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INFORMAŢII PERSONALE STROE ELENA CRISTINA  
 

 

 Str. Calea Domnească, nr.241 A, Târgovişte, cod poştal 130043, România 

   0723 06 31 28 

 cris_stroe33@yahoo.com 

cris_stroe33@yahoo.com   

Sexul feminin | Data naşterii 03.09.1972 | Naţionalitatea română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

Inspector Şcolar General Adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Dâmboviţa 

15.05.2017-până in prezent 

 

 

 

 

2014-15.05.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspector Școlar General Adjunct  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte; 
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 
Director  
Profesor Cultură civică 
Şcoala Gimnazială  „Matei Basarab”, Str. Maior  Spirescu , Nr. 1,Târgovişte,  
scoalamateibasarab@yahoo.com 

 Membru în Corpul experţilor în management educaţional (martie 2012) 

 Profesor mentor pentru inserţia profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare 

 Elaborarea PDI şi a planurilor operaţionale  

 Organizarea şi coordonarea procesului instructiv-educativ  

 Coordonarea comisiilor metodice şi a  colectivelor de lucru la nivelul şcolii 

 Asigurarea şi monitorizarea  dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

 Dezvoltarea şi mentinerea legăturii cu partenerii sociali şi autorităţile: Asociaţia părinţilor, Primăria,   
Consiliul Local, instituţii de educaţie şi cultură  

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
 

2006 – 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director adjunct 
Şcoala Gimnazială  „Matei Basarab” Târgovişte, Str. Maior  Spirescu , Nr. 1,Târgovişte,  
scoalamateibasarab@yahoo.com 

 Membru in Corpul experţilor in management educaţional (martie 2012) 

 Profesor mentor pentru inserţia profesorilor/cadrelor didactice stagiari/stagiare 

 Elaborarea PDI şi a planurilor operaţionale  

 Organizarea şi coordonarea procesului instructiv-educativ la clasele I-IV  

 Coordonarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

 Coordonarea comisiilor metodice şi a  colectivelor de lucru la nivelul şcolii 

 Asigurarea şi monitorizarea  dezvoltării profesionale a cadrelor didactice 

 Dezvoltarea şi mentinerea legăturii cu partenerii sociali şi autorităţile: Asociaţia părinţilor, 
Primăria,  Consiliul Local, instituţii de educaţie şi cultură 

 Asigurarea conducerii operaţionale a CEAC 

 Coordonarel Comisia pentru control managerial intern 

 Coordonarea parteneriatelor derulate la nivelul şcolii 
Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 
 

2010-prezent Expert, Colaborator extern ARACIP  
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Str. Spiru Haret, Nr.12,     
Bucureşti  

 Evaluare instituţională în vederea autorizării şi acreditării organizaţiilor furnizoare de educaţie    
 Tipul sau sectorul de activitate Activităţi de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării sau 
acreditării 
 

mailto:cris_stroe33@yahoo.com
mailto:cris_stroe33@yahoo.com
http://www.isj-db.ro/
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Iunie 2014- septembrie 2015 Expert termen scurt monitorizare şi prevenire risc 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte;  
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro  

 Activităţi de monitorizare şi prevenire risc în cadrul proiectului  Proiectul POSDRU ID 137127  
„ACCES LA SUCCES-Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea 
naţională”  

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 

ianuarie –martie 2015 Expert  pe termen scurt  
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Str. Spiru Haret, Nr.12, Bucureşti  

 Monitorizarea  activităţilor de evaluare externă a calităţii educaţiei în cadrul Proiectului POSDRU  
133316 ,,Educație de calitate în școlile din mediul rural"  

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 

martie- iulie 2015 Expert  pe termen scurt 

 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Str. Spiru Haret, Nr.12, 
Bucureşti  

 Monitorizarea  activităţilor de evaluare externă a calităţii educaţiei în cadrul Proiectului POSDRU -
138879 „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale”  

