
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Laura- Emilia Şerbănescu 
 

 

1 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ŞERBĂNESCU LAURA EMILIA 

Adresă(e) STR.  MOINEŞTI, NR. 10, BL. 203, SECTOR 6, BUCUREŞTI, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 0726. 385 645   

Fax(uri)  

E-mail(uri) lauraeserbanescue@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 28.07.1972 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi 
Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea Politehnica din București 

  

Experienţa profesională  

Perioada martie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat conferențiar universitar doctor 

 
 
 
 
 

 

Activitate didactică în cadrul universității: 
1. Predarea disciplinei Pedagogie I și II în cadrul programului de formare pentru cariera 

didactică nivelul I - licență, Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe 
Socio-Umane, Universitatea Politehnica din București; 

2. Predarea disciplinelor Politici educaționale și legislație școlară, Proiectarea și implementarea 
programelor de formare în cadrul programului de master Managementul organizațiilor școlare 
în cadrul Facultății de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor și Departamentului 
de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea Politehnica din 
București;  

3. Predarea disciplinei Pedagogie II în cadrul programului postuniversitar de formare pentru 
cariera didactică nivelul I, Departamentul de Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe 
Socio-Umane, Universitatea Politehnica din București; 

Activitatea științifică: 
1. Elaborarea și publicarea de lucrări de specialitate ca autor, coordonator, coautor (lista de 

lucrări anexată); 
2. Membru în comitetul științific al unor conferințe internaționale: International Conference 

"Modernity and competitiveness in Education",  București,  mai 2014, Universitatea Politehnica 
din Bucureşti; Eduworld 2014, noiembrie 2014, Universitatea Pitești;  

3. Referent știintific, evaluarea și selecția lucrărilor pentru conferințe naționale: International 
Conference "Modernity and competitiveness in Education",  București,  mai 2014, Universitatea 
Politehnica din Bucureşti; Eduworld 2014, noiembrie 2014, Universitatea Pitești; 

4. Moderator la conferințe internaționale: Moderator secțiune Initial and continous training df the 
teaching staff, Eduworld 2014, noiembrie 2014, Universitatea Pitești, Moderator plen și 
secțiune IV: Direcții și provocări în formarea pentru cariera didactică, International Conference 
"Modernity and competitiveness in Education", Universitatea Politehnica din Bucureşti, 
București,  mai 2014; 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 5. Participări la conferințe internaționale: Conferinţa Internaţională Psiworld 2015, octombrie 2015, 
Universitatea București; Conferinţa Internaţională ELSE, 2014, “e Learning and Software for 
Education”, aprilie 2014, București-România;  International Conference "Modernity and 
competitiveness in Education",  București,  mai 2014, Universitatea Politehnica din Bucureşti; 
8th International Conference on e-Learning 2014, Lisbon, Portugal, 15 - 18 July 2014; The 
Fourth International Conference on Adult Education, Iași, Romania, august 2014- Adult 
Education in Universities. Local and Regional Perspectives; Eduworld 2014, noiembrie 2014, 
Universitatea Pitești;  

 

   Activitate de management, didactică și de cercetare în cadrul proiectelor: 
1. Proiect finanţat din Fondul Social European, ID 189/2.1/G/156726 „Creșterea performanțelor 

studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională - SCOP!”, responsabil organizare 
work-shop-uri și târg job-uri; valoarea totală a proiectului: 1305114.40 lei; organizarea a șase 
work-shop-uri cu peste 40 participanți/work-shop și a unui târg de job-uri cu peste 100 
participanți (studenți masteranzi și angajatori). 

  Organizarea de manifestări internaţionale:  
1. Participare la organizarea Conferinței Internaționale "Modernity and competitiveness in 

Education",  București,  mai 2014, Universitatea Politehnica din Bucureşti; 
  Organizarea de manifestări naţionale:  

2. Organizarea a șase work-shop-uri cu peste 40 participanți/work-shop și a unui târg de job-uri 
cu peste 100 participanți (studenți masteranzi și angajatori), Universitatea Politehnica din 
Bucureşti, în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, ID 189/2.1/G/156726 
„Creșterea performanțelor studenților masteranzi prin practică și consiliere profesională - 
SCOP!”; 

  Alte responsabilități/activități:  
1. membru în biroul de conducere al Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică şi 

Ştiinţe Socio-Umane; 
2. coordonare Centru de resurse, studii și cercetări în didactica, înființat prin Hotărârea Senatului 

