proofesionale transferabile 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea  

OMEN nr. 4384/22.08.2014 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate  
Prezentări educaționale interactive Power Point și Prezi 
Metode și tehnici interactive de predare-învățare-evaluare 



 3/10 Nume și prenume: Chircu Mileva 
                                                                                                                                 Semnătura:         
                                                                                                                                iunie. 2017               

 

                01.09.2014             (2) 
 

Scrieţi calificarea obţinută 

Gradul I - Specialitatea Informatică - funcția Profesor 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea 

Universitatea din Craiova - Facultatea de Matematică și Informatică 
Diploma cu Seria I Nr. 0007820 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

 

01.05. 2013 
 

Scrieţi calificarea obţinută 

Înregistrarea electronică a autoevaluării 
          5 credite profesionale transferabile 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea 

     ARACIP 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

- Implementarea manualului de evaluare internă a calității educației 
- Formarea experților formatori și a membrilor CEAC 

09.02.2013-06.04.2013 

Scrieţi calificarea obţinută 

Administrarea rețelelor de calculatoare/lab. informatice SEI  
        25 credite prooesionale transferabile 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea 

SIVECO 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 
Dezvoltarea capacității integrate de proiectare, configurare și instalare a rețelelor de calculatoare 
pentru o funcționare optimă, adecvată cerințelor activității didactice și administrative desfășurate 
în laboratoarele informatice 

2013 
 

Scrieţi calificarea obţinută 

Managementul clasei de elevi 
         12 credite proofesionale transferabile 

Scrieţi denumirea organizaţiei de educaţie sau formare şi localitatea  

CCD Mh – O.M. 4486/23//06/2011 - POSDRU 

Scrieţi lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate 

” Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din 
județele Caraș Severin și Mehedinți” 

2013 
 

Scrieți calificarea obținută  

Formarea competențelor TIC 
          25 credite profesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

CCD Mh – O.M. 4486/23//06/2011 - POSDRU 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

” Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din 
județele Caraș Severin și Mehedinți” 

2013 
 

Scrieți calificarea obținută  

Metode interactive de predare-învățare 
       12 credite profesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

CCD Mh – O.M. 4486/23//06/2011 - POSDRU 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

” Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele 
Caraș Severin și Mehedinți” 

18.04-28.04.2013 

Scrieți calificarea obținută  

Formarea Mentorilor MaST  
        12 credite proofesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Fundația GIIF- Grupul de inițiativă pt. Invățământul Fizicii 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

- Tehnici și metode de dezvoltare a competențelor MaST 
- Calitate în dezvoltarea competențelor MaST 
- Tehnici de comunicare eficientă în domeniul MaST 
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1.07.2012/ 
Sesiunea 2012 

seria a 2-a 

Scrieți calificarea obținută  

Membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional 

 

2012 
 

Scrieți calificarea obținută  

Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe 
            25 credite proofesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

CCD Mh – O.M. 4486/23//06/2011 - POSDRU 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

” Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele 
Caraș Severin și Mehedinți” 

2012 
 

Scrieți calificarea obținută  

Formator - 120 ore 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Start Educațional 2000 SRL 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

 

2011 
 

Scrieți calificarea obținută  

Administrator de rețea de calculatoare 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Centrul de Pregătire în Informatica SA 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

- Comunicare la locul de muncă 
- Instruirea și asistarea utilizatorilor 
- Dezvoltarea profesională 
- Aplicarea procedurilor de calitate 

02-06/06/2011 
 

Scrieți calificarea obținută  

Educație pentru Sănătate / Decident 
            25 credite proofesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Fundația Tineri pentru Tineri 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

- Introducere în stil de viață sănătos 
- Educație în sănătate 
- Comportament responsabil în sănătate 
- Comunicarea și motivarea factorilor cointeresați 
- Elaborarea de strategii / politici publice 

29.10-19.10.2010 
 

Scrieți calificarea obținută  

Mentor - 60 ore 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Asociația Kofoed-s School România 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

 

2010 
 
 
 
 
 

Scrieți calificarea obținută  

Metode și instrumente de educație non-formale în context Tineret în Acțiune 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Fundația Tineri pentru Tineri 

 

