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Curriculum vitae Europass   

  

Informaţii personale  

Nume/Prenume Bucovală Zoia-Gabriela 

Adresa Constanța 

Telefon Fix :  0241 911 913               Mobil:  0753 063 529; 0723 304 353 

E-mail gabrielabucovala@yahoo.com 

Cetaţenia Română 

  

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională  

Perioada 18.08.2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Școlar General  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea, conducerea și administrarea Inspectoratului Școlar al Județului 

Constanța 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Conducere 

  

Perioada 29.05.2015 – 18.08.2015 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Școlar General Adjunct 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea, conducerea și administrarea domeniului Management 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Conducere 

  

Perioada 23 iunie 2008 – 28.05.2015 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea activităţilor de perfecţionare şi formare continuă a cadrelor didactice din 

judeţul Constanţa 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Îndrumare şi control 
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Perioada 01.09.2013 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Traian”, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 11.01.2014 – 02.02.2014 

Funcţia sau postul ocupat Formator – cursul de formare ”Managementul resurselor umane în educație” 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Proiectarea și planificarea sesiunilor de formare, susținerea sesiunilor de formare, 

evaluarea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educația adulților 

  

Perioada Martie 2012 – Iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S 63671  „Formarea continuă a 

profesorilor de Matematică în societatea cunoaşterii”, modulul I ”Competențele 

curriculare – priorități ale reformei” și modulul II ”Dezvoltare profesională în 

societatea cunoașterii” 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Proiectarea și planificarea sesiunilor de formare, susținerea sesiunilor de formare, 

evaluarea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educația adulților 

  

Perioada Mai – August 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63698  „Formarea continuă a 

profesorilor de Matematică şi Știinţe economice în societatea cunoaşterii”, 

modulul I ”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice” și modulul II ”Dezvoltare 

profesională şi oportunităţi de carieră” 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Proiectarea și planificarea sesiunilor de formare, susținerea sesiunilor de formare, 

evaluarea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Șaguna Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educația adulților 
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Perioada 26.11.2011 – 17.12.2011 

Funcţia sau postul ocupat Formator – cursul de formare ”Legislație școlară în contextul descentralizării” 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Proiectarea și planificarea sesiunilor de formare, susținerea sesiunilor de formare, 

evaluarea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educația adulților 

  

Perioada 5.03.2011 – 29.04.2011 

Funcţia sau postul ocupat Formator – cursul de formare ”Management educațional – aspecte practice” 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Proiectarea și planificarea sesiunilor de formare, susținerea sesiunilor de formare, 

evaluarea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educația adulților 

  

Perioada 01.02.2011 – 31.05.2011 

Funcţia sau postul ocupat Formator – programul de formare ”Management educațional”, modulul I 

”Management educațional” și modulul II ”Comunicare și curriculum” 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Proiectarea și planificarea sesiunilor de formare, susținerea sesiunilor de formare, 

evaluarea cursanților 

Numele şi adresa angajatorului Fundația Academică ”Alumni” a Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educația adulților 

  

Perioada 01.09.1998 - 31.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare, profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti”, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01.09.1996 – 31.08.1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare, profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Ovidius”, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 
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Perioada 01.09.1993 – 31.08.1996 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare, profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Comercial „Carol I”, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01.09.1992 – 31.08.1993 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01.09.1990 – 31.08.1992 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare, profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic Mangalia 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

  

Perioada 01.09.1988 – 31.08.1990 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Activitate didactică la clasele din încadrare, profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Pecineaga, jud. Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 
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Educaţie şi formare  

  

Perioada 4.10 – 22.11.2014 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare continuă ”OSCINT pentru 
management educațional preuniversitar” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Dezvoltarea competențelor manageriale, în societatea cunoașterii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul” 

  

Perioada 29-30.09.2014 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la stagiul de formare cu tema ”Exigență și competențe 
profesionale” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare; Dezvoltarea competențelor 
manageriale în domeniul resursei umane 

  

Perioada 12.10 – 09.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – Elemente de didactică și 

comunicare 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Organizarea proiectării și organizării curriculumului; Eficientizarea comunicării 

didactice; Dezvoltarea profesională în contextul schimbării 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația EuroDobrogea 

  

Perioada 14-22.10.2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la stagiul de formare cu tema Inspecția școlară 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Regulamentul de inspecție a unităților de învățământ preuniversitar; Comunicare 
instituțională; Documente manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Constanța 

  

Perioada Aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare Coordonate ale unui nou cadru 
de referință al curriculumului național 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Abilitarea metodologică pentru a proiecta, implementa și evalua Curriculumul Național 
și de a abilita cadre didactice din învățământul preuniversitar din punct de vedere 
teoretic și metodologic, în privința problematicii prezentate în documentul referitor la 
cadrul de referință al Curriculumului Național 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Constanța 
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Perioada 7-10.02.2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la stagiul de perfecționare cu tema Comunicare și 
Leadership 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Comunicare orgnizațională; Procesul de comunicare și gestionarea imginii; Relații 
publice; Limbaje de comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Constanța 

  

Perioada 09.04 – 02.06.2012 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la cursul de formare continuă Administrarea rețelelor de 
calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Dezvoltarea capacității integrate de proiectare și instalare a rețelelor de calculatoare 
pentru funcționarea optimă, adecvată cerințelor activităților didactice și administrative 
desfășurate în laboratoarele informatice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

SIVECO 

  

Perioada 18.02 – 11.03.2012 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare continuă Management performant 
și calitate în educație / Modulul: Comunicare și Curriculum 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Managementul relațiilor umane; Management straegic; Teoria comunicării și 
curriculum; Management curricular; Managementul schimbării și pedagogia 
comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Constanța 