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 
 

septembrie-octombrie 2013 Mentor  
MEN-UMP, Str. Spiru Haret, nr.10-12, sect. 1, Bucureşti  

 Desfăşurarea programului de formare „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural 
prin activităţi de mentorat” în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63055  

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 

septembrie-octombrie 2013 Expert pe termen scurt-formator  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte;  
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro  

 Derularea programului de formare „Grădiniţa şi comunitatea - pentru o pedagogie a relaţiilor”  în 
cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/61130   „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-școlar”  

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 
 

martie 2013-ianuarie 2014 Expert pe termen scurt-formator  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte; 
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro 

 Derularea  programului de formare ForEdu2-Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe 
competenţe-disciplinele „Curriculum şi proces de invăţământ-abordare calitativă” şi „Managementul 
calităţii în educaţie”, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62624 „Profesionalizarea carierei 
didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău”  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
 

decembrie 2012-aprilie 2013 Expert pe termen scurt-formator  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte;  
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro 

 Desfăşurarea programului de formare „Noi abordări ale educației timpurii in grădiniță’’ in cadrul  
Proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130 Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-scolar  

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

Septembrie 2012 –ianuarie 
2013 

Expert  coordonare implementare planuri de actiune pentru prevenirea abandonului scolar si 
asigurarea sustenabilităţii  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte;  
 Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro 

 Coordonarea-implementarea planurilor de actiune pentru prevenirea abandonului scolar si 
asigurarea sustenabilităţii în cadrul Proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 „Şcoli şi comunităţi în 
acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” 

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

Ianuarie -iulie 2012 Expert  pe termen scurt- monitorizare-evaluare pilotare program „Şcoala dupa şcoală”  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte;  
 Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro 

 Monitorizarea-evaluarea pilotării programului “Şcoala dupa şcoală” în cadrul Proiectului 
POSDRU/91/2.2/S/64110 „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii” 

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

http://www.isj-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
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februarie -iunie 2012 Expert  pe termen scurt- formator 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Calea Domnească, Nr. 127, Târgovişte;  
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isj-db.ro 

 Desfăşurarea programului de formare „Educaţie de calitate pentru elevii cu cerinţe educaţionale 
speciale” in cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63199 „Şcoala românească –mediu incluziv” 

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

septembrie 2011 – februarie 2012 Expert  pe termen scurt- formator  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Bulevardul Regele Carol I nr.62 Târgovişte; 
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isjdb.ro  

 Desfăşurarea programului de formare „Managementul calităţii” în cadrul Proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/63876 Optim E–Manager !  

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

octombrie – decembrie 2011 Expert  pe termen scurt  
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Str. Spiru Haret, Nr.12, Bucureşti  

 Monitorizarea  activităţilor de evaluare externă a calităţii educaţiei în cadrul Proiectului POSDRU  
55330-„Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ 
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”  

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

mai, octombrie, noiembrie 2011 Expert  pe termen scurt identificare bune practici şi dezvoltare studii de caz  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Bulevardul Regele Carol I nr.62 Târgoviste;  
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isjdb.ro  

 Identificare de bune practici, elaborare de studii de caz, realizare analiză comparativă benchmarking 
în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/61130   „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul 
preşcolar” 

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

aprilie-iulie 2011 Expert pe termen scurt-facilitare elaborare de strategii de dezvoltare instituţională şi planuri 
operaţionale  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Bulevardul Regele Carol I nr.62 Târgoviste; 
Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isjdb.ro 

 Coordonarea elaborării elementelor de strategie şi a programelor operaţionale- Proiect 
POSDRU/91/2.2/S/64110 „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a 
şcolii” 

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

2009-2016 Formator- program de formare Abordarea didactică a disciplinelor opţionale 
               - program de formare Comisia metodică în contextul asigurării calităţii  
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa – Str. Calea Domnească Nr.127, Targoviste – 130167 
Tel. / fax 0245/220569, e-mail: ccddambovita@yahoo.com, Adresa site: www.ccd-dambovita.ro 