Universității Politehnica din București, în cadrul proiectului POSDRU / 87 / 1.3 / S /63709 cu 
titlul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior”, (Hotararea Senatului UPB Nr. 24/06.06.2013); 

3. coordonare Cabinet didactic, înființat în cadrul proiectului POSDRU / 87 / 1.3 / S /63709 cu titlul 
„Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior”; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
 

Perioada octombrie 2008 – martie 2014   

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul universității:  
4. Predarea disciplinei Pedagogie în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului 

Didactic;  
5. Predarea disciplinelor Politici educaționale și legislație școlară, Proiectarea și implementarea 

programelor de formare, Managementul învățământului la distanță în cadrul programului de 
master Managementul organizațiilor școlare;  

6. Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la examenele de definitivare în învăţământ 
şi grad didactic II, 2008-2011;  

7. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Metode 
moderne în formarea continuă a profesorilor ingineri (DPPD - SSU), 2008-2010: Pedagogie, 
Comunicare;  
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Activitatea științifică: 

1. Elaborarea și publicarea de lucrări de specialitate ca autor, coordonator, coautor (lista de 
lucrări anexată);  

2. Membru în comitetul științific al unor conferințe internaționale și naționale: 5th International 
Conference EDUWOLRD with the main theme „Education Facing Contemporary World Issues” 
Pitești – România, 29th November – 1st December, 2012; International Conference 
Professional Development of Teachers from Kindergarten and Primary School, 15-18 
November 2012, Iași-România; International Conference "Modernity and competitiveness in 
Education"  București – România,  December 10-11, 2011, Universitatea Politehnica din 
Bucureşti; International Conference Directions and Modern Strategies for Training and 
Improvement in Human Resources Field, București – România, 2009; Conferinţele anuale de 
didactică 2013, 2012, 2011, organizate în cadrul proiectului finanţat din Fondul Social 
European Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învățământul superior, ID 63709; Conferința Națională Educația sub impactul noilor media. 
Perspective și riscuri, Universitatea Politehnica din București, 20.10.2010.  

3. Referent știintific, evaluarea și selecția lucrărilor pentru conferințe naționale: Conferinţele 
anuale de didactică 2013, 2012, 2011, organizate în cadrul proiectului finanţat din Fondul 
Social European, Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor 
din învățământul superior, ID 63709. 

4. Moderator la conferințe internaționale și naționale: Moderator Section 1 Educational Policies 
5th International Conference EDUWOLRD with the main theme „Education Facing 
Contemporary World Issues”, Pitești, 29th November – 1st December, 2012; Moderator plen și 
secțiune IV: Direcții și provocări în formarea pentru cariera didactică, International Conference 
"Modernity and competitiveness in Education",  București,  December 10-11, 2011, 
Universitatea Politehnica din Bucureşti; Moderator sectiune II: Formare inițială și continuă, 
International Conference Directions and Modern Strategies for Training and Improvement in 
Human Resources Field, Universitatea Politehnica din București, 2009; Conferinţele anuale de 
didactică 2013, 2012, 2011, organizate în cadrul proiectului finanţat din Fondul Social 
European, Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învățământul superior, ID 63709; 

5. Participări la alte conferințe internaționale și naționale: Conferinţa Internaţională ELSE, 2013, “e 
Learning and Software for Education”, aprilie 2013, București-România;  Conferinţa 
Internaţională ELSE, 2012, “e Learning and Software for Education”, aprilie 2012, București; 
Conferința de închidere a proiectului Formarea profesională a cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră, 22-24.11.2012; 
Sesiunea Anuală de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională Calitate şi performanţă 
în educaţie, Oradea, 9 - 11 noiembrie 2012; Conferinţa Internaţională Educaţie, calitate, 
dezvoltare durabilă, Universitatea din Târgovişte, 2009; Conferinţa internaţională 
Competencies and capabilitie in education, Universitatea din Oradea, 2009. 
 

Inițierea unor programe de studii: 
 

1. Inițiator program master Managementul organizațiilor educaţionale, Domeniul Științele 
Educației și Inginerie şi Management, coordonat de Departamentul de Formare pentru Cariera 
Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane și FAIMA, Universitatea Politehnica din București, acreditat 
prin Decizie ARACIS la data de 21.07.2011. 
 

