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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Burduşel  Maria 
 

Adresă Strada Blănari nr. 14, bl. 14, sc. B, et.2, ap.3, sector 3, Bucureşti 

Telefon +40 748321356   

E-mail burdusel.maria@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 17.12.1970 
  

 

 

Experienţa profesională 
 

 

                                                   Perioada 
                                                  
                        
 
 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele şi adresa angajatorului 
                                    

Din septembrie 2017 până în iulie 2018 
Din septembrie 2016 până în iulie 2017 
Din septembrie 2015 până în iulie 2016 
Din septembrie 2014 până în iulie 2015 

   Din septembrie 2013 până în iulie 2014 
Profesoară în învăţământul special, disciplina Biologie 
2013-2016 activitate didactică nivel gimnazial 
Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria,, Bucureşti 

Perioada Din septembrie 2002 până în august 2021 

Funcţia sau postul ocupat    Profesoară titulară, disciplina Biologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale    2002-2021 activitate didactică nivel liceal 
2002-2021 dirigintă liceu 
2017-2021 membru în Consiliul consultativ al profesorilor de biologie din București 
2012-2021  Coordonator pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare 
2015-2018 membru in Comisia pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial 
2012-2021 membru în Consiliul de administraţie 
2012-2021 membru în Comisia de prevenire a violenţei 
2012-2021 membru în Comitetul de  securitate şi sănătate în muncă 
2012-2021 membru în Comisia paritară 
2012-2013 responsabil al Comisiei de consiliere şi orientare şcolară 
2012-2021 membru în Comisia de curriculum 

   2011-2012 responsabil Arie curriculară Matematică şi Ştiinţe 
   2002-2016 responsabil Comisie metodică de Biologie 

 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja,, Str.Dorneasca nr.7A, Sector 5, Bucureşti, România 
Tel.: +40 214112213 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
Consiliere şi orientare şcolară (dirigenţie) 
Coordonarea activităţii comisiei metodice de biologie 
Consiliere pentru activitatea educativă formală şi nonformală (şcolară şi extraşcolară) 
 
 

Perioada Din septembrie 1997 până în august 2014 

Funcţia sau postul ocupat    Profesoară titulară, disciplina Biologie 
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Activităţi şi responsabilităţi principale    2000-2002 activitate didactică 
2000-2002 dirigentă liceu 
2000-2002 responsabil Comisie metodică de Biologie 

Numele şi adresa angajatorului    Liceul Teoretic ,,Horia Hulubei,, Str.Atomiştilor nr.103, Sector 5, Bucureşti-Măgurele, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
Consiliere şi orientare şcolară (dirigenţie) 
Coordonarea activităţii comisiei metodice 
 
 

Perioada Din noiembrie1997 până în august 2000 

Funcţia sau postul ocupat    Profesoară titulară, disciplina Biologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale    1997-2000 activitate didactică 
1997-2000 dirigentă liceu 
1997-2000 responsabil Comisie metodică de Biologie 

Numele şi adresa angajatorului    Grupul Şcolar Industrial nr. 19 R.A.T.B, Sector 3, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
Consiliere şi orientare şcolară (dirigenţie) 
Coordonarea activităţii comisiei metodice 
 
 

Perioada Din noiembrie 1991 până în septembrie 1993 

Funcţia sau postul ocupat Lucrătoare panificaţie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Brutar 

Numele şi adresa angajatorului S. C. MOPARIV S.A.- Rm. Vâlcea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Panificaţie 
 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

 
 
   Din octombrie 2017 până în septembrie 2021 

Doctorandă biologie 
Botanică - Floră 
 
Școala doctorală de Biologie, București 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  Din noiembrie 2013 până în februarie 2014 
Adeverinţă 
Direcţii moderne în psihopedagogia specială 
 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul de 
Psihopedagogie specială 

 

Perioada Din aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de formare prin programul POSDRU 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cadrul de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, CCD, I.S.M.B. 

Perioada Din aprilie 2013 până în mai 2013  

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de formare prin programul POSDRU 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Ştiinţe, Chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, CCD, I.S.M.B. 



3 
 

Perioada Din octombrie 2011 până în decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de formare prin programul POSDRU 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Abilitare pe curriculum la decizia şcolii – Formarea profesorilor de matematică şi ştiinţe în societatea   
cunoaşterii               

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, CCD, I.S.M.B. 

Perioada Din iulie 2011 până în august 2011 

Calificarea / diploma obţinută    Certifiat de formare SIVECO 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Creşterea competitivităţii economice – Utilizare Portal eŞcoala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministrul Educaţiei, Cercetării, tineretului şi Sportului, CCD, SIVECO 

 
Perioada 

   
Din septembrie 2010 pînă în august 2011 

Calificarea / diploma obţinută   Adeverinţă de formare CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Formarea specialiştilor în evaluare INSAM – Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în  
  învăţământul  preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucureşti 

 
Perioada 

 
Din septembrie 2010 până în august 2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de formator CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea specialiştilor în evaluare INSAM – Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 
învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

   CCD Bucureşti 

Perioada Din septembrie 2009 până în decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe, Competenţe pentru predarea disciplinei ştiinţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti 