 Formarea cadrelor didactice din învăţământul primar pe tema elaborării şi implementării programelor 
pentru disciplinele opţionale şi a eficientizării activităţii în cadrul comisiilor metodice 

Tipul sau sectorul de activitate   Organizarea activităţilor de formare continuă şi a activităţilor cu 
caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru personalul din învăţământul preuniversitar 
 

2006 – 2015 

 

 

 

 

 

Metodist al ISJ Dâmboviţa-Invăţământ primar  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa – Bulevardul Regele Carol I nr.62 Târgoviste;  
 Tel: 0245/211891 ; Fax: 0245/613723; E-mail: isj_db@yahoo.com; Adresa site: www.isjdb.ro  

 Efectuarea inspecţiilor şcolare curente şi de specialitate la solicitarea inspectorului de specialitate 

 Consilierea cadrelor didactice din judeţ  
Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

http://www.isj-db.ro/
http://www.isjdb.ro/
mailto:ccddambovita@yahoo.com
http://www.ccd-dambovita.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

                                                                          

1 septembrie 1995 – 31 august 
2014 

Profesor pentru învăţământul  primar 
Şcoala cu clasele I-VIII „Matei Basarab” Târgovişte –Str. Maior Spirescu , Nr. 1, Târgovişte, jud. 
Dâmboviţa 

 Activitate instructiv-educativă 

 Mentor pentru inserţia profesională a cadrelor didactice stagiare ( aprilie 2012) 

 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Dâmboviţa – Învăţământ Primar (2010-prezent) 

 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Dâmboviţa – Directori  (2014-prezent) 

 Responsabil de cerc pedagogic (2008-prezent) 

 Formarea cadrelor didactice din Centrul Metodic Târgovişte I A, în cadrul cercurilor pedagogice, pe  
diverse teme (activităţi transdisciplinare, întocmirea planului de intervenţie personalizat, învăţarea 
integrată, învăţarea matematicii prin activităţi practice) 

 Coordonator al proiectului de parteneriat Şcoală – Familie 

 Evaluator/organizator pentru olimpiadele şcolare de matematică şi educaţie civică - faza 
zonală/judeţeană 

 Organizator şi evaluator concursuri şcolare: Cangurul, Media Kinder, Micul Matematician, 
comunicare.ortografie.ro etc. 

Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 
 

1993-1995 învăţător  
Şcoala cu casele I-VIII Nr. 8 Târgovişte, jud. Dâmboviţa  

 Activitate instructiv-educativă  

 Coordonator cerc educaţie rutieră  
Tipul sau sectorul de activitate   Învăţământ preuniversitar 

1990-1993 învăţător  
Şcoala cu casele I-VIII Nr. 9 Târgovişte, jud. Dâmboviţa  

 Activitate instructiv-educativă  

 Coordonator cerc educatie rutiera  
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ primar şi gimnazial 

2010-2012 Cursuri postuniversitare de conversie profesională, specializarea Psihopedagogie  
Universitatea Politehnică Bucureşti, Departament DPPD 

 Pedagogie 

 Psihopedagogie specială 

 Psihologie 

 Didactica disciplinelor psihopedagogice 

 Consiliere şi orientare şcolară 

 Instruire asistată de calculator  
 

2005-2006 

 

Master-Politici si management in educaţie 
Universitatea Valahia Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice 

 Management educaţional 

 Marketing educaţional şi relaţii publice 

 Management financiar şi educaţional 

 Managementul performanţei 

 Politici publice in spaţiul european 

 Statistică şi sisteme informaţionale pentru managementul invăţământului 

 Leadership şi managementul comunicării 

 Politici şi managementul formării cadrelor didactice 
 

2000-2005 Diploma de licenţă-Drept  
Facultatea de Ştiinţe Juridice „Iolanda Eminescu” Târgovişte - Universitatea „Valahia” Târgovişte 