Activitate de management, didactică și de cercetare în cadrul proiectelor: 
 

1. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior, Proiect finanţat 
din Fondul Social European „DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de mentorat de 
inserţie profesională a cadrelor didactice”, ID 36525, coordonator Partener 1, responsabil 
program de formare și formator modulul I (Mentoratul de inserţie profesională), modulul II 
(Proiectarea şi desfăşurarea programelor personalizate de inserţie profesională a profesorilor 
debutanţi), modulul III (Consilierea profesională și comunicarea în activitatea de mentorat); 
valoarea totală a proiectului: 18. 500. 000.00 lei; 8 publicații realizate: Proceduri de asigurare a 
calităţii implementării programului de formare a mentorilor de inserţie profesională, Procedura 
şi instrumentele de evaluare și certificare a mentorilor, Ghidul mentorului de inserție 
profesională,  Kitul mentorului de inserție profesională, Mapa debutantului, suporturi de curs – 3 
module; 
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 2. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior, Proiect finanţat 
din Fondul Social European, Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învățământul superior, ID 63709, coordonator Partener 4 și formator Modul 
III, Metode şi tehnici de coaching folosite  pe perioada practicii pedagogice; valoarea totală a 
proiectului: 19. 637. 068.00 lei; 82 publicații realizate: suporturi de curs știintele educației – 3 
module, suporturi de curs didactică – 27 specializări, studii și analize – 4 volume, culegeri – 2 
volume, 3 volume conferințe didactică, 43 ghiduri de bune practici; coordonare Centru de 
resurse, studii și cercetări în didactică, înființat prin Hotărârea Senatului Universității Politehnica 
din București; coordonare cabinet didactic; 

3. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul secundar, Proiect finanţat 
din Fondul Social European, Formarea personalului didactic din învăţământul secundar (ISCED 
2-3) în vederea utilizării tehnologiei informaţiei şi a instrumentelor e-learning în activitatea 
didactică, ID 64227, activitate de predare Didactica specialității;  

4. Program de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul Preuniversitar, Proiect 
finanţat din Fondul Social European, Formarea profesională a cadrelor didactice din 
învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în carieră – ID 32629: 
realizare studii și analize, revizuire curriculum program de formare, coordonare activități 
derulate în cadrul specializării Psihopedagogie, activităţi de cercetare și de tutoriat la 
disciplinele Fundamentele pedagogiei, Teoria şi metodologia curriculumului, Didactica predării 
disciplinelor psihopedagogice, 2010-2012; 

5. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul superior, Proiect finanţat 
din Fondul Social European, Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori 
ai schimbărilor în educaţie în judeţele Dâmboviţa şi Buzău – ID 62624: elaborare suport de curs 
și activitate de predare curs la disciplina Strategii de dezvoltare a inteligenţei socio-emoţionale, 
2011-2012. 
 

Organizarea de manifestări naţionale:  
 

1. Participare la organizarea, în calitate de coordonator P1, Conferinței finale, 12-14.12.2013 
(peste 100 participanți), a Atelierelor de lucru, 25-27.10.2013, Predeal, România (peste 60 
participanți), a programului naționalde formare a 400 cadre didactice mentori de 
stagiatură, 09-10.2013, în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, „DE LA 
DEBUT LA SUCCES”, ID 36525, București, România; 

2. Participare la organizarea, în calitate de coordonator P4, Conferinței finale, 22-24.11.2013, în 
cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, Calitate, inovare, comunicare în 
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, ID 63709, Sinaia, 
România (peste 100 participanți); 

3. Participare la organizarea, în calitate de coordonator P4, a două serii ale Academiei de Vară, 
august 2013, (peste 150 participanți) și a două serii ale Academiei de Vară, august 2012, 
în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, Calitate, inovare, comunicare în 
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, ID 63709, 
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, România (peste 150 participanți); 

4. Participare la organizarea, în calitate de coordonator P4, a Conferinţei anuale de didactică, 
„CERCETARE ŞI PRACTICĂ ÎN DIDACTICA MODERNĂ”, Alba-Iulia, 4-6 august 2013 
(peste 100 participanți), a Conferinţei anuale de didactică, „PROBLEMATIZĂRI ÎN 
DIDACTICA GENERALĂ ŞI ÎN DIDACTICILE SPECIALE”, Predeal, 19 – 21 septembrie 
2012 (peste 100 participanți), în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, 
Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învățământul superior, ID 63709; 

5. Participare la organizarea, în calitate de coordonator P4, a Stagiilor de formare din iunie 2013 
(peste 600 participanți), februarie 2013 (peste 400 participanți), septembrie 2012 (peste 
400 participanți) în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, Calitate, 
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul 
superior ID 63709. 
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 Alte responsabilități/activități:  
8. membru în biroul de conducere al Departamentului de Formare pentru Cariera Didactică şi 

