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Informaţii personale  

Nume / Prenume COSTEA  FLORENTINA  ECATERINA 

Adresă Ion Mihalache, bl.A, apt 3, Bucureşti, sector 1, România 

Telefon Mobil 0722488510   

  

E-mail  costeaflorentina14@yahoo.com 
  

Naţionalitate Romana  
  

Data naşterii 14 Aprilie 1972 
  

Sex Feminin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Postul/Functia ocupata 

 
  Inspector Școlar General 
  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV 

  

Experienţa profesională 
 

 

 Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

  Septembrie 2012 -August 2017 

Director 

Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele 

educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, 

colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale. 

Şcoala Gimnazială „Titu Maiorescu”, Bucureşti, sector 1 

Educaţie 

 

 Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 

  

 Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul sau sectorul de activitate  

Septembrie 1998 – 31 august 2012 

Cadru didactic, titular, grad didactic I 

Ocupaţia face parte din grupa 233 - Profesori în învăţământul secundar 

Profesorii din învăţământul secundar predau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar. 

Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti, sector2 

Educaţie 
  

 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale  

 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul sau sectorul de activitate  

Septembrie 1997 – August 1998 

Cadru didactic 

Ocupaţia face parte din grupa 233 - Profesori în învăţământul secundar 

Profesorii din învăţământul secundar predau mai multe discipline la nivel de învăţământ secundar. 

Organizator şi coordonator al colectivelor de elevi, ca diriginte.  

Colegiul Economic „C Kiriţescu”, Bucureşti  

Educaţie 

mailto:costeaflorentina14@yahoo.com


 Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale  

 

  

 Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul sau sectorul de activitate  

Septembrie 2009- octombrie 2009 

Director adjunct 

Conducătorii de unităţi de învăţământ planifică, conduc, coordonează şi evaluează aspectele 

educaţionale şi administrative ale serviciilor de educaţie în cadrul şcolilor primare şi secundare, 

colegiilor, facultăţilor, departamentelor din universităţi şi alte instituţii educaţionale. 

Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti  

Educaţie 

 Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Activtati şi responsabilităţi principale 

  

  

 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Septembrie 1998 – septembrie 2009 

Responsabil Comisia de perfecţionare a cadrelor didactice 

Realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare şi de formare în consiliu profesoral şi 

consiliu de administraţie ale instituţiei. Stabileşte, nevoile de dezvoltare profesională şi personală 

ale angajaţilor din instituţie. 

Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti  

Educaţie 

  

Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Activtati şi responsabilităţi principale 

  

 

 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Septembrie 1998 – septembrie 2009 

Responsabil Comisia Metodică Alimentaţie Publică – turism 

Elaborează programele de activităţi semestriale şi anuale ale comisiei metodice; 

Consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor 

semestriale ale materiei de studiu. 

Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti  

Educaţie 

  

Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat 

 Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul sau sectorul de activitate  

 

Septembrie 2010 – septembrie 2011 

Responsabil Comisia de monitorizare a performanţelor şcolare 

Analizează periodic performanţele elevilor; monitorizează parcurgerea programei şi modul în care 

se realizează evaluarea; 

Întocmeşte raportul de activitate pentru anul şcolar în curs. 

Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti  

Educaţie 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

2016 

Membru în Consiliu de Administraţie al Colegiului Economic V. Madgearu 

Preşedintele comitetului de părinţi pe şcoală 
 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii/ sectorul de activitate 

2010 – prezent 

Membru în Consiliul Consultativ al ISMB pentru discipline economice 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

Educaţie 

 

 Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul sau sectorul de activitate 

 

2003 – 2014 

Metodist ISMB 

Activităţi de informare, documentare şi consultanţă pentru personalul din învăţământ. 

Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 

Educaţie 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 Tipul sau sectorul de activitate 

2012 

Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional 

Educaţie 

 Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul sau sectorul de activitate 

2005 – prezent 

Expert evaluator CNFPA  

Evaluează şi avizează programele furnizorilor de formare profesională a adulţilor. 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

Educaţie şi formare 



Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 Numele şi adresa angajatorului 

Tipul sau sectorul de activitate 

2008 – prezent 

Expert formare profesională 

Concepe propriile activităţi de instruire şi elaborează strategia de formare; 

Participă activ şi responsabil la diverse forme de perfecţionare, urmărind în permanenţă propriile 

obiective.  