August 2010 

Scrieți calificarea obținută  

Gradul II 
Specialitatea Informatică - funcția Profesor 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

Universitatea din Craiova - Facultatea de Matematică și Informatică 
Diploma cu Seria I Nr. 0003342 

 

feb. – mart. 2009 Scrieți calificarea obținută  
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 DeCeE -               25 credite profesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea  

CCD MH 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

2008 
 

Scrieți calificarea obținută  

Profesor asistent examene naționale 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

ISJ MH/CCD MH 

 

2008 
 

Scrieți calificarea obținută  

Managementul proiectelor sectoriale 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

ISJ MH/CCD MH 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

 

 
2008 

 

Scrieți calificarea obținută  

Managementul Imaginii instituțiilor de învățământ 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

ISJ MH/CCD MH 

 

29/10/2007 – 27/01/2008 
 

Scrieți calificarea obținută  

Curs online – Dimensiunea de gen în educație   

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

ISE București - UNICEF 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

 

2007 
 

Scrieți calificarea obținută  

Utilizare AeL 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

CCD MH 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

 

Sem I: 2007 - 2008 
 

Scrieți calificarea obținută  

Initiere IT și Utilizare AeL  -                       25 credite proofesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

SIVECO 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

Inițiere IT - Utilizare AeL 

Iun. 2007 – martie 2008 
 

Scrieți calificarea obținută  

SCHOLA ET COGNITIO -                        60 credite proofesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

CCD MH 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

 Curriculum național – pentru învățământul obligatoriu 
 Didactica chimiei 
 Abordări actuale în domeniul experiențelor din chimie 
 Metode/Tehnici de cunoaștere a elevilor și a comunității 
 Metode moderne de evaluare la chimie 
 Metode și tehnici de utilizare a soft-urilor educaționale 
 Tehnici informaționale computerizate 

- Competente metodologice 
- Competente de comunicare și relaționare 
- Competențe de evaluare a elevilor 
- Competențe tehnice și tehnologice 
- Competente psiho-sociale 
- Competente de management al carierei 
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2006-2007 
 

Scrieți calificarea obținută  

Inițiere IT -                           13 credite proofesionale transferabile 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

SIVECO 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

Inițiere IT 

Oct. 2006 

Scrieți calificarea obținută  

Consiliere și Orientare 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

M.Ed.C/nr.5288/9.X.2006 

 

Martie - Aprilie  2004 

Scrieți calificarea obținută  

Parteneriat – Lucrul cu Intreprinderile     -          18 ore de curs 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

CCD MH. 

 

Mai 2004 

Scrieți calificarea obținută  

Învățarea Centrată pe elev -                30 ore de curs 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

CCD MH. 

09. 2004 
 

Scrieți calificarea obținută  

Definitivat 
Specialitatea Informatică – funcția Profesor 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

Universitatea de Vest Timișoara  
Facultatea de Matematică și Informatică - Diploma cu Seria D Nr. 0035489 

 

21 ian – 1 feb 2003 

Scrieți calificarea obținută  

Managementul Proiectului  -                 20 ore de curs 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

CCD MH. 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

                                                      
2002 -  2003 

Scrieți calificarea obținută  

Studii postuniversitare specializare Informatică (3 sem.) 
Profesor informatică 
Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

Universitatea de Vest Timișoara (Postuniversitar) 
Facultatea de Matematică și Informatică 
Diploma cu Seria Nr 0001808 (Nr. 408 / 29 oct. 2008) 

 Scrieți calificarea obținută  

                                                        (*1) Studii postuniversitare DPPD (1sem.) - Profesor informatică 

             Oct.2001-feb.2002             e Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

 

Academia de Studii Economice București 
Departament pregătire personal didactic – modul psihopedagogic 
Diplomă seria D Nr. 0015744 

 Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

1983 – 1988 
 

Scrieți calificarea obținută  

Inginer  chimist -  Învățământ de zi 
Specializarea: Tehnologia Compușilor Macromoleculari 

Scrieți denumirea organizației de educație sau formare și localitatea 

Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara 
Facultatea de Tehnologie Chimică 
Diploma cu Seria Nr 33509 / 24 iunie 1988 