Ştiinţe Socio-Umane; 
9. coordonare Centru de resurse, studii și cercetări în didactica, înființat prin Hotărârea Senatului 

Universității Politehnica din București, în cadrul proiectului POSDRU / 87 / 1.3 / S /63709 cu 
titlul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior”, (Hotararea Senatului UPB Nr. 24/06.06.2013); 

10. coordonare Cabinet didactic, înființat în cadrul proiectului POSDRU / 87 / 1.3 / S /63709 cu titlul 
„Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţământul superior”; 

11. participări la întâlniri de lucru: Grupul de lucru pentru elaborarea strategiei formării inițiale 
(25.09.2013);  

12. evaluator Centrul Naţional pentru Burse în Străinătate (adeverințele nr. 17722/11.11.2011, 
286/28.03.2011, 304/09.03.2009, 1199/03.12.2008); 

13. activitate didactică în regim de colaborare cu Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București; 

14. președinte în comisii de acordarea a gradului didactic I în regim de colaborare cu Universitatea 
din București. 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
 

Perioada octombrie 2006 – septembrie 2008   

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1. Cursuri și seminarii la disciplinele Pedagogie, Educaţie interculturală, Sociologia educaţiei, 
Consiliere şi orientare, Psihologia educaţiei în cadrul Departamentului pentru Pregătirea 
Personalului Didactic;  

2. Cursuri și seminarii la disciplina Psihologia vârstelor  în cadrul Facultății de litere;  
3. Program de formare continuă a managerilor din învăţământul preuniversitar Euromanager, 

2007-2011, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Constantin 
Brâncuşi, Tg-Jiu: Managementul curriculum-ului, Educaţie interculturală (adeverința nr. 
366/10.04.2008); 
 

Activitate didactică și managerială: 
 

1. Program de formare continuă a managerilor din învăţământul preuniversitar Euromanager, 
2007-2011, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Constantin 
Brâncuşi, Tg-Jiu: coordonator modul II (adeverința nr. 368/10.04.2008); 

2. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Educaţia în 
mileniul III, 2005-2009, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea 
Constantin Brâncuşi, Tg-Jiu: Pedagogie (adeverința nr. 369/10.04.2008); 

3. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Instruire şi 
formare pentru viitor, 2005-2009, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg-Jiu: Pedagogie (adeverința nr. 369/10.04.2008); 

4. Program de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar Instruire şi 
formare pentru viitor, 2005-2009 Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
Universitatea Constantin Brâncuşi, Tg-Jiu: administrator al programului (adeverința nr. 
370/10.04.2008); 

5. Pregătirea cadrelor didactice în vederea participării la examenele de definitivare în învăţământ 
şi grad didactic II 2005, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea 
Constantin Brâncuşi, Tg-Jiu: Pedagogie și elemente de psihologie. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  
Activitatea științifică:  

1. elaborarea și publicarea de lucrări de specialitate ca autor și coautor (lista de lucrări anexată);  
2. membru în comitetul științific al unor conferințe internaționale și naționale: International 

Conference Edu-world cu tema „Education Facing Contemporary World Issues” Pitești  - 
România, 2008; 

3.  moderator la conferințe internaționale și naționale: Moderator Section 4 Training of the 
teaching staff: present and future - International  Conference  Edu-world 2008 „Education 
facing the contemporary world issues”, Piteşti - România, 2008; 

4. participare la alte conferințe internaționale și naționale: Simpozionul Internaţional 
Profesionalizarea carierei didactice din perspectiva educaţiei permanente, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, Centrul Naţional de Formare a 
Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, 2008; Conferinţa Naţională Educaţia 
Azi, DPPD, Universitatea Bucureşti, 30.05.2008; Conferinţa internaţională de psihodramă 
Celebrarea personalităţii lui J.L.Moreno, 2007, Sibiu, România. 

 
Alte activități: 

1. evaluator Centrul Naţional pentru Burse în Străinătate (adeverințele nr. 345/16.04.2008, 
344/16.04.2008); 

2. președinte în comisii de acordarea a gradului didactic I în regim de colaborare cu Universitatea 
Valahia din Târgoviște. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
 