SC LIRA COP CREATIVE 

Educaţie şi formare 

  

EXPERIENTA IN DOMENIUL 

PROIECTELOR EUROPENE 

 

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 

 Proiect 

Tipul sau sectorul de activitate 

2011  

Formator şi evaluator pentru toate modulele cursului pentru ocupaţia „Lucrător în comerţ” 

Concepe propriile activităţi de instruire / formare a instructorilor / formatorilor şi elaborează 

strategia de formare; 

Participă activ şi responsabil la diverse forme de perfecţionare, urmărind în permanenţă propriile 

obiective.  

„Munca are genul feminin " contract POSDRU/97/6.3/S/63494 

Susţinerea cursurilor de formare şi evaluarea cursanţilor  

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 Proiect 

Tipul sau sectorul de activitate 

2011  

Formator şi evaluator pentru toate modulele cursului pentru ocupaţia „Cameristă” 

Concepe propriile activităţi de instruire / formare a instructorilor / formatorilor şi elaborează 

strategia de formare; 

Participă activ şi responsabil la diverse forme de perfecţionare, urmărind în permanenţă propriile 

obiective.  

„Munca are genul feminin " contract POSDRU/97/6.3/S/63494 

Susţinerea cursurilor de formare şi evaluarea cursanţilor  

  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

 

 Proiect 

Tipul sau sectorul de activitate 

 2012 – 2014 

Formator şi evaluator pentru toate modulele cursului pentru ocupaţia „Camerista” 

Concepe propriile activităţi de instruire / formare a instructorilor / formatorilor şi elaborează 

strategia de formare; Participă activ şi responsabil la diverse forme de perfecţionare, urmărind în 

permanenta propriile obiective.  

“Rețeaua Autoritatilor Competente pentru Calificările Profesionale din România  

Susţinerea cursurilor de formare 

 

CALIFICAREA / DIPLOMA 

OBŢINUTĂ 

 

  

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplinele principale studiate / 

 competenţe profesionale dobândite  

 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/  

Nivelul  

2008 – 2009 

Master : Marketingul în contextul integrării europene  

Fundamentele Marketingului, Managementul mărcii şi imaginii de marcă, Marketingul direct, 

Comunicarea în marketing, Studierea pieţei, Web-Marketing, Comerţ exterior şi politici comerciale 

comunitare, Managementul calităţii, Managementul programelor finanţate internaţional, 

Planificarea afacerilor, Drept comunitar, Documentarea în vederea elaborării lucrării de disertaţie 

Facultatea de Marketing şi Afaceri Economice Internaţionale, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

Nivel 6 

  

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplinele principale studiate / 

 competenţe profesionale dobândite  

  

 

1992 – 1997  

Licenţiat în Turism – Servicii 

Disciplinele studiate fiind: Economie politică, Bazele merceologiei, Bazele contabilităţii, 

Drept comercial, Marketing, Management, Economia comerţului, Previziuni macroeconomice, 

Economia serviciilor, Economia turismului, Proiecte economice, Mangement în servicii, 

Marketingul serviciilor. 



Numele şi tipul instituţiei de învăţămât 

Nivelul  

Facultatea de Comerţ – Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivel 5 

  

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută  

  

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

2010 

Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic  

Management educaţional (90 credite profesionale transferabile) 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Casa Corpului Didactic, Bucureşti 

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivel internaţional 

 

2012 

 Certificat de Participare 

„Pregătiţi pentru piaţa muncii” – pregătire practică şi sesiuni de lucru 

 Albano Laziale – Italia 

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivel internaţional 

 

2010 

 Certificat de Participare 

„Relaţiile dintre administraţia locală şi unităţile de învăţământ” – schimb de experienţă 

Istanbul –TURCIA 

 

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivel internaţional 

 