Perioada Din aprilie 2007 până în iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Protecţia mediului, poluarea şi metode de reducere a acesteia. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti 

Perioada Din noiembrie 2006 până în decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Consiliere şi orientare şcolară – Autocunoaştere şi dezvoltare personală, Comunicare şi abilităţi 
sociale, Managementul informaţiilor şi al învăţării, Planificarea carierei, Calitatea stilului de viaţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti 

Perioada Din ianuarie 2005 până în martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  de  formare pentru  predarea Educaţiei pentru sănătate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilitarea pentru desfăşurarea orelor de Educaţie pentru sănătate 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Fundaţia Tineri penru Tineri 

Perioada Din martie 2005 până în iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia Informaţiei pentru cadrele didactice de alte specialităţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti, I.S.M.B. 

Perioada Din februarie 2004 până în aprilie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodica Biologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti, I.S.M.B. 

Perioada Din februarie 2001 până în martie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sănătate mentală şi emoţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti, I.S.M.B. 

Perioada Din octombrie 2000 până în ianuarie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCd Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curriculum naţional, Evaluare, Selectarea manualelor, Managementul schimbării, Predare-învăţare 
asistate de calculator, Managementulclasei şi instruirea diferenţiată  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucureşti, I.S.M.B. 

  

Perioada Din martie 2000 până în aprilie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea reformei în domeniul biologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti, I.S.M.B. 

Perioada Din octombrie 1997 până în decembrie 1997 

Calificarea / diploma obţinută    Adeverinţă CCD Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de pregătire privind utilizarea manualelor alternative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

CCD Bucureşti, I.S.M.B. 

Perioada   Din 2004 până în 2006 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de acordare a gradului didactic I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologie –,, Flora Bazinului Mijlociu al Olteţului,, 
Cercetare ştiinţifică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 
 
 

Perioada Din 27 august 2003 până în 31 august 2003 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire a gradului didactic II 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Biologie, Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 
 
 

Perioada Din 20 august 1999 până în 25 august1999 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de acordare a definitivării în învăţământ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Biologie, Psihologie, Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie 
 
 

Perioada Din octombrie 1993 până în iulie 1997 

Calificarea / diploma obţinută    Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregătirea personalului didactic 

            Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Psihologie şcolară, Pedagogie, Metodica predării biologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea din Craiova 
 
 

Perioada    Din octombrie 1993 până în iulie 1997 

Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate /          
          competenţe profesionale dobândite 

   Diplomă de licenţă 
   Discipline din domeniul biologiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ 

                             Furnizorului de formare 

   Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universtatea din Craiova, Facultatea de Horticultură, Profilul  
   Biologie           

  
 

 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Româna 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  - 
Utilizator 

independent 
- 

Utilizator 
independent 

- 
Utilizator 

independent 
- 

Utilizator 
independent 

- 
Utilizator 

independent 

Limba engleza   B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

independent 

  

 
 
 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate bună de comunicare, obţinută datorită profesiei, relaţionării cu elevii de diferite vârste, cu 
părinţii acestora, profesorii, inspectorii, reprezentanţii comunităţii locale,reprezentanţii organizaţiilor şi 
fundaţiilor, reprezentanţii altor instituţii care colaborează cu şcoala. 
Capacitate mare de efort intelectual. 
Capacitate de adaptare, spirit de echipă. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Abilităţi organizatorice (în prezent consilier edicativ) 
Experienţă pentru coordonare activităţi/ proiecte (dobândită prin formare profesională, activitatea 
şcolară  şi extraşcolară) 

  Organizare concursuri şcolare. 
  Organizarea activităţii comisiilor metodice ( ca membru sau responsabil) 
 

  

        Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe specifice formării continue 
Cunoaşterea legilor, regulamentelor, ordinelor, comunicărilor. 
Întocmirea documentelor specifice comisiilor ( ca responsabil sau membru) 
Întocmirea documentaţiei pentru activităţile şcolare şi extraşcolare 
Includerea mijloacelor tradiţionale şi moderne în activitatea formală şi nonformală 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

    
Cunoştinţe Microsoft Office – Word, Power Point, Excel 

   Utilizarea programului AEL în activitatea didactică 
   Utilizarea materialelor pe suport electronic, Intuitext, CD-uri didactice, DVD-uri 
   Utilizarea patformelor informaţionale, portal eŞcoala 
   Participarea la cursuri şi evaluări on-line 
. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice   Organizarea de activităţi artistice ale elevilor 
 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini Participare la examene naţionale şi olimpiade ca membru în comisii, simpozioane, proiecte. 
Participarea la activităţi extraşcolare cu elevii 
 

 
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare    Referinţe se pot obţine de la următoarele persoane: 
 
  Prof. Doina Burcău, director Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja,, sector 5, Bucureşti 
  Prof.  Elena Barbu, director adjunct Liceul Teoretic ,,Ştefan Odobleja,, sector 5, Bucureşti 
  Prof.  Flori Stoica, director Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de Auz ,,Sfânta Maria,,    
  Bucureşti 

  

 


