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lyINFORMAŢII PERSONALE HOMEGHIU A. AURORA-CĂTĂLINA 
 
 
 
 
 
  

 

 Strada Crângului. Nr. 60, Târgoviște, cod poştal 130099, jud. Dâmbovița, Romania  

0245243046     0741131200        

 c_homeghiu@yahoo.com   

 

Sexul F | Data naşterii 25/01/1969 | Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

LOCUL DE MUNCA  
 
 

Inspector școlar general – Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița   

18.11.2020
-prezent 

 
 
 
 

22.11.2019 
– 

18.11.2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
04.09.2019 
22.11.2019 

Inspector școlar general 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița, 
www.isj-db.ro  
Exercitarea atribuțiilor prevăzute în Regulamentului de organizare și funcționare a inspectoratelor 
școlare 
Inspector școlar general adjunct 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița, 
www.isj-db.ro  
Domeniul management - proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a 
domeniului coordonat; organizarea și coordonarea activităților domeniului coordonat; motivarea, 
antrenareea personalului din subordine; monitorizarea, evaluarea și controlul activităților 
compartimentului; președinte Comisia județeană de mobilitate, secretar Comisia SCIM; responsabil 
Comisia județeană de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, președinte Colegiul de 
disciplină, membru în comisiile cu caracter permanent constituite la nivelul ISJ Dâmbovița, utilizator 
Sistemului de informare al pieței interne - IMI la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, 
organizare examene naționale, în calitate de vicepreședinte (EN VIII și Bacalaureat). 
Inspector școlar pentru Monitorizarea programelor privind accesul la educație 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița, 
www.isj-db.ro 
Coordonarea, la nivel județean, a  programelor care  vizează tineri şi adulţi care nu au finalizat 
învăţământul obligatoriu (Progamul „A doua şansă”); coordonarea desfășurării activităților 
remediale la nivelul unităților de învățământ și consilierea cadrelor didactice pentru implementarea 
activităților remediale, verificarea aplicării legislaţiei şi a actelor normative în vigoare; proiectarea, 
organizarea,  desfăşurarea şi valorificarea inspecţiei şcolare la nivelul unităţilor  de învăţământ 
preuniversitar; atribuții suplimentare: secretar Consiliul de administrație, secretar Comisia SCIM, 
responsabil Comisia județeană echivalare studii. 

01.05.2019
03.09.2019  

 
 
 

 
 
 

Profesor  geografie - Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște,   Strada Aleea Trandafirilor, nr. 2, 
Târgoviște, Dambovita (titular)  
Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște, Strada Lt. Pârvan Popescu, Nr. 58, Târgoviște, 
Dâmbovița (titular) 
Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, Strada Calea Domnească, nr. 235, Târgoviște, 
Dâmbovița (detașat) 
Activitate didactică specifică postului; pregătirea elevilor pentru examenul național de bacalaureat; 
pregătirea elevilor pentru concursuri și olimpiade școlare (etapa județeană, etapa națională). 

mailto:c_homeghiu@yahoo.com
http://www.isj-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
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01.07.2015
30.04.2019 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012-2015 

Inspector școlar pentru Monitorizarea programelor privind accesul la educație 
Inspectoratul Școlar  Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița 
Coordonarea, la nivel județean, a  programelor care  vizează tineri şi adulţi care nu au finalizat 
învăţământul obligatoriu (Progamul „A doua şansă”); coordonarea desfășurării activităților 
remediale la nivelul unităților de învățământ și consilierea cadrelor didactice pentru implementarea 
activităților remediale, verificarea aplicării legislaţiei şi a actelor normative în vigoare; proiectarea, 
organizarea,  desfăşurarea şi valorificarea inspecţiei şcolare la nivelul unităţilor  de învăţământ 
preuniversitar; atribuții suplimentare:  președinte Comisia județeană de Etică, secretar al Consiliului 
de administrație, președinte/secretar Comisia SCIM, responsabil Comisia județeană echivalare 
studii, președinte/vicepreședinte/secretar Comisia județeană de Bacalaureat, secretar Comisia 
județeană de Evaluare Națională. 
Membru consiliul consultativ geografie; membru comisia națională geografie; membru comisia 
centrală olimpiada națională de geografie, membru grupul de lucru constituit la nivel național pentru 
elaborarea programelor școlare și pentru revizuirea metodologiilor MEC.  