Perioada octombrie 2010 – martie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior în cadrul Direcției Formare Continuă a Personalului Didactic din 
Învățământul Preuniversitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  manager de proiect, Proiect finanţat din Fondul Social European, Calitate, inovare, comunicare 
în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, ID 63709, aprilie 
2011-aprilie 2012: 

 organizarea, în calitate de manager de proiect, a dezbaterilor cu temele Metode și 
tehnici moderne folosite în formarea adulților și Metode de elaborare a curriculumului 
axat pe competențe profesionale, 13-17.07.2011, în cadrul Proiectului finanţat din 
Fondul Social European, Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare 
continuă a didacticienilor din învățământul superior, ID 63709, 2011 (peste 50 
participanți); 

 organizarea, în calitate de manager de proiect, a Conferinței de didactică, 27-
29.07.2011, în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, Calitate, 
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învățământul superior, ID 63709, 2011, Universitatea din Pitești, România (peste 100 
participanți); 

 organizarea, în calitate de manager de proiect, a două serii ale Academiei de Vară, 1-
4.08.2011; 8-12.08.2011, în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, Calitate, 
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, 
ID 63709, 2011, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, România (peste 150 participanți); 

 organizarea, în calitate de manager de proiect, a întâlnirilor pentru elaborarea suporturilor de 
curs, septembrie 2011, în cadrul Proiectului finanţat din Fondul Social European, Calitate, 
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, 
ID 63709, 2011, Mamaia, România (peste 50 participanți); 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonator partener, Proiect finanţat din Fondul Social European, Dezvoltarea competenţelor 
manageriale ale personalului didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul 
preuniversitar, în societatea cunoaşterii – OSCINT 2009, ID 63376, noiembrie 2010-octombrie 
2011: 
 membru în echipa de elaborare a: Standardului ocupaţional inspector şcolar pentru 

mentorat, Standardului ocupaţional inspector şcolar pentru educaţie permanentă, 
Standardului ocupaţional inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane, 
Standardului ocupaţional inspector şcolar pentru învățământ special; 

 
 

  participare la organizarea, în calitate de coordonator partener, a 18 focus-grupuri cu peste 
360 de participanţi din inspectoratele şcolare judeţene şi inspectoratul şcolar al 
Municipiului Bucureşti, în vederea elaborării de standarde ocupaţionale pentru funcţiile de 
conducere din învăţământul preuniversitar, 2010, Bucureşti, România. 

 membru în echipa de implementare a Proiectului finanţat din Fondul Social European 
Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 
prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, ID 3777, 2008-2011 (adresa 
nr. 2169/08.05.2008); 

 elaborarea de documente de politică educațională în domeniul formării iniţiale şi continue a 
personalului didactic - permanent; 

 monitorizarea activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice - permanent; 

 elaborarea unor lucrări şi documente specifice domeniului - permanent; 

 organizare şi participare la instruiri/consfătuiri cu inspectori şcolari generali, inspectori 
responsabili cu dezvoltarea profesională, directori DPPD - anual; 

 participări la conferinţe şi seminarii (Conferinţa de lansare a Proiectului finanţat din Fondul 
Social European, De la debut la succes – program național de mentorat de inserție 
profesională a cadrelor didactice, ID 36525, Bucureşti, România, 2011; Conferinţa științifică 
internaţională Formareapersonalului didactic, încotro?, Universitatea din Oradea, 2011; 
Conferinţa de lansare a Proiectului finanţat din Fondul Social European, Formarea profesională 
a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi oportunităţi de dezvoltare în 
carieră – ID 32629, Sinaia, România, 2010; Conferința de lansare a proiectului finanţat din 
Fondul Social European, Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu 
funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii 
– OSCINT 2009, ID 63376, București, noiembrie 2010; Conferința Tendințe și bune practici în 
formarea profesională a funcționarilor publici, București, 03.11.2010; Conferința Tendințe și 
bune practici în formarea profesională a funcționarilor publici,Centrul de Resurse Juridice, 
București, 2010; Conferința Națională Educație și dezvoltare profesională, Universitatea 
Valahia din Târgoviște, februarie 2012); 

 membru în grupuri de lucru; 

 membru în Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi barbați (adresa 
12010/F/10.08.2010); 

 membru/preşedinte în comisii de concurs şi de contestaţii; 

 monitorizare concursuri şi examene naţionale ş.a. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului și Sportului 
Strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada februarie 2010- octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonarea activităţii Direcției Formare Continuă; 

 elaborarea de documente de politică educațională în domeniul formării iniţiale şi continue a 
personalului didactic - permanent; 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  monitorizarea activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice - permanent; 

 elaborarea unor lucrări şi documente specifice domeniului - permanent; 

 organizare şi participare la instruiri/consfătuiri cu inspectori şcolari generali, inspectori 
responsabili cu dezvoltarea profesională, directori DPPD - anual; 