Scrieți lista principalelor materii studiate și abilitățile acumulate 

Cf. foii matricole de la studii de lungă durată 
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COMPETENŢE PERSONALE Limba(i) maternă(e)  - Română 

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare conv Discurs oral   

Franceză 
 
 
 

                                                        (*f) 

Specificaţi 
nivelul 
A1/2 

Specificaţi nivelul 
B1/2 

Specificaţi nivelul 
B1 

Specificaţi nivelul 
A1 

Specificaţi nivelul 
B1 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 
Nota 8 ( foaie matricolă ingineri zi Anul I/II de studiu) 

Rusă Specificaţi 
nivelul 

A1 

Specificaţi nivelul 
B1 

Specificaţi nivelul 
A1 

Specificaţi nivelul 
A1 

Specificaţi nivelul 
A1 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 
Nota 8 ( foaie matricolă liceu ) 

  Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  
 

 Conferință ”Exercițiu de viziune MaST Networking” 2013 
 Conferință ”Education for people’s health” – 2009 
The hour of code 2014/2015 
Simpozion Internațional ”Limba română predată la clasele pilot din Bulgaria” 2010 

1. 01.11.- 08.12.2015 
Legislația învățământului și a muncii în context european”                      

- Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație 
2. Managementul Imaginii instituțiilor de învățământ                            

    - 2008   - reprezentant imagine unitate de învățământ 
3. 2007-2008 - SCHOLA ET COGNITIO                                                     

- Competente de comunicare și relaționare 
4. Administrator de rețea de calculatoare 2011                                       

- Comunicare la locul de muncă 
- Instruirea și asistarea utilizatorilor 
- Dezvoltarea profesională 
- Aplicarea procedurilor de calitate 

 
 
Competenţe 
organizaţionale/manageriale 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost 
acestea dobândite. 

Numirea mea ca: metodist, responsabil CEAC, responsabil comisie metodică, membru consiliu 
consultativ, membru al corpului de experți în management educațional și membru în Consiliul de 
administrație, mi-au permis să mă evidențiez prin spiritul de colaborare, interrelaționare și 
organizare. În perioada 2004-2016 am inițiat parteneriate educaționale și am facilitat comunicarea 
instituțională cu palate și cluburi ale copiilor la nivel județean, interjudețean și național. 

Prin abilități de leadership, acumulate în timp, am reușit să organizez concursuri județene, 
regionale, naționale: Micul informatician, Calculatorul-Virtuozitate și pasiune, 8 Martie-Ziua mamei. 

Urmare a participării în diferite comisii (competențe digitale, bacalaureat, titularizare, concurs de 
ocupare posturi din învățământul preuniversitar), am dobândit un bun spirit organizatoric. 

1. Pregătire promovarea cu succes a evaluărilor naționale utilizând                              
- Prezentări educaționale interactive Power Point și Prezi 
- Metode și tehnici interactive de predare-învățare-evaluare 

2. Înregistrarea electronică a autoevaluării-2013                                                          
- Implementarea manualului de evaluare internă a calității educației 
- Formarea experțilorformatori și a membrilor CEAC 

3. Managementul clasei de elevi-2013                                                                     
4. Managementul proiectelor sectoriale-2008  
5. Dimensiunea de gen în educație- Curs online                                            

- ASE Bucuresti/UNICEF - 29/10/2007 – 27/01/2008 
6. SCHOLA ET COGNITIO Iunie 2007 – martie 2008                                  

-  Competente de comunicare și relaționare 
-  Competente psiho-sociale 
-  Competente de management al carierei 

7. Managementul Proiectului  - 2003                                                              
8. Evaluator  Proiecte Naționale-Internaționale - Adev. 69431/2012    ( Documente platformă  - 9 ) 
9. Membru Consiliu consultativ – 2013-2014 / 2014-2015 / 2015-2016 
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10. Metodist activități extrașcolare – 2008-2009 / 2015-2016 / 2016-2017 
11.  Organizator concurs național ”Marele premiu al Palatului Național al copiilor”, 2007 
12.  Coordonator Proiect MaST NETWORKING – Decizie ISJ MH Nr. 48/07.1.2012 
13. Coord. în cadrul Proiectului strategic ”Oferte educaționale inclusive extracurriculare și 

extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active pentru copii din 
comunități dezavantajate, cu precădere rurale, în învățământul preuniversitar din România”: 

- CUNOAȘTE ȘI DECIDE PENTRU SĂNĂTATEA TA 
- STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS PRIN JOCURI RECREATIVE 
- TRĂIEȘTE SĂNĂTOS PRIN MIȘCARE ÎN RITM ȘI ARMONIE 

14. Coordonator Simpozion județean ”Educația nonformală în context european” 2010 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. 
Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite. 