 

Profesor geografie 
Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște,   Strada Aleea Trandafirilor, nr. 2, Târgoviște, Dambovita  
Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște, Strada Lt. Pârvan Popescu, Nr. 58, Târgoviște, 
Dâmbovița  
Activitate didactică; coordonarea colectivului de elevi în calitate de diriginte; pregătirea elevilor 
pentru examenul național de bacalaureat; pregătirea elevilor pentru concursuri și olimpiade școlare 
(etapa județeană, etapa națională). 
Profesor metodist; responsabil centru metodic Târgoviște; membru consiliul consultativ geografie; 
membru comisia națională geografie; membru comisia centrală olimpiada națională de geografie; 
coordonare practică pedagogică.  
 

 
2010-2012  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inspector școlar pentru geografie-istorie-discipline socio-umane 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița - 
consilierea cadrelor didactice pe componentele curriculumului national; realizarea diagnozei, 
prognozei şi proiectarea activităţilor în specialitate; realizarea inspecţiilor de specialitate definitivat, 
(grade didactice, inspecţii generale); elaborare subiecte, organizare şi desfăşurare olimpiade şi 
concursuri şcolare de specialitate la nivel local/judeţean/national; elaborare Regulament şi 
programă concurs interjudeţean de geografie „Terra – de la poveste la realitate”, aprobat MEC.  
Coordonare consiliul consultativ geografie; membru în Comisia Națională de specialitate, în 
comisiile centrale ale olimpiadelor naționale, diciplina geografie și în grupurile de lucru ale 
Ministerului Educației și Cercetării (elaborare metodologii și subiecte olimpiade școlare și examene 
naționale: bacalaureat, definitivat, titularizare); membru în consiliul de administrație al ISJ DB. 
 

 
2004-2010 

 
 

Inspector școlar geografie  
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Bd. Carol nr. 27, Târgoviște, Dambovita (1/2 normă) 
Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște,   Strada Aleea Trandafirilor, nr. 2, Târgoviște, Dambovita 
(1/2 normă) - consilierea cadrelor didactice pe componentele curriculumului national; realizarea 
diagnozei, prognozei şi proiectarea activităţilor în specialitate; realizarea inspecţiilor de specialitate 
definitivat, (grade didactice, inspecţii generale); elaborare subiecte, organizare şi desfăşurare 
olimpiade şi concursuri şcolare de specialitate la nivel local/judeţean/national; coordonare consiliul 
consultativ geografie; membru în Comisia Națională de specialitate, în comisiile centrale ale 
olimpiadelor naționale, diciplina geografie și în grupurile de lucru ale Ministerului Educației și 
Cercetării (revizuire programe școlare), membru în consiliul de administrație al ISJ DB. 
 

1993-2004  Profesor 
Școala Generală nr. 5 ”Coresi”, Târgoviște, Aleea Trandafirilor , nr. 2, Dâmbovita 
Activitate didactică specifică postului; membru în consiliul de administrație al unității de învățământ; 
metodist ISJ Dâmbovița; membru în Consiliul consultativ de specialitate, coordonator practică 
pedagogică. 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE    

  

2019 
 

 
 

2018 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 
 

2018 
 
 
 
 
 

2014 

 Program de formare continuă Managementul clasei  (120 ore, 30 CPT) 
Adeverința nr.  918/23.06.2019, valabilă până la acordarea Atestatului; Fundația Cultural 
Umanitară „Henri Coandă” Oradea 

 Program de formare continuă Metodica predării-învățării-evaluării eficiente în instituțiile de 
învățământ preuniversitar (120 ore, 30 CPT) 

Atestat de formare continuă Seria A Nr. 0059855; Asociația Egomundi Călărași 
Comunicare didactică eficientă; implementarea curriculumului; Valorificarea strategiilor de 
proiectare didactică; utilizarea metodelor și tehnicilor de învățare; valorificarea multidisciplinarității; 
aplicarea diferitelor metode de evaluare. 