 participări la conferinţe şi seminarii internaționale și naționale: (International Development 
Officer Qualification, The IDOLearn project, 2010, Sevres, Franţa; Conferinţa finală a 
proiectului Identification of critical success factors for implementing national lifelong learning 
strategies, 2010, Sinaia, România; Conferința de lansare a proiectului Formarea 
personalului didactic din învățământul secundar în vederea utilizării tehnologiei informației și 
a instrumentelor e-learning în activitatea didactică, 31.08.2010, A treia conferință națională 
de educație a adulților, 10 ani de dezvoltare europeană în educaţia adulţilor. Realizări şi 
provocări în atingerea obiectivelor Lisabona 2010, IREA, Timişoara, 2010; Conferința de 
lansare a proiectului Prezent! Stimularea participării la formarea continuă a angajaților aflați 
în situație de risc pe piața muncii, 15.03.2010; Dezvoltarea personală a copilului - rezultat al 
unui demers didactic creativ, 27.02.2010); 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  membru/coordonator grupuri de lucru: elaborarea Metodologiei privind Gradaţia de merit – 
coordonator (adresa nr. 79/25.05.2010);  

 membru în Comisia Naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi barbați (adresa nr. 
12010/F/10.08.2010); 

 membru în echipa de implementare a Proiectului finanţat din Fondul Social European 
Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 
prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, ID 3777, 2008-2011 (adresa 
nr. 2169/08.05.2008); 

 membru/preşedinte în comisii de concurs şi de contestaţii; 

 monitorizare concursuri şi examene naţionale ş.a. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada februarie 2009 - octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonarea activităţii Direcției Generale Formare Continuă; 

  elaborarea de documente de politică educațională în domeniul formării iniţiale şi continue a 
personalului didactic - permanent; 

  monitorizarea activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice - permanent; 

  elaborarea unor lucrări şi documente specifice domeniului - permanent; 

  organizare şi participare la instruiri/consfătuiri cu inspectori şcolari generali, inspectori 
responsabili cu dezvoltarea profesională, directori DPPD (Universitatea București, 27.03.2009) 
- anual; 

  participări la întâlniri de lucru: Comitetul de pilotaj din cadrul proiectului bilingv De la 
învăţământul bilingv spre filierele francophone (adresa nr. 833/03.11.2009); Masa rotunda a 
directorilor Departamentelor pentru Pregătirea Personalului Didactic (adresa nr. 
26/04.03.2009); Cercetare, dezvoltare și inovare economică și socială (adresa nr. 
36/04.11.2009); Grupul de lucru pentru derularea proiectului Băncii Mondiale Economia bazată 
pe cunoaștere (nota nr. 764/01.10.2009);  

  coordonator grupuri de lucru: elaborarea Strategiei Naţionale privind Educaţia pe tot parcursul 
vieţii – coordonator ; elaborarea Metodologiei privind Formarea continuă a personalului didactic 
din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OM 5720/2009 – coordonator) ş.a.;  

  membru grupuri de lucru: elaborarea Strategiei privind Descentralizarea învăţământului 
preuniversitar – membru (O.M. 3324/03.03.2009), ş.a.;  

  membru în Comisia de dialog social (O.M. 3280/25.02.2009), Comisia Naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi barbați (adresa nr. 10417/F/02.04.2009) ş.a.; 
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  membru/preşedinte în comisii de concurs şi de contestaţii; 

  membru în echipa de implementare a Proiectului finanţat din Fondul Social European 
Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 
prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, ID 3777, 2008-2011 (adresa 
nr. 2169/08.05.2008); 

  participări la conferinţe şi seminarii internaţionale şi nationale (Vizită de studiu Scottish 
Qualifications Authority, Glasgow, Scoţia 2009; Conferința europeană Quality assurance in 
teachers continuing professional developement – priorities and perspectives, București, 
organizată de MECI, Universitatea București, ENTEP, CNFP, 29.05.2009; Dezvoltarea 
personală a copilului - rezultat al unui demers didactic creativ, 27.02.2010; Rolul studiilor de 
impact în asigurarea calității programelor de formare continua, 18.06.2009; Simpozionul 
Național Școala mea,  școală pentru toți, organizat de MECI, ISJ Giurgiu, CCD Giurgiu, 
04.06.2009; Evenimentul BizCamp -Tabăra de Business pentru studenți, București, România, 
08 mai 2009 și 11 noiembrie 2009 ; Festivalul Şanselor Tale, Timişoara, România, 2009 ; 
Simpozionul Naţional Eficienţă, performanţă şi creativitate în învăţământul românesc, Botoşani, 
România, 2009). 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada aprilie 2006  - februarie 2009  