2015 

Certificat de Participare 

„Sustenabilitatea turismului prin formare profesională” – schimb transnaţional de bune practici 

 Verona – Italia 

 

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

2005 

Certificat de Formator  

IRECSON, Bucureşti 

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

2006 

Certificat de Evaluator de competenţe profesionale 

Asociaţia Tehnoeducaţia Mileniului III, Bucureşti 

Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 

 

2006 

Certificat de Acordare a Gradului didactic I 

Academia de Studii Economice, Bucureşti 

 

Titlul certificatului sau diplomei obtinute 
          Institutia de formare/furnizorul de 

formare 

➢ Adeverinţă 
➢ CCD- Bucureşti, „Inspecţia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice”–12 credite, 

2011 
 
➢ Certificat 
➢ „Strategii de prevenire a violenţei în şcoală”, Salvaţi Copiii, Bucureşti, 2011 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Curs de formare pentru elaborarea cererilor specifice proiectelor 

finanţate din fonduri nerambursabile”, 2011 
 
➢ Certificat de absolvire 
➢ Fundaţia Universitară AISTEDA, „Managementul schimbării în organizaţia 

şcolară”,2011 
 
➢ Certificat 
➢ HERECA 5STELLAE „Management organizaţional”, în cadrul proiectului ”Manager 

profesionişti pentru turism, hoteluri şi restaurante”, 2011  
 
➢ Certificat de absolvire 
➢ Fundaţia Universitară AISTEDA, „Comunicare eficientă”, 2010 



 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Managementul proiectelor comunitare de învăţare de-a lungul 

vieţii”, 2010 
 
➢ Certificat de absolvire „Comunicare în limba engleză”, 2010 
➢ Fundatia pentru invatamant” 
 
➢ Certificat de absolvire „Manager în turism”, 2010 
➢ Lira Cop Creative 
 
➢ Certificat de absolvire „Operare calculator electronic şi reţele” 
➢ Internaţional Computer School”, 2005 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Invătare activă, abilitare curriculară la disciplinele economice”, 2004 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Managementul activităţilor de formare continuă la nivelul unităţii de 

învăţământ”, 2004 

 

➢ Adeverinţă 
➢ SIVECO România, „Curs de formare profesională: software educaţional AeL”, 2009  
 
➢ Certificat de absolvire „Formator”, 2005 
➢ IRECSON 
 
➢ Diplomă 
➢ Grup Şcolar agricol „V. Harnaj”, Bucureşti, concurs interjudeţean „Impactul drogurilor 

asupra tinerilor”, în cadrul proiectului educaţional „MESAGERII PRIETENIEI”, 2009 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Managementul activităţilor de formare continuă la nivelul unităţii de 

învăţământ”, 2009 
 
➢ Certificat 
➢ FICE – România, „Eu, Voluntarul”, 2009 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Ora de consiliere şi orientare şcolară”, 2007 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Şcoala inclusivă - Teoria intelegenţelor multiple”, 2007 
 

 
➢ Certificat de absolvire „Evaluator de competenţe profesionale” 
➢ Asociaţia Tehnoeducaţia Mileniului III, 2006 
  
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, program „Titularizare 2010”, 2010 
 
➢ Adeverinţă 
➢ ASE – Bucureşti, „Program de perfecţionare periodica – 15 credite”, 2006 
 
➢ Adeverinţă 
➢ CCD – Bucureşti, „Managementul calităţii totale”, 2006 
 
➢ Certificat de participare 
➢ British Council, „Formare de mentori pentru practica pedagogică”, 2005 
 
➢ Atestat 
➢ UPB, „PROMANAGEMENT” – Management şi comunicare ( 30 credite), 2011 

 
➢ Atestat  
➢ UPB, „PROMANAGEMENT” – TIC ( 30 credite), 2011 



 
➢ Certificat  
➢ CCD, „Profesorul şi cariera de succes” ( 25 credite), 2011 
 
➢ Certificat  
➢ UPB, „Instrumente online pentru educaţie” ( 30 credite), 2011 
 
➢ Certificat  
➢ Univ. Naţională de Artă, „Competenţe în comunicare performanţă în educaţie” ( 25 credite), 