- Abilități de comunicare empatice, negociere și rezolvarea situațiilor conflictuale. 
- Abilități de instruire și formare. 
- Competențe de consiliere pedagogică și metodico-didactică. 
- Implicarea în activitatea de elaborare de metodologii și regulamente în programe și 

proiecte. 
- Capacitatea de adaptare la medii multiculturale obținută prin experiența 

schimburilor de profesori prin proiectele derulate. 
- Spirit de echipă. Interrelaționare pozitivă cu părinții, elevii și colegii. 

Întocmire documente în termen cu respectarea legislației în vigoare          

1. Administrator/organizator- Evaluări in Informatică – 2009-2013                            
2. Evaluator competențe digitale examen bacalaureat 2012 – 2015                         
3. Evaluator comisie titularizare informatică – 2013                                                   
4. Secretar comisii concurs suplinire 2011                                                                                 
5. Comisie contestații gradație de merit 2009                                                                           
6. Comisie națională informatică 2005                                                                                       
7. Comisie trasfer/restrângere – 2014                                                                                        
8. Expert învățare 2014                                                                                                               
9. Jurizare concurs național informatică 2007                                                                           
10. Președinte comisie probe practice 2012                                                                               
11.  Membru în colectiv de redactare reviste școlare 2004 – 2011   
12.  Secretar  Comisie  titularizare 2011                                                                                
13.  Secretar CA / CP în perioada 2008-2016                                                             
14.  Adev. contributie management unitate 2012-2013/2013-2014                        
15.  Membru BDNE 2013                                                                                        

Competenţe informatice 
                                              
                                                       (*g) 
 
                                                        

Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite. 

Titular informatică-grad I / II / Definitivat – Informatică                                      
Administrarea rețelelor de calculatoare/lab. informatice SEI-2013                    

  Initiere IT și Utilizare AeL  sem. I 2007-2008                                                    
Inițiere IT – 2006-2007                                                                                      
Utilizare AeL – 2007 

Alte competenţe Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior.  

Promovarea unui stil de viață sănătos 
1. Educație pentru Sănătate / Decident - 02-06 Iunie 2011                
- Comportament responsabil în sănătate 
- Comunicarea și motivarea factorilor cointeresați 
- Elaborarea de strategii / politici publice  
2. Prezentări educaționale interactive Power Point și Prezi    a se vedea compet. 
- OMEN nr. 4384/22.08.2014  

Competenţe şi aptitudini tehnice 
1. Membru în colectiv de redactare reviste școlare 2004 – 2011       

- Universul Copiilor, revistă Palatul Copiilor  Nr. 11/ 12/ 14/ 15/ 16 
- Panaceu – Liceul Teoretic ”Șerban Ciculescu”/Fundația ”Gheorghe Țițeica” 

Nr. 18 /19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24 / 
2.     Parteneriat – Lucrul cu Intreprinderile – 2004                                                     

Crearea de materiale în format digital pe platforme educaționale                               
- site cerc informatică https://sites.google.com/site/pcinfosverin/; 
- platformă moodle curs OSCINT XX; 
- blog MaST https://mastpalatulcopiilorseverin.wordpess.com; 
- materiale paltformă ARACIP https://calitate.aracip.eu_layouts/AracipMc/FE/HomeFE.aspx; 
- materiale didactice: http://www.didactic.ro/pagina-mea/  
- pagina școlii: http://scoli.didactic.ro/palatul_copiilor_severin. 