 Program de formare continuă Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învățământul 
preuniversitar (20 CPT) 

Adeverința nr. 431/06/11.2018, valabilă până la acordarea Atestatului; Asociația Preuniversitaria 
Formare Continuă 
Competențe de comunicare, organizare, competențe teoretice și practice despre diferite tipuri de 
dizabilități, competențe vizând consilierea psihopedagogică a situațiilor speciale, competențe 
specifice noilor metode de predare și tehnici active de învățare la copiii cu CES. 

 Program de formare continuă Educație nonformală, management și bune practici (48 ore,12 
CPT) 

Atestat de formare continuă Seria A, Nr. 0033801; Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
Competențe de evaluare, comunicare și relaționare, competențe psiho-sociale, managementul 
activităților de educație nonformală. 

 Program de formare continuă  - Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală,  din cadrul 
proiectului POSDRU/57/1.3/S/30074 (84 ore, 20 CPT) 

Atestat de formare continuă Seria F, nr. 0161853; Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
Dezvoltarea unor strategii de planificare inovativă a intervențiilor la nivelul școllilor, din perspectiva 
învățării permanente; utilizarea de strategii inovative de facilitare a diferitelor intervenții 
educaționale la nivelul școlii și al comunității. 

 

         2013 Program de formare continuă – Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului 
național, din cadrul proiectului ”Cadru de referință al curriculumului național pentru învățământul 
preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare POSDRU/55/1.1/S/25088 (15 CPT) 

 
          
 
 

Adeverința nr. 2/25008/02.07.2013 ; Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
Competențe de abilitare a cadrelor didactice din punct de vedere teoretic și metodologic în privința 
problematicii curriculare. 

 

 Program de formare continuă – Management strategic (66 ore, 18 CPT) 
         2013 

 
 

         2013 
 
 
 
 

 
        2011 

 

Atestat de formare continuă Seria F, nr. 015369; Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
Identificarea și asigurarea de resurse necesare pentru elaborarea și implementarea strategiei de 
dezvoltare a organizației. 
Program de formare continuă – Managementul resurselor umane (66 ore, 16 CPT) 
Atestat  de formare continuă Seria F, Nr. 0158; Casa Corpului Didactic Dâmbovița 
Competențe de asigurare a resurselor umane necesare prin selecția de personal potrivit 
specificului unităților și strategiei de dezvoltare a acestora; utilizarea tehnicilor și instrumentelor de 
evaluare specifice resurselor umane și procesului educațional 
Program de formare continuă - Instruire diferențiată, din cadrul proiectului ”Formarea continuă a 
profesorilor de Istorie și Geografie în societatea cunoașterii”, POSDRU/87/1.3/S/62651 (89 ore, 25 
CPT) 

 

 

 

 

 

Atestat de formare continuă Seria E, nr. 0022864; Universitatea ”Valahia” din Târgoviște  

Diferențierea activității instructiv-educative prin practici didactice de valorificare a relației obiective-
conținut-metode-mijloace-forme de orgnizare, în raport cu particularitățile psihopedagogice ale 
elevilor; Competențe teoretice privind educația elevilor cu cerințe educative speciale; Competențe 
practic-aplicative privind utilizarea în practica educațională a strategiilor specifice de lucru cu copiii 
cu diverse tipuri de dizabilități. 
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COMPETENȚE PERSONALE    

  

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

                                                                                                                               

         2012 

 

         2012 

 

 

         2004 

         2000 

1995 

          