2012 
 
➢ Certificat  
➢ CCD, „Management educaţional” (90 credite), 2010 
 
➢ Atestat  
➢ ADDE, „SCMI” ( 15 credite), 2013 
 
➢ Atestat  
➢ CNDIPT, „Metode de învăţare prin firma de exerciţiu” (24 credite), 2012 
 
➢ Atestat 
➢ CCD, „Competenţă şi performanţă în şcoala de azi” (25 credite), 2013 
 
➢ Certificat  
➢ UPB, „Instrumente online pentru educaţie” (30 credite), 2011 
 
➢ Certificat  
➢ British Council, „Formare de mentori pentru practica pedagogică”, 2005 
 
➢ Certificat  
➢ Corpul Exerţilor în Accesarea Fondurilor Structurale şi de Coeziune Europene, „Manager 

Proiect” ( 30 credite), 2011 
 
➢ Adeverinţă 
➢ Dăscălimea Română, „Instrumente online pentru educaţie” (30 credite), 2011 
 

Proiecte internaţionale  

 

➢ „Munca are genul feminin” 2011 – formator 

➢ „Pregătiţi pentru piaţa muncii” 2012 – expert 

➢ „Târgul internaţional al firmelor de exerciţiu” 2013, 2014 – participant 

➢ „Dezvoltarea capacităţii administrative a MECS prin implementarea managementului 
strategic” 2015 – participant 

➢ „OSCINT”, 2012 – participant 

➢ „CALISIS”, 2011 – participant 

➢ „Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional”, 2013 – 
participant 

➢ „CONCORD” - PROMANAGEMENT-MANAGEMENT ŞI COMUNICARE, 2012 – 
participant 

➢ „CONCORD” - PROMANAGEMENT-TIC, 2012 – participant 

➢ „Centrul Pilot integrat pentru iniţierea şi sprijinirea afacerilor în scopul creşterii 
competitivităţii economiei româneşti în condiţiile aderării la Uniunea Europeană”, 
2011 – participant 

➢ „Competenţe în comunicare, performanţa în educaţie”, 2012 – participant 

➢ „Calitate în educaţie prin mediere şi practici restaurative”, 2011 – participant 

➢ „COMPENDIU”, 2012 – participant 

➢ „PROGRAMUL IT&S, 2015 – participant 

➢ „Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor informatice SEI”, 2013 – 
participant 

 

 Autor/coautor la 

 Manuale şcolare /CDL-uri 

 

 

➢ manual „Tehnologia Turismului”, clasa a XI-a, Ed. Niculescu, 2002 

➢ manual „Tehnologia Turismului”, clasa a XII-a, Ed. Niculescu, 2002  

➢ manual „Tehnologie hotelieră”, clasa a XII-a, Ed. Niculescu, 2003 



➢ manual „Alimentaţie publică şi turism”, manual clasa a IX-a SAM - cultura de 
specialitate, Ed. Niculescu, 2006 

➢ manual „Alimentaţie publică şi turism”, manual clasa a IX-a SAM - instruire practică, Ed. 
Niculescu, 2004 

➢ manual „Organizarea agenţiei de turism”, clasa a XI-a, Ed CD Press, 2007. 

➢ manual „Comportament şi etică profesională”, clasa a X-a SAM, Ed CD Press, 2006. 

➢ manual „Patrimoniu Turistic”, clasa a X-a SAM, Ed CD Press, 2006. 

