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INFORMAŢII 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   

 
 

  

22.11.2019 - 
prezent 

04.09.2019 - 
prezent  

Inspector școlar general adjunct 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița   
Inspector școlar pentru Monitorizarea programelor privind accesul la educație 
Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița 

 
 
 
01.05.2019-
03.09.2019  

 
 
 

 
 
 
01.07.2015-
30.04.2019 

 
 

 
 

2012-2015 

 atribuții suplimentare: secretar Consiliul de administrație, secretar Comisia SCIM, responsabil Comisia 
județeană echivalare studii 
 

Profesor  
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) 
 

Inspector școlar pentru Monitorizarea programelor privind accesul la educație 
Inspectoratul Școlar  Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița 

 atribuții suplimentare:  secretar Consiliul de administrație, secretar Comisia SCIM, responsabil Comisia 
județeană echivalare studii, președinte/vicepreședinte/secretar Comisia județeană de Bacalaureat, 
secretar Comisia județeană de Evaluare Națională 
 

Profesor 
Școala Gimnazială ”Coresi” Târgoviște,   Strada Aleea Trandafirilor, nr. 2, Târgoviște, Dambovita  
Colegiul Național ”Constantin Carabella” Târgoviște, Strada Lt. Pârvan Popescu, Nr. 58, Târgoviște, 
Dâmbovița  
 

2010-2012  
 
 
 

2008 - 
prezent 

Inspector școlar pentru geografie-istorie-discipline socio-umane 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, Calea Domnească nr.  127, Targoviste, Dâmbovița 

 

Membru în Comisia Națională de specialitate, în comiiile centrale ale olimpiadelor naționale, 
diciplina geografie și în grupurile de lucru ale Ministerului Educației și Cercetării (elaborare subiecte 

olimpiade școlare și examene naționale: bacalaureat, definitivat, titularizare) 
 

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) 
 

1993-2004  Profesor 
Școala Generală nr. 5 ”Coresi”, Târgoviște, Aleea Trandafirilor , nr. 2, Dâmbovita 
Metodist ISJ Dâmbovița 
Membru în Consiliul consultativ de specialitate 

mailto:c_homeghiu@yahoo.com
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
PROFESIONALĂ   

  

2019 
 

 
2018 

 
 

2018 
 
 

2018 
 

2018 
 

2014 

Program de formare continuă Managementul clasei  
Adeverință valabilă până la acordarea Atestatului 

Program de formare continuă Metodica predării-învățării-evaluării eficiente în instituțiile de 
învățământ reuniversitar 
Atestat de formare continuă 

Program de formare continuă Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învățământul 
preuniversitar 
Adeverință valabilă până la acordarea Atestatului 

Curs de formare Teacher as Change Agent – Oslo, Norvegia 
Certificat formare 

Program de formare continuă Educație nonformală, management și bune practici 
Atestat de formare continuă 

Program de formare continuă  Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală 
Atestat de formare continuă  

 

2013 Program de formare  continuă Utilizarea avansată a instrumentelor TIC  
Certificat formare 

2013 Program de formare continuă Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național 
Adeverință CCD 

2013 
 

 
         2012 

 
   

2011 
 

2011  

Program de formare continuă Managementul resurselor umane în unitățile de învățământ 
preuniversitar 
Atestat de formare continuă 
Program de formare continuă Management strategic 
Atestat de formare continuă 

Program de formare continuă Controlul calității în școală 
Atestat de formare continuă 

Program de formare continuă Instruire diferențiată 

 

Atestat de formare continuă 
 

2011 
 

2011 
 

2011 
 

2008 
 
 

2008 
 

2008 
 

2008 
 

2004 

Program de formare continuă Abilitare curriculară 
Atestat de formare continuă  

Program de formare continuă Formarea de specialiști în evaluare INSAM 
Atestat de formare continuă  

Program de formare continuă Formarea dezvoltatorilor de itemi de evaluare (INSAM) 
Atestat de formare continuă  

Program de formare continuă Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale 
cadrelor didactice (DeCeE) 
Atestat de formare continuă  

Program de formare continuă  Manager XXI 
Atestat de formare continuă  

Program de formare continuă  Instruirea în societatea cunoașterii 
Atestat de formare continuă  

Curs de formare - formator 
Certificat  

Gradul didactic I 
Certificat 
 

2005-2006  Master „Calitatea mediului și fenomene geografice de risc ”  

Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Științe Umaniste 

 

1989-1993 Studii universitare de lungă durată -   
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

    Experiență în activități de formare 

 

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 

  

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).  
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Competențe de organizare și coordonare a colectivelor de elevi și cadre didactice, în 
calitate de profesor/inspector școlar; competențe de coordonare, la nivel județean, a 
activităților desfășurate în unitățile de învățământ pentru elevi cu dificultăți de învățare și 
pentru elevi provenind din mediile socio-economice dezavantajate, conform fișei de post  
(Programul A doua șansă), competențe de organizare a examenelor naționale. 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

▪ O bună cunoaştere a proceselor de control managerial intern, abilități în formarea și 
coordonarea echipelor,  elaborarea procedurilor operaționale, implementarea proiectelor 
cu finanțare europeană și monitorizarea acestora, elaborarea, în cadrul echipelor 
constituite la nivelul Casei Corpuui Didactic Dâmbovița, de programe de formare continuă 
acreditate. 

Competenţe informatice  ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ obținută prin cursuri de formare  și 
la locul de muncă (responsabil comunicații virtuale la nivelul inspectoratului școlar, în 
perioada 2016-2018) . 

 

2016-2018 

 

 

2016-2018 

 

2013-2014 

 

 

2013 

 

 

2012-2013 

 

 

2011-2013 

 

 

 

 formator  în cadrul Programului de formare acreditat MEN  Dezvoltarea competențelor de evaluare 
a cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învățământ și  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 „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. 
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2012 

 

2011 

 

 

2008-2009 

 

 

Experință în 
implementarea 

proiectelor cu 
finanțare 

nerambursabilă 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

Seminarii 

 

 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) 

 

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

 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 proiectui  Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul 
liceal”, POSDRU/55/1.1/S/31536; beneficiar Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). 

 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! -  
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. 

 
 

 2019  - Simpozion Internațional Pași spre viitor în educație și formare, Târgoviște, Dâmbovița 

 2018 – Conferință internațională, Murcia, Spania 

 2017- Conferința internațională  Improving professional Skills in work based learning – useful Guide-
line 

 2017 - Conferința internațională A Year of Creativity 

 2017 - Simpozionul național INFOGATES – Noi orizonturi spre o educație în societatea cunoașterii 

 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  

 

  