         2005 

-2006 

 

Program de formare continuă - Abilitare curriculară, din cadrul proiiectului ”Formarea continuă a 
profesorilor de Istorie și Geografie în societatea cunoașterii”, POSDRU/87/1.3/S/62651 (89 ore, 25 
CPT) 
Atestat de formare continuă Seria E, nr. 002689; Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 
Proiectarea și realizarea demersurilor de dezvoltare curriculară intra și interdisciplinare, ca rezultat 
al identificării nevoilor de formare din contextul local 
Proiectarea și utilizarea strategiilor de evaluare bazate pe metode și tehnici moderne/alternative de 
evaluare 
Program de formare continuă – Formarea dezvoltatorilor de itemi de evaluare (INSAM), din cadrul 
proiectului ”Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”, 
POSDRU/1.1/S/3, ID 3074 (80 ore, 20 CPT) 
Atestat de formare continuă Seria E, nr. 0013480;  SOFTWIN 
Competențe de evaluare a elevilor – proiectarea evaluării, conceperea și utilizarea instrumentelor 
de evaluare bazată pe competențe, individuală și de grup aprecierea și evaluarea rezultatelor 
școlare, dezvoltarea gândirii critice și a creativității 
Competențe tehnice și tehnologice – utilizarea calculatorului în crearea de instrumente de evaluare 
Program de formare continuă – Manager XXI  (95 ore, 30 CPT) 
Atestat de formare continuă Seria C, nr. 0020044; Academia de Studii Economice București, 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic. 
Competența de a proiecta și realiza un sistem de management educațional eficace, adaptat la 
specificul organizației școlare conduse; competența de a gestiona adecvat resursele umane 
existente la nivelul organizației școlare. 
 
Membru al Corpului Național al experților în management educațional, conform OMECTS nr. 
3845/2012 – Adeverința ISJ Dâmbovița nr. 3663/10.05.2012 
Profesor mentor, în conformitate cu prevederile OMECTS nr. 5485/2011 – Decizia ISJ nr. 
915/27.06.2012 
 
Gradul didactic I 
Gradul didactic II 
Definitivare în învățământ 
 
Master „Calitatea mediului și fenomene geografice de risc” 
Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Științe Umaniste 
 

1989 

-1993 

Studii universitare de lungă durată  finalizate cu diplomă  de absolvire   

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie, specializarea Geografie-Franceză 
 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză B2 B2 B1 B1 B2 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

    Experiență în activități de formare – cursuri acreditate MEC (proiecte POSDRU/POCU și programe CCD) 

Competenţe informatice  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ obținută prin cursuri de 
formare și la locul de muncă. 
- Program de formare continuă – Utilizarea avansată a instrumentelor TIC, în 
cadrul proiectului ”Școala – membru activ al societății informaționale”, beneficiar 
Ministerul Eduației Naționale, partener S.C. SIVECO România (89 ore, 25 CPT). 
Certificat nr. 2727/25.09.2013; Ministerul Educației Naționale. 
Operarea cu noțiunile și metodele specifice proiectării, dezvoltării și utilizării 
avansate a instrumentelor TIC și resurselor digitale în activitatea didactică. 

- Program de formare continuă – Formarea de specialiști în evaluare INSAM, 
din cadrul proiectului ”Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în 
învățământul preuniversitar”, POSDRU/1.1/S/3, ID 3074 (28 ore, 7 CPT) 
Atestat de formare continuă Seria E, nr. 0013613;  SOFTWIN 
Competențe de evaluare a elevilor – conceperea și utilizarea instrumentelor de 
evaluare; Competențe tehnice și tehnologice – utilizarea calculatorului în crearea 
și implementarea de instrumente de evaluare la clasă. 
- Program de formare continuă Instruirea în societatea cunoașterii (89 ore, 25 
CPT); furnizor SIVECO România S.A.  
Atestat de formare continuă Seria B, nr. 0048495; SIVECO 
Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competențele necesare elevilor în secolul 
XXI. 
- Curs de formare Utilizarea instrumentelor on-line în educație; Junior 
Achievement Young Enterprise. 
Certificat Nr. 17033/05.07.2015.  