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. 
Nu dețin permis de conducere. 

https://sites.google.com/site/pcinfosverin/
https://mastpalatulcopiilorseverin.wordpess.com/
https://calitate.aracip.eu_layouts/AracipMc/FE/HomeFE.aspx
http://www.didactic.ro/pagina-mea/
http://scoli.didactic.ro/palatul_copiilor_severin
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

Publicaţii 
 
 
 
 

                                                     (d) 
 
                                           

 INFONONFORMAL”- Revistă  cerc informatică, Anul I, Nr. 1 + Nr.2,  – ISSN 

  Articol rev. Perspective – simp. Internațional – ISSN 
  Simp. Național CCD Mh./Articol”Școala Mehedințiului67”ISSN-2014 
  Simpozion Naț.CCD Mh./Articol”Școala Mehedințiului69”ISSN-2015 
  Articol Tribuna învățământului – concurs informatică-2008 

Lucrări elevi-ISBN-catalog-Chișineu-2015 
Articol Didactica – nr. 24/feb. 2011 
Simp. Național CCD Mh./Articol”Școala Mehedințiului63”ISSN-2013 
Articol”Școala Mehedințiului”ISSN-2010 
Articol”Școala Mehedințiului”ISSN-2008 
”Proiectul școlar-liant între dezvoltare personală și piața muncii”2016 /ISSN 

articol ziar local concurs informatică 2008 

Prezentări     
 
Proiecte                         

 Adev. 30/2/14.10.2008, Conc Int. ECOFEST JUNIOR / Adev. 30/6 - 14.10.2008 
 Administrator test/organizator/evaluator-Evaluare informatică 
 Coordonator CAERI – sănătatea mediului – 2009 
 Organizator CAERI – Micul informatician – 2009 
 Coordonator simpozion CAERI – Inovare didactică informatică – 2013 
 Organizator concurs județean 2008 
 Webinar– Educația îți dă valoare/Junior Achivement – 10 elevi 

                                                     (e)    Organizator proiect concurs informatică 2008-2016 C.A.E.N./C.A.E.R.I. avizat M.E.N.C.Ș.  
   Coordonator_junior_achivement 2013-2014 

- Junior Achivement: Certificat Economia și succesul / Prevenirea abandonului școlar 

 Adeverință 1358/2012 – implementare proiecte locale, judetene, interjudetene, nationale 

 Coordonator concurs CAERI  

 Programe Internaționale Junior Achievement, Protocol cu MECTS 10184/14.05.2003, participare 
cu elevii adev. Nr.562/31.03.2010, JOB SHADOW DAY, martie 2010 

 Junior Achivement ”Sensul banilor” 2009 

 Organizator CAEN – ”Interferențe culturale în context european” 

 Junior Achivement ”Prevenirea abandonului școlar” 2008-2009 

 Proiect educațional ”Punți către prietenie prin competențe digitale nonformale” 2016 

 Organizator CAEN ”Doină, Doină ,,,” / ”Haiku” 2014 

 Coordonator ”Călător în europa” 2013 

 Coordonator proiect intercultural ””Să învățăm să trăim împreună” 2008 

 Participare și rezultate elevi CAEN Informatică aplicată CIP 2016 

 Participare și rezultate elevi CAEN Informatică aplicată CIP 2013 

 Participare _Târg_Ofertă-2012-elaborare materiale promovare- Broșură/Pliant/Fluturasi 

 Pregatire echipaje participante la proiectul ”Descoperă o lume sănătoasă” 2007 

 Coordonator/partener-CAEN-Aplicații IT – 2015 

 Expoziție ”Magia sărbătorilor de iarnă” 2008 

 Contributie_organizare_simpozion_IJ-2009 

 Comisie organizare CAERI ”O felicitare în prag de sărbătoare” 2010 

 Organizator fază locală CAEN ”CIP 2013” 

 Organizator CAERI ”Pe aripi de primăvară” 2013 

 Organizator CAERI  ”O felicitare în prag de sărbătoare” 2013 
 Organizator CAERI ”Vocația mea informatica” 2015 
 Organizator local ”Eminescu – poezie și culoare” 2015 
 Organizator CAERI ”Cântecele copiilor” 2016 
 Organizator județean ”Jocuri logice” 2016 
 Organizator CAERI Elena Farago-poezia copilăriei 2016 
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 Organizator CAEN ”Doină, Doină ...” artă digitală 2016 
 Organizator CAEN ”Trofeul Drobeta” 2016 