 Discipline de specialitate  
 

1986 – 1990   
 

Specializarea învăţător – diplomă de bacalaureat  
Liceul Pedagogic Ploiesti  

 Pedagogie şi Psihologie 

 Limba română, Matematică, Istorie, Geografie, Ed. plastică, Limbi străine  
 

  Grade didactice obţinute:  
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

- 2000 – gradul didactic I 
- 1997 –  gradul didactic II 
- 1993 –  gradul definitiv 
 

  Stagii de formare: 

- mai 2016 -participare la Simpozionul Naţional  de Didactică „Noile educaţii-o continuă provocare 
pentru şcoala românească”, Ediţia a XIII a 

- aprilie-iunie 2016- program de formare continuă “Dezvoltarea competenţelor de evaluare a 
cadrelor didactice care participă la examenul de definitivare în învăţământ şi concursul 
naţional pentru ocuparea posturilor didactice în unităţile de învăţământ preuniversitar” (120 
ore, 30 de credite 

- aprilie  2016- participare la activitatea de cooperare europeană în cadrul parteneriatului 
Erasmus +“Avrupa’ da Meleski Egitimde Ozel Egitim Uygulamalari”, cu Turcia 

- 5 martie 2016 - participare la Simpozionul internaţional „Paşi către viitor în educaţie şi 
- formare”  
- februarie-martie 2015-program de formare Etică şi integritate în instituţiile de invăţământ 

preuniversitar, CCD Dâmboviţa 
- mai-iulie 2014-Program de formare Competenţe comune de comunuicare in Limba engleză, 

nivel I, CCD Dâmboviţa, 36ore 
- mai-iunie 2014-program de formare Facilitator pentru învăţare permanentă, Institutul de 

Ştiinţe ale Educaţiei, 20 credite 
- iulie-octombrie 2013 - programul de formare „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de 

invăţare pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV”-SOFTWIN SRL 
- decembrie 2012-ianuarie 2013 - Program  formare Asistent relaţii publice şi comunicare, SC 

Infoeducaţia SRL Iaşi, 40 de ore 
- mai –iunie 2011-„Programul de formare continuă „Evaluarea externă periodică”, ARACIP 

Bucureşti 
- mai 2011-vizită de studiu la organizația Reggio Children,  Reggio Emilia, Italia, in cadrul 

Proiectului POSDRU/87/1.3/61130   „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul 
preşcolar” 

- octombrie 2011- vizită de studiu la Reggio Emilia Institutet, Stockholm, Suedia in cadrul 
Proiectului POSDRU/87/1.3/61130   „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul 
preşcolar” 

- noiembrie 2011- vizită de studiu la Associació  de Mestres Rosa Sensat, Barcelona, Spania, 
in cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/61130   „Dezvoltarea resurselor umane în 
învăţământul preşcolar” 

- mai 2009-februarie 2011-„Programul de formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai 
ARACIP”, ARACIP Bucureşti, 89 ore, 25 credite 

- septembrie 2011-sesiune de formare de formatori in cadrul Proiectului 
POSDRU/87/1.3/63199 - Şcoala românească-mediu incluziv 

- aprilie 2011 - sesiunea destinata cadrelor didactice “Rolul cadrelor didactice în  integrarea 
socială a copilului cu dizabilităţi” in proiectul  “Cresterea capacitatii autoritatilor publice 
locale din Romania in vederea sprijinirii copiilor cu dizabilitati in cadrul propriilor familii 

- ianuarie – februarie 2009 - ,,Inspecţia şcolară în contextul asigurării calităţii în educaţie” – 
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

- februarie -  martie 2008 – program de formare ,,O şcoală pentru toţi, educaţie pentru 
fiecare”, cu tema „Cerinţe Educative Speciale” – Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

- mai-noiembrie 2008, program de formare Manager XXI, 89 ore, 25 credite, ASE Bucureşti, DPPD 
- noiembrie – decembrie 2007 - ,,Strategii de învăţare eficientă în vederea formării noţiunilor 

ştiinţifice din perspectivă constructivistă, la elevii din ciclul primar - Casa Corpului Didactic 
Dâmboviţa 