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu 

Activităţi şi responsabilităţi principale  coordonarea activităţii Serviciului Formare Iniţială şi Perfecţionare; 

 elaborarea de documente de politică educațională în domeniul formării iniţiale şi continue a 
personalului didactic - permanent; 

 monitorizarea activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice- permanent; 

 elaborarea unor lucrări şi documente specifice domeniului - permanent; 

 membru în echipa de elaborare a programelor pentru susținerea examenelor de definitivare în 
învățământ și grad didactic II, organizat de MECT, Bușteni 2007; 

 organizare şi participare la instruiri/consfătuiri cu inspectori şcolari generali, inspectori 
responsabili cu dezvoltarea profesională, directori DPPD - anual (Universitatea Babeș-Bolyai, 
Cluj-Napoca 2008, Universitatea Valahia din Târgoviște 2006); 

 participări la întâlniri de lucru;  

 membru/coordonator grupuri de lucru: elaborarea Strategiei privind Descentralizarea 
învăţământului preuniversitar – membru (O.M. 3614/31.03.2008); 

 membru în echipa de implementare a Proiectului finanţat din Fondul Social European 
Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 
prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile, ID 3777, 2008-2011 (adresa 
nr. 2169/08.05.2008); 

 membru/preşedinte în comisii de concurs şi de contestaţii; 

 monitorizare concursuri şi examene naţionale ş.a. 
 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
Strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 10.11.2003 -4.04.2006   

Funcţia sau postul ocupat Inspector 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  elaborarea de documente de politică educațională în domeniul formării iniţiale şi continue a 
personalului didactic - permanent; 

 monitorizarea activităţii de formare şi perfecţionare a cadrelor didactice - permanent; 

 elaborarea unor lucrări şi documente specifice domeniului - permanent; 

 membru/preşedinte în comisii de concurs şi de contestaţii; 

 organizare şi participare la instruiri/consfătuiri cu inspectori şcolari generali, inspectori 
responsabili cu dezvoltarea profesională, directori DPPD- anual; 

 participări la conferinţe şi seminarii internaţionale şi naționale (A opta Conferinţă internaţională 
de psihodramă, Instituts fur Europa E.V., 2005, Cracovia, Polonia; Seminar Didactica 2005, 
Caraș-Severin 12-15 mai 2005; Sesiunea anuală de comunicări științifice cu participare 
internațională Limbajul de lemn și educația mileniului III, Oradea, 26-27.05.2005); 

  membru al biroului secțiunii Management educațional, Sesiunea anuală de comunicări științifice 
cu participare internațională Limbajul de lemn și educația mileniului III, Oradea, 26-27.05.2005; 

 participare în Proiectul «Start mentor» 2003-2004 MEdC şi Consiliul Britanic, formare mentori, 
prelegere: Psihopedagogia adulţilor şi activitatea de mentorat;  

 participări la întâlniri de lucru; 

 membru/coordonator în grupuri de lucru;  

 monitorizare concursuri şi examene naţionale ş.a. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
Strada General Berthelot, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 1.05.2002 -10.11.2003 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activităţi de formare în domeniul psihologiei aplicate, respectiv participarea în calitate de lector 
la desfăşurarea stagiilor de formare a psihologilor;  

 evaluare şi testare psihologică.  

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Psihologie Aplicată, UNTRR, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Psihologie aplicată 
 

Perioada 1.09.1997 -1.05.2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  terapie logopedică şi consiliere psihologică; 

 consilierea părinţilor; 

 activităţi educative şcolare şi extraşcolare; 

 elaborarea de lucrări teoretice în domeniu.  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Specială Nr. 9, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 1.09.1996-31.08.1997 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  predare; 

 consilierea părinţilor;  

 activităţi educative şcolare şi extraşcolare;  

 elaborarea de lucrări teoretice în domeniu. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 188, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 1.09.1992-31.08.1996 
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Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  predare la clasele I-IV ;  

 consilierea părinţilor;  

 activităţi educative şcolare şi extraşcolare;  

 elaborarea de lucrări teoretice în domeniu.  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII, Nr. 81, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004-2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în domeniul Ştiinţele Educaţiei, din 17.01.2012, Seria H, Nr. 0003596, emisă 
de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei cu nr. 
796/17.01.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Formarea personalului didactic 