Conferinţe 1.  Managementul Stresului – Simp. National -2007                                                      
2.  Pro-educatia – Simpozion International – 2007                                                         
3.  Simpozion International – Scoala Romaneasca Scoala Europeana – 2008             
4.  Conferință Națională ”Educația pentru științe SCIENTIX”, Buc., oct. 2015               
5.  ”Activitatea extrașcolară-spirit inovativ, suport motivațional, educație”, CAERI 2016, poz. 402                                                                        

Seminarii 1.  Simpozion Naț. ”Dascălul modern în  contextul descentralizării învățământului 
românesc”2010                                                        
2.  Simpozion Național ”Educația în contetxt european” 2007                                     
3.  Simpozion Național ”Cupa Russenart” 2014                                                           
4.  Simpozion educațional ”E dreptul tău să știi!”- DGASPC – CJ MH – 2010              
5.  Proiectul Școlar – Liant între dezvoltare personală și piața muncii, apr.2016         
6.  Sesiune Internațională ”Școala-centru cultural comunitar”2007                            
7.  Simpozion ”Învățarea activă în învățământul preuniversitar”  2009                        
8.  Simpozion Internațional ”Copilul subiect al educației” 2008                                      
9.  Diplomă SCHIMB DE EXPERIENȚĂ ÎNTRE PARTENERI iunie 2013                     
10. Lecție deschisă ”Alcani” Lic. ”Șerban Cioculescu” 2010                                                  
11. Lectie deschisa ”Proteine” Lic. ”Șerban Cioculescu” 2010                                         
12. Simpozion IJ ”Activitatea educativă din palatele și cluburile copiilor”2009                
13.  Simpozion IJ ”Activitatea nonformală la standarde europene” 2010                     
14. Simpozion Național ”Inteligențe multiple în activități” 2014                                     
15. Simpozion CAEN ”Internetul mijloc didactic care desăvârșește personalitatea elevilor”                 
16. Simpozion Național CCD MH ”Performanță prin activități nonformale” 2013          
17. Simpozion Județean ”Educația nonformală în context european” 2013                  
18. Simpozion CAEN ”Educația prin activități extrașcolare” 2013                                 
19. Simpozion Județean CCD MH ”Unirea, Idealul Național al Românilor”2015           
20. Simpozion CAERI ”Inovare didactică în predare și evaluare” 2016                         
21. Simpozion CAERI ”Perla Dunării” 2016                                                                   

Distincţii 1. Diplomă de excelență - profesionalism în activitatea educativă de specialitate,2005-
2006, ISJ MH                   

2. Diplomă excelență, CAEN ”Lumea fermecată a basmelor și calculatorul”-2011           
3. Diplomă de excelență, CAEN ”Tehnologii express” – 2015                                           
4. Diplomă, CAEN ”Cupa CRISIUS” – 2015                                                                      
5. Diplomă CAEN -  ”Calculatorul-instrument de dezvoltare personală și profesională” 2016 
6. Diplomă faza națională ””Desenul și culoarea pe calculator” 2007                                
7. Diplomă excelență ”Locul copilăriei mele” 2015                                               
8. Diplomă_merit_ECO-INFO_Tg_Jiu-2013                                                               
9. Diplomă performanțe elevi concurs evaluare informatică 2012                              
10. Diplomă MaST = POSDRU – 2013                                                                      

Afilieri 1. Parte.921/2011- MOODLE ROMÂNIA - platforma SC Herman Grup SRL Arad                                   

2. Parte. Proiect educațional 2016- CALCULATORUL-VIRTUOZITATE ȘI PASIUNE                                          

3. Parteneriat în programul de formare continuă-  EDUcație NONFORMALĂ                                                                        

4. Pro Educație Consulting Publishing SRL    

Referinţe  Personalul didactic și managerial din unitățile unde mi-am desfășurat activitatea  

Director prof. Nef Marioara                           0741781 199 
Director prof. Iorga Mihaela                          0743 170 869 
Director prof. Biban Mirela                            0786 406 368 

ANEXE 
 
 

Documentele CV-ului încărcate la adresa:https://mon.edu.ro/ 

 