Competenţe de comunicare  Competenţe de comunicare dobândite prin experiența la locul de muncă, 
conform fișei de post, precum și prin activitatea în echipele de implementare a 
proiectelor cu finanțare europeană, prin participarea la cursuri de formare, 
simpozioane, conferințe, colective de lucru la nivel județean/regional/național 
(membru în comisia națională la disciplina geografie, membru în grupul de lucru 
la nivel național pentru elaborarea programelor școlare), mentor și formator.  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Competențe de organizare și coordonare a colectivelor de elevi și cadre 
didactice, în calitate de profesor și inspector școlar; de coordonare, la nivel 
județean, a programelor pentru elevi cu dificultăți de învățare și pentru elevi 
provenind din mediile socio-economice dezavantajate, de consiliere pe tema 
implementării controlului intern, organizare examene naționale, concursuri, 
olimpiade școlare, la nivel județean și național. Competențe manageriale 
dovedite în activitatea de inspector școlar general adjunct,  prin capacitatea de 
proiectare a strategiei și direcțiilor de dezvoltare a domeniului management din 
cadrul inspectoratului școlar. 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

O bună cunoaştere a proceselor de control managerial intern, abilități în 
formarea și coordonarea echipelor,  elaborarea procedurilor operaționale, 
coordonarea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană și 
monitorizarea acestora, elaborarea de programe de formare continuă acreditate. 
Competențe de aplicare a politicilor și strategiilor educaționale la nivel local și de 
evaluare a calității managementului din instituțiile de învățământ preuniversitar.  

2019-2020 

 

 

2016-2018 

 

 formator în cadrul Programului de formare acreditat „Parteneriat școală-familie-
comunitate”, în cadrul proiectului POCU/73/6/6/104753, cu titlul „INO-PRO – Inovație și 
progres pentru o educație școlară de calitate și incluzivă în județul Dâmbovița” 

 formator  în cadrul Programului de formare acreditat MEN  Dezvoltarea competențelor de 
evaluare a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și  



   Curriculum Vitae  Homeghiu Aurora-Cătălina  

  Pagina 6 / 8  

 

 

2016-2018 

 

2013-2014 

 

 

2013 

 

 

 

2012-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

2012 

 

 

2011 

 

 

2008-2009 

 

 

 

Experință în 
implementarea 

proiectelor cu 
finanțare 

nerambursabilă 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concursul național pentru ocuparea posturilor didactice în unitățile de învățământ 
preuniversitar – CCD  Dâmbovița. 

 formator în cadrul Programului de formare acreditat MEN  Etica și integritatea în contextul 
implementării controlului intern/ managerial – CCD Dâmbovița. 

 formator în cadrul proiectului  Profesionalizarea carierei didactice–noi competenţe pentru 
actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău, 
POSDRU/87/1.3/S/62624, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 

 formator în cadrul proiectului POSDRU - Un învăţământ performant bazat pe decizii  
fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele 
învăţării,  POSDRU/55/1.1/S/35279; beneficiar Ministerul Educației Naționale 

 formator în cadrul Programului Elemente de management educațional. Comunicare şi 
interrelaţionare în spaţiul educaţional şi comunitar, în cadrul Proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/63876 „Optim E-Manager!”, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița.  

 formator în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/6265 Formarea continuă a profesorilor de  
Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii, beneficiar Universitatea ”Valahia” din 
Târgoviște. 

 formator în cadrul programului de formare acreditat Competențe cheie TIC în curriculum 
școlar – POSDR 1/1.1/S/5 – ID 4615, beneficiar Centrul Național de Evaluare și 
Examinare. 