 Reprezentarea socială a profesiei didactice 

 Evaluarea personalului didactic 

 Deontologia profesiei didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

ISCED 0-6 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master, Specializarea Management educațional, Seria E, Nr. 0038741 din 2007, 
emisă de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei cu nr. 
2166/21.02.2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Managementul organizaţiei şcolare 

 Management educaţional 

 Noţiuni de drept administrativ 

 Legislaţie şcolară şi acte de studiu 

 Evaluarea programelor educaţionale şi a personalului didactic 

 Politici şi strategii ale evaluării rezultatelor şcolare 

 Managementul programelor de formare a personalului didactic 

 Managementul calităţii totale în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licență, în domeniul socio-psiho-pedagogie, specializarea Pedagogie, Seria N, Nr. 
035968, din 1997, emisă de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Pedagogie 
la data de 08.07.1997   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Teoria curriculumului 

 Teoria şi metodologia instruirii 

 Teoria şi practica evaluării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada Noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Practica studiilor de impact privind Politicile Publice în domeniul educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Secretariatul General al Guvernului, sesiune de formare pe tema Practica studiilor de impact privind 
Politicile Publice în domeniul educaţiei, 23-24.10.2009, în cadrul proiectului Dezvoltarea procesului de 
formulare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada Septembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

formarea inițială și continuă a personalului didactic în Scoția 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Scottish Qualifications Authority (SQA) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 29.09-24.10.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar, atestat de formare 
continuă a personalului didactic, Programul național de dezvoltarea a competențelor de evaluare a 
cadrelor didactice (DeCeE), 29.09-24.10.2008 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 23-27.07.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Integrare europeană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Naţional al Administraţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 07-11.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele managementului de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Naţional al Administraţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma absolvent etapa de bază a formării în psihodramă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

psihodramă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Psichodrama Instituts fur Europa - Societatea de Psihodramă „Jacob Levy Moreno”- diploma 
absolvent etapa de bază a formării în psihodramă în cadrul SPJLM, 2005-2007, asistent psihodramă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 24-29.09.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la Seminarul de dinamică de grup 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

dinamică de grup 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Psichodrama Institut fur Europa - Societatea de Psihodramă „Jacob Levy Moreno”- certificat de 
participare la Seminarul de dinamică de grup, 24-29.09.2006 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 24-28.07.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fondurile structurale în România 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Naţional al Administraţiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 25.03.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator pentru cadre didactice-mentori de stagiatură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Mentorat de stagiatură 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educației și Cercetării, certificat nr. 28419/25.03.2005 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 27.09.2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de pregătire profesională pentru efectuarea de examinări psihologice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 pregătire profesională pentru efectuarea de examinări psihologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Lucrărilor Publice Transporturilor și Locuinței  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada februarie-aprilie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare în psihoterapie experienţială de grup 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 psihoterapie experienţială de grup, 20 ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Societatea de Psihoterapie Experienţială din România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada noiembrie 1999 - ianuarie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare în psihoterapie experienţială de grup 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 psihoterapie experienţială de grup, 18 ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Societatea de Psihoterapie Experienţială din România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Perioada 01.09.1998 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învățământ 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Pedagogie 

 Psihopedagogie specială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 0-6 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B1 
 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Franceza  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Pot colabora cu persoane având statut profesional diferit;  
Pot stabili cu flexibilitate relații de parteneriat, să comunic asertiv, să critic fără să jignesc, să 
promovez valori, să motivez echipa pentru atingerea obiectivelor, să împărtășesc rezultate bune; 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Pot să analizez, să proiectez, să implementez, să monitorizez, să coordonez, să evaluez activitatea 
unei echipe.   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare computer, videoproiector sau alte echipamente de prezentare. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Sisteme de Operare: Windows 
Aplicatii: MS Office (Word, Excel, Power Point);  

  

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 

Persoane de contact 1. Prof.univ.dr. Bocoș Mușata, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,  tel. 0722 809 970, 
email: musatabocos@yahoo.com;  

2. Prof.univ.dr. Ezechil Liliana, Universitatea din Pitești, decan Facultatea de Științele educației, 
tel. 0722 666 125, email: ezechil2002@yahoo.com;  

3. Prof.univ.dr. Păun Emil, Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele 
educației, tel. 0722 383 878, email: e_paun@yahoo.com;  

4. Prof.univ.dr. Voiculescu Florea, Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia, tel. 0723 273 
500, email: fvoiculescu@uab.ro, floreavoiculescu@yahoo.com. 

Anexe:  Lista lucrărilor publicate 

 