➢ Auxiliar curricular / Ghid practic, laborator tehnologic, clasa a XI-a şi a XII-a, Ed 
Cermaprint, 2005 

➢ CDL „Organizarea locului de muncă în unităţile de alimentaţie publică şi turism”, cls a 
IX-a, an şcolar 2009/2010 

➢ CDL” Tradiţii zonale în bucătăria românească”, cls a IXa, an şcolar 2008/2009 

➢ CDL” Armonizarea bucătăriei româneşti cu bucătăria internaţională”, cls a X-a, an 
şcolar 2008/2009 

➢ CDL” Tehnici de asigurare a calităţii în unităţile comerciale”, cls a IX-a, an şcolar 
2006/2007 

➢ CDL” Analiza calităţii mărfurilor alimentare şi nealimentare”, cls a X-a, an şcolar 
2006/2007 

➢ CDL” Influenţe şi tradiţii în bucătăria românească”, cls a IX-a, an şcolar 2005/2006 

➢ CDL” Influenţe şi tradiţii în bucătăria internaţională”, cls a X-a, an şcolar 2005/2006 

 

Articole publicate cu ISBN/ISSN ➢ “Manualul între profesionalism şi amatorism”, Simpozion Internaţional - Protecţia 
consumatorului în economía de piaţă, ediţia a II a, “Promovarea produselor şi serviciilor din 
perspectiva protecţiei consumatorului”, Colegiul Economic “Hermes”, ISBN: 978-973-0-
06463-6-13 martie 2009 

➢ “Metode alternative de evaluare”, Simpozion Naţional “Orientări noi în pedagogía 
contemporană”, ISBN: 978-606-8061-14-6, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16, Buzău, 6 martie 
2009. 

➢ “Management şcolar şi eficiente organizaţiei şcolare”, Simpozion Naţional “Orientări noi 
în pedagogía contemporană”, ISBN: 978-606-8061-14-6, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16, 
Buzău, 6 martie 2010. 

➢ “Consumatorul român în Uniunea Europeană”, Revista “Liceul – prezent şi viitor”, vol. 
VI, Colegiul Preuniversitar “Dr. I. C. Cantacuzino”, ISBN:978-973-0-06389-9, 2009 

➢ “Violenţa în şcoală”, editată cu ocazia Simpozionului Internaţional “Consolidarea 
iniţiativelor comunitare de prevenire a HIV/SIDA şi a violenţei în familie”, ediţia a II a, 
noiembrie, ISSN: 1582-5179, 2008 

➢ “Cine ne apară de publicitatea înşelătoare”, Revista “Liceul – prezent şi viitor”, vol. V, 
Colegiul Preuniversitar “Dr. I. C. Cantacuzino”, ISBN:978-973-0-05468-2, 2008. 

➢ “Influenţa comunicării interculturale asupra dezvoltării economice”. Simpozion 
Internaţional Interdisciplinar “Comunicarea prin credinţă în contextul interculturalităţii 
europene”, Colegiul Economic “Hermes”, Bucureşti, ISBN: 978-973-0-06136-8, 11 
decembrie 2008 

➢ “Managementul grupurilor neomogene cultural în învăţământul din UE”, revista PRO –
Educaţia, Anul III-2007, ISSN: 1841-57-33, editată cu ocazia Simpozionului Internaţional 
“Şcoala – centru cultural comunitar” – ediţia a II-a, 17 martie 2007 

➢ “Colaborarea dintre şcoală şi familie - o posibilă cale de prevenire a delicvenţei 
juvenile”, editată cu ocazia Simpozinului Naţional “Minori în derivă – Educaţia pentru 
prevenirea delicventei juvenile”, Ediţia a II a, 28 aprilie 2007, la Şcoala cu clasele I-VIII, nr. 
7, Buzău, ISBN: 978-973-88259-49, 2007. 

 

Participări la conferinte şi 
simpozioane 

 

➢ „Aspecte privind planificarea resurselor umane”, Târgul regional al firmelor de 
exerciţiu, Colegiul Ec. Viilor, 2011 

➢ „Voluntariatul - o oportunitate?” Conferinţa naţională ”Voluntariatul pentru educaţie”, 
CCD Bucureşti, 2011 

➢ „Creşterea competitivităţii economiei româneşti în piaţa UE”, Competiţia „Un 
consumator informat este un consumator sănătos”, Grup Sc Ec Adm. „M. Vulcănescu, 
Bucureşti, 2011 

➢ „Marketingul în biblioteca publică - evoluţie şi implementare”, Sesiunea de 
comunicări în cadrul Târgului Regional al Firmelor de Exerciţiu, Liceul Economic C 
Kiriţescu, Bucureşti, 2010 