 formator în cadrul programului de formare Formare specialiști în evaluare INSAM – 
POSDRU ID 1/1.1/S/3074 ”Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în 
învățământul preuniversitar” (INSAM).  

 formator în cadrul Programului național de dezvoltare a competențelor de evaluare a 
cadrelor didactice (DeCeE) 

 
 

 2019-2022 - coordonator partener ISJ Dâmbovița proiect Erasmus+ „Headteachers 
Wellbeing” – nr. referință 2019-1-UK01-KA201-061920 

 2018- 2021– expert Responsabil activitate remedială și parteneriate în cadrul Proiectului 
POCU Școala Bucuriei, beneficiar Asociația InovitaVerde. 

 2018 - Proiect SEE - QED – Democratic Management for a Quality Educational Network – 
Teacher as change agent, Norvegia 

 2016–2018: membru în echipa de implementare a Proiectului Innovation through Creative 
Arts, finanțat prin programul Erasmus+ 

 2014-2015:  expert firme de exerciţiu proiect : ACCED / Absolvenţi Competitivi   către o 
Economie Durabilă– tehnici inovative pentru îmbunătăţirea   inserţiei elevilor de liceu pe 
piaţa muncii, POSDRU/161/2.1/G/139606; beneficiar Asociația Târgoviște spre Europa. 

 2014-2015:  expert firme de exerciţiu proiect : CompED / De la şcoala COMPetitivă la 
Economia Durabilă – tehnici inovative pentru creşterea inserţiei elevilor de liceu pe piaţa 
muncii POSDRU/161/2.1/G/139879;  beneficiar Asociația Târgoviște spre Europa.  

 2012-2013: expert în cadrul proiectului  Restructurarea curriculumului naţional în 
învăţământul liceal POSDRU/55/1.1/S/31536; beneficiar Centrul Național de Evaluare și 
Examinare. 

 2012-2013: expert formator Program Comunicare şi interrelaţionare în spaţiul educaţional 
şi comunitar în cadrul Proiectului POSDRU/85/1.1/S/63876 „Optim E-Manager!”, 
beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița.  

 2012: expert  Designer  instrucţional – Cod COR 235904  în cadrul Proiectului Programul 
educaţional integrat de facilitare a tranziţiei din ciclul primar în ciclul de învăţământ 
gimnazial în vederea prevenirii insuccesului şcolar la elevi - PREVINS – 
POSDRU/91/2.2/S/63189, beneficiar Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului. 

 2011-2012: expert  asistent comunicare formare în cadrul Proiectului Optim E-Manager! -  
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          Publicații 

 coautor lucrări în specialitate, publicate cu ISBN:  

- „Pregătirea examenului de Bacalaureat Geografie” 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Editura 
Sigma 

- „Ghid de pregătire pentru teza cu subiect unic Geografie”, Editura Sigma, Târgoviște, 2009 

- „Ghid de pregătire pentru teza cu subiect unic Geografie, semestrul I”, Editura Transversal, 
Târgoviște, 2008 

 autor articole în specialitate/management publicate cu ISSN/ISBN în reviste/broșuri ale 
conferințelor/simpozioanelor:  

- „Realizarea etapelor în procesul de implementare a controlului intern managerial”, 
simpozion internațional Pași spre viitor în educație și formare, Târgoviște, 2016, ISSN 

- „Rolul geografiei în formarea și dezvoltarea la elevi a competenței cheie europene 
Sensibilizare și exprimare culturală” – broșură simpozion internațional ”Geografia între 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

Seminarii 
 

POSDRU/85/1.1/S/63876, beneficiar Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița. 

 2011-2012: membru Comitetul de Gestiune, expert pe termen lung în cadrul Proiectului 
POSDRU/91/2.2./S/53701  Parteneriat multiregional pentru prevenirea părăsirii timpurii a 
şcolii, beneficiar Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, partener Inspectoratul Școlar Județean 
Dâmbovița. 