- 2006-Curs de formare in vederea utilizării AeL, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 
- 2005-Curs de formare „Internet pentru documentare si comunicare”, Casa Corpului Didactic 

Dâmboviţa 
- 2004-Curs de formare „Metode si tehnici de utilizare a calculatorului personal”, Casa 

Corpului Didactic Dâmboviţa 
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 - bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager al 
instituţiei de invăţământ şi de formator 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză B2 B2  B1  B1  B1 

 
 

Certificat de competenţă lingvistică  

Limba engleză A2 A2 A2 A2 A2 

  

Competenţe de comunicare  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- abilităti de leadership, capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit 
organizatoric, capacitate de coordonare, de analiză dobândite ca urmare a experienţei de 
manager, de membru in echipa de implementare a unor proiecte, precum şi a unor 
responsabilităţi ca: 
- Preşedinte/vicepreşedinte/secretar/membru în cadrul comisiilor organizate pentru 

Evaluarea naţională, Bacalaureat, Examenul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante 
in invăţământul preuniversitar etc. 

- Coordonator al unor proiecte de parteneriat cu şcoli din judeţ şi din afara judeţului, cu 
grădiniţe din oraşul Târgovişte, cu instituţii,  ONG-uri şi fundaţii din oraşul Târgovişte 

- Membru al echipei de proiect-Proiect Comenius „ Food for thought” ( cu parteneri din Tara 
Galilor, Anglia, Spania, Slovacia, Italia,Polonia, Danemarca, Turcia) 

- Coordonator al parteneriatului şcoală-familie la nivelul şcolii 
- Organizator al olimpiadelor de matematică, Educaţie civică– clasa a IV-a – faza zonală – Centrul 
- metodic Târgovişte 2006 – 2007, 2009-2010, 2010-2011; 2013-2014, 2014-2015 
- Organizator: Concursul european de matematică Cangurul, Concursul Naţional Media 

Kinder,  Concursul ,,Micul matematician”;  
-  Organizator de excursii şi tabere şcolare 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- capacitate de analiză şi sinteză; 
- capacitate de evaluare; 
- capacitate decizională; 
- capacitate de identificare,  evaluare și prevenire  a riscurilor; 
- capacitatea de organizare; 
- o bună cunoaştere a proceselor la nivelul şcolii. 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  

Utilizator 

 elementar  

Utilizator  

elementar  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Certificat de competențe profesionale- Seria D, Nr.089957, Operator introducere, validare şi prelucrare date 

 ▪ o bună stăpânire a unor programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, power point) 
 

Alte competenţe  - diplomaţie şi abilitate în relaţiile interumane 
- abilităţi de muncă în echipă 

Permis de conducere  Categoria B 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studii/Articole:  
- „Jocul didactic în învăţarea citit-scrisului-cercetare metodică”, Editura Transversal Târgovişte,2016 

ISBN   978-606-605-160-6 
- Motivarea personalului-condiţie a creşterii performanţei în organizaţia şcolară, Revista „Graiul 

Dâmboviţei”, Târgovişte, iunie 2016, ISSN 1583-249X 
- Ghidul turistului informat,  Editura Transversal, Târgovişte,2016, ISBN   978-606-605-158-3 
- Cartea prieteniei-revista parteneriatului educaţional „Mâine vom fi şi noi şcolari!”, Editura 

Transversal, Târgovişte, 2016, ISBN 978-606-605-161-3-membru echipă redacţie 
- Motivarea personalului-condiţie a creşterii performanţei în organizaţia şcolară, Revista 

„Confluențe”, Târgovişte, 2016, ISSN 2559-2998 ISSN-L 2559-2998; 
- „Programele de formare Noi abordări ale educației timpurii în grădiniță și Cunoașterea copilului și 

relaționarea în educația timpurie ” Revista Reflecții didactice-ediția a VII a, mai 2014 