➢ „Mediul înconjurător şi dezvoltarea durabilă”, Simpozion Internaţional „Educaţie 



pentru o dezvoltare durabilă”, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „D. Moţoc”, 
Bucureşti, 2008 

➢ „Impactul ecologiei asupra sănătăţii oamenilor şi formarea conştiintei ecologice”, 
Simpozion Naţional „Să sărbătorim pământul”, Şcoala nr. 31, Bucureşti, 2008 

➢ „Cine ne apără de publicitatea înşelatoare?”, Simpozionul Internaţional „Protecţia 
consumatorului în economia de piaţă”, cu tema „Egalitatea de şanse a consumatorului din 
spaţiul european în perspectiva creşterii calităţii vieţii şi dezvoltării durabile”, Colegiul 
Economic „Hermes”, Bucureşti 2008 

➢ Monumente incluse în patrimoniul UNESCO”, Simpozionul naţional „România între 
tradiţie şi modernitate” cu tema „Cultura şi civilizaţie românească în context european”, 
Colegiul Economic „V. Madgearu”, Bucureşti, 2007 

➢ „Rolul educaţiei moral creştine în combaterea violenţei la copii”, Simpozionul 
Internaţional Interdisciplinar „Egali în faţa Divinităţii într-o Europă unită”, în cadrul 
Festivalului Educaţional „Şansele tale”., Colegiul Economic „Hermes”, Bucureşti, 2007 

➢ Seminar „Practici europene în prevenirea şi combaterea conflictelor şi violenţei din 
învăţământul preuniversitar” din cadrul proiectului „Calitate în educaţie prin mediere şi 
practici resturative”, 2011 

➢ Conferinţa „Modele educaţionale în Sud-Estul Europei: Tendinţe şi provocări”, 
Universitatea Europei de Sud-Est Lumina, Bucureşti 2011 

➢ Seminar Naţional „Educaţia Globală, educaţie pentru solidaritate”, Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile, în cadrul proiectului Global Education Without Borders”, 
2011 

➢ Workshop „Managementul comportamentelor problematice la copii” din cadrul 
proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, Organizaţia „Salvaţi copii”, Bucureşti, 2011 

➢ “Metode alternative de evaluare”, Simpozion Naţional “Orientări noi în pedagogía 
contemporană”, ISBN: 978-606-8061-14-6, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 16, Buzău, 6 
martie 2009. 

➢ Simpozion Internaţional „Orientări noi în pedagogia contemporană”, Şcoala „I. 
Creangă, Buzău, 2010 

➢ Simpozion Naţional „O investiţie în educaţie înseamnă un pas spre succes”, Şcoala 
1, Galati, 2011 

➢ Conferinţa „Descentralizarea învăţământului românesc”, Paralia-Katerini, septembrie, 
2007 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute Engleză 

  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza   B 2  B 2  B 2  B 2  B 2 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale • Spirit de echipă; 

• Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă în 

proiecte;  

• O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de profesor şi 

formator; 

• Dorinţă de a câştiga experienţă; 

• Rezistenţă la stres; 

• Adaptabilitate la nou; 

• Persoană comunicativă; 

 



 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

• Experienţă bună a managementului de proiect și al echipei; 

• Profesor coordonator proiecte pentru examenul de obţinere a certificatului de competenţe 
profesionale; 

• Profesor evaluator concursul de titularizare/suplinire; 

• Organizare şi desfăşurare Simpozion „Protecţia consumatorului”; 

• Programele de parteneriat derulate în colaborare cu Poliţia comunitară şi Asociaţia 
Antidrog şi acţiunile de voluntariat Membru în echipa de organizare a simpozionului 
internaţional „Protecţia consumatorului în economia de piaţă” şi a simpozionului 
internaţional interdisciplinar „Religie-istorie-română” din cadrul programului „Festivalul 
şanselor tale” 

  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

 Certificat ECDL 

 

  

 
 

 
  

Permis(e) de conducere Categoria B, din anul 1993 
  

 