 2010–2011: expert elaborare itemi în cadrul Proiectului POS DRU/1/1.1/S/3 ID 3074 
INSAM Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 
preuniversitar, beneficiar Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

 

 decembrie 2019 – Conferință la nivel internațional în cadrul Proiectului Erasmus+ Active 
Cross-sectorial Cooperation for educatiobal and social succes, Târgoviște, DB 

 noiembrie 2019 – Simpozion național Geografia în școală, Orăștie, Hunedoara 

 octombrie 2019  - Simpozion internațional Pași spre viitor în educație și formare, 
Târgoviște, Dâmbovița, ediția a III-a 

 mai 2019 – Simpozion național Geografie teoretică și aplicată a județului Vâlcea, Râmnicu 
Vâlcea 

 octombrie 2018 – Conferință internațională în cadrul proiectului Erasmus+Digital 
Competence in action, Murcia, Spania 

 aprilie 2018 -  Simpozion internațional Pași spre viitor în educație și formare, Târgoviște, 
Dâmbovița, ediția a II-a 

 octombrie 2017 – Congresul Societății de Geografie din România, Brașov 

 iulie 2017 – Conferință  la nivel internațional în cadrul Proiectului Erasmus+ - Improving 
professional Skills in work based learning – useful Guide-line, Târgoviște 

 iunie 2017- Conferința internațională  2017 - Conferința internațională A Year of Creativity, 
în cadrul proiectului Erasmus+ - Innovation Rhrough Creative Arts, Târgoviște 

 mai 2017 – Simpozionul național Infogates -  Noi orizonturi spre o educație în societatea 
cunoașterii, Târgoviște 

 noiembrie 2016 – Simpozion național Didactica ariei curriculare Om și societate, Buzău 
 noiembrie 2016 - Seminarul  național Îmbunătățirea măsurilor antidiscriminare la nivel 

național prin participarea largă a specialiștilor și a societății civile, organizat de Consiliul 
Europei și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

 noiembrie 2014 – Simpozionul internațional Geografia între cercetare științifică și practica 
didactică, Ploiești, Prahova 

 mai 2014 – Simpozionul internațional Impactul formării continue asupra calității în 
educație, ediția a VI-a, Târgoviște 

 octombrie 2013 – Congresul Societății de Geografie din România, Brașov 

 iulie 2013 – Conferința națională Educație și dezvoltare profesională, ediția a II-a, în cadrul 
proiectului POSDRU/87/1.3/62651, Târgoviște 

 mai 2013 – Conferința națională Geografia – știință a întregului teritorial, Timișoara 



   Curriculum Vitae  Homeghiu Aurora-Cătălina  

  Pagina 8 / 8  

cercetarea științifică și practica pedagogică”, Ploiești, 2014, ISSN; 

-  „The efficiency of modern teaching strategies in the Geography class” – Journal of 
Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS), 2014, ISSN; 

- ”An analysis of the progress recorded by the pupils of Dâmbovița county who participated 
to the school olympics of geography during the period 2008-2013” – Analele Universității 
”Valahia” din Târgoviște, 2013, ISSN; 

- „Rolul metodelor și tehnicilor interactive în obținerea performanțelor școlare” – simpozion 
„Tradițional și modern în didactica specialității”, 2013, ISBN 

- „Evaluarea competențelor specifice vizate de programele școlare pentru disciplina 
geografie”, Conferința națională educație și dezvoltare profesională”, ediția I, Târgoviște, 
ISSN 

 Autor/coautor lucrări în specialitate prezentate la sesiuni de comunicări științifice/ 
simpozioane/conferințe:  

- „Valorificarea instrumentelor TIC în procesul de predare-învățare-evaluare la disciplina 
Geografie” -  Conferința națională a Societății de Geografie din România, Timișoara, 2013 

- ”Analiza demografică a așezărilor umane situate în bazinul Cricovului Dulce”, Conferința 
anuală a Societății de Geografie din România, Reșița, 2012 

 

*** 