- ,,Matematica poate fi  invățată cu plăcere?” , Revista Didactica , nr. 18 – ianuarie 2011:  
- ,,Învăţăm de la cei mici”  - Revista Educaţia mileniului trei – nr 7 –  2009 
- Revista Gazeta Matematică Junior – Nr. 7, Martie 2011 – Clasa aII-a; Nr. 6, Februarie 2011–Clasa 

a II-a; Nr. 5, Ianuarie 2011 – Clasa a II a;  
- “Literuțe drăguțe pentru preșcolari și scolari mici”, Editura Transversal, ISBN: 978-973-7798-71-8  

 
Am ocupat poziţia de expert in următoarele  proiecte: 

- Proiectul POSDRU ID 137127 „ACCES LA SUCCES-Program inovator de pregătire suplimentară 
a elevilor pentru evaluarea naţională” 

- Proiectul POSDRU  133316 „Educație de calitate în școlile din mediul rural" 
- Proiectulu POSDRU -138879 „Sprijinirea școlilor pentru creșterea calității serviciilor educaționale” 
- Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63055 „Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural 

prin activităţi de mentorat” 
- Proiectul POSDRU/87/1.3/61130   „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-școlar” 
- Proiectul POSDRU/91/2.2/S/64110  „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii 

timpurii a şcolii” 
- Proiectul POSDRU/87/1.3/S/63199  „Şcoala românească –mediu incluziv” 
- Proiectul POSDRU/85/1.1/S/63876  Optim E–Manager ! 
- Proiectul POSDRU  55330 - „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în 

sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă” 
 

 Conferinţe: 
- Conferinţa finală a Proiectului „Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a 

şcolii”, Sinaia, 2013 
- Conferinţa regională de diseminare a rezultatelor Proiectului „Şcoli şi comunităţi în acţiune 

pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, Sinaia, 2013 
- Seminar ul de diseminare a rezultatelor regional Proiectului „Şcoli şi comunităţi în acţiune 

pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, Sinaia, 2013 
- Conferinţa finală a Proiectului „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-școlar”, 

Sinaia, 2013 

- 2014 - Conferinţa Internaţională de Educaţie Nonformală - INEC 2014 - Universitatea „Lucian 
Blaga” din Sibiu 

 Simpozioane: 
- mai 2016 -participare la Simpozionul Naţional  de Didactică „Noile educaţii-o continuă 

provocare pentru şcoala românească”, Ediţia a XIII a 
- aprilie 2016- participare la Simpozionul Naţional/Schimb de experienţă: “Colaborarea 

grădiniţă-şcoală! Importanţa activităţilor educative!, Editura Esenţial Media, Piteşti 
- martie 2016-participare la Simpozionul Internaţional „Paşi spre viitor în educaţie şi 

formare”, Ediţia a VII a, Târgovişte 
- aprilie 2016-Simpozion interjudeţean „Turist în judeţul meu”, Târgovişte 
- 2015 – Simpozionul interregional „Turist in munţi” 
- 2011 – Simpozionul Internaţional „Performanţa în activitatea şcolară şi extraşcolară” – 

Şcoala „Coresi” Târgovişte 
- 2010 – Al XXXI-lea Congres AGIRo şi al cadrelor didactice române de peste hotare – 

Constanţa – Eforie Sud 
- 2008 – Simpozionul Naţional „Optimizarea procesului de invăţământ. Asigurarea calităţii 

educaţiei între deziderat şi necesitate”, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, CCD 
Prahova 

- 2008 – Simpozionul  Naţional „Sprijinul tău de azi mă ajută să devin independent mâine” 
Inspectoratul Judeţean Brăila, CCD Brăila 

- 2005-Simpozionul Naţional „Concepte pedagogice între teorie şi practică” Inspectoratul Judeţean 
Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 
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Referinţe 

 
- Prof. Sorin Ion-Inspector Școlar General ISJ Dâmbovița 
- Prof.dr. Mirela Mihăescu – Inspector şcolar învăţământ primar ISJ Dâmbovița 
- Jr.dr. Alexandru Oprea-Președinte Consiliul Județean Dâmbovița 