  

Perioada 21.01 – 12.02.2012 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare continuă Management performant 
și calitate în educație / Modulul: Management educațional 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Management general; Management educațional; Managementul resurselor umane și 
al resurselor financiare; Managementul calității totale și marketing educațional; 
Tehnici de recrutare și selecție 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Constanța 

  

Perioada 2010 - 2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Conversie Profesională 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Tehnologia Informației și Comunicării 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică de Construcții București 
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Perioada 4-5.06.2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la programul de formare continuă Specialiști în evaluare 
INSAM 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Competențe metodologice, de evaluare a elevilor, tehnice și tehnologice, de 
comunicare și relaționare, instrumentale, interpersonale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Constanța 

  

Perioada 20.05 – 14.06.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru ocupația Evaluator de 
competențe profesionale 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Evaluarea performanelor școlare și extrașcolare; Autoevaluarea instituțională, 
Evaluarea corpului profesoral; Planificarea și organizarea evaluării 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

ZECEPLUS 

  

Perioada Martie – Iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – Tineri împotriva violenţei 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, formatorilor şi a altor categorii de personal 

din educaţie şi formare profesională, inclusiv dezvoltarea de oportunităţi de carieră; 

îmbunătăţirea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic, 

inclusiv asigurarea calităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

  

Perioada Noiembrie 2010 – Mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – Controlul calității în școala 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Îndrumarea conducerii unității de învățământ privind implementarea sistemului de 
management și asigurare a calității; Monitorizarea sistemului de management și 
asigurare a calității la nivelul unității de învățământ; Controlul Comisiei de Evaluare și 
Asigurare a Calității 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

  

Perioada Noiembrie 2010 – Martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – Psihopedagogie specială 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Operaționalizarea conceptelor și teoriilor moderne privind formarea capacității de 
cunoaștere prin optimizarea activităților de proiectare didactică; Aplicarea creativă a 
strategiilor de predare și a metodelor de evaluare în concordanță cu scopul și tipul 
activității didactice; Valorificarea componentelor actului de comuniare în organizarea, 
desfășurarea și evaluarea procesului instructiv educativ 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației 
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Perioada Noiembrie 2010 – Ianuarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic - Instruirea în societatea 

cunoaşterii 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, formatorilor şi a altor categorii de personal 

din educaţie şi formare profesională, inclusiv dezvoltarea de oportunităţi de carieră; 

Îmbunătăţirea sistemului de formare iniţială şi continuă a personalului didactic, 

inclusiv asigurarea calităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
SIVECO 

  

Perioada Martie – iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – Franceza în comunicare 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Competenţe comune pentru Limba Franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Fundaţia Academică „Alumni” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

  

Perioada Martie-aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic - Programul naţional de 

dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

  

Perioada Noiembrie-decembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic - programul de formare continuă 

„Calitate în educaţie” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Asigurarea calităţii în instituţiile de învăţământ preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Fundaţia Academică „Alumni” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion for the completion of 120 hours of professional 

development 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Course: Database Design and Programing with SQL 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
ORACLE ACADEMY 
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Perioada 18. 07. 2008 – 18. 08. 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, Curs de formare profesională cu durata de 70 de ore: Limba 

Engleză 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Competenţe comune pentru Limba Engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

  

Perioada 11.11. 2006 – 29. 05. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Managementul afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi 

  

Perioada 03 -17 .11. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare la stagiul de perfecţionare cu tema: Marketing educaţional 

şi imagine 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Elemente fundamentale de marketing educaţional; Relaţii publice; Imaginea publică a 

instituţiei; Rolul consilierului de imagine 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
Casa Corpului Didactic Constanţa 

  

Perioada Septembrie 2006 – septembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de finalizare a cursului: Formare de Mentori ( 200 de ore) 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Atelier mentorat; Practică pedagogică; Documentare; Portofoliu 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
British Council, ASMERO şi Universitatea Bucureşti 

  

Perioada 11 -13. 09. 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare la stagiul de perfecţionare cu tema: Consiliere şi orientare 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

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 
Casa Corpului Didactic Constanţa 
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Perioada Aprilie 2006 – septembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţe profesionale, programul de formare continuă: Management 

Educaţional ( 280 ore) 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Management Educaţional; Comunicare şi Curriculum; Tehnici informaţionale 

computerizate 

Competenţe generale dobândite: de conducere şi coordonare, de comunicare şi 

relaţionare, de utilizare a calculatorului 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Fundaţia Academică „Alumni” a Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa 

  

Perioada 20. 05. 2006 – 07. 07. 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de perfecţionare pentru ocupaţia Formator 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Efectuarea formării; Evaluarea cursanţilor; Pregătirea formării; Revizuirea şi 

promovarea programului de instruire 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Grup Şcolar „Spiru Haret” Constanţa 

  

Perioada 2004 -2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Didactica Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” Constanţa 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamânt / formare 

Studii postuniversitare de masterat 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a   Gradului didactic I 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius”, Constanţa 

  

Perioada 16-17 februarie; 30-31 martie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare la cursurile de Formare de Formatori 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Identificarea şi utilizarea diferitelor surse de informaţii privind evoluţiile pe piaţa 

muncii; Introducere în problematica autoevaluării capacităţilor proprii, a intereselor şi 

abilităţilor de învăţare-dezvoltare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei în cadrul proiectului Leonardo da Vinci 

F/99/1/065771/PU/I.1.1.a/FPI Dynamique Formation - Emploi 
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Perioada 31.08 – 04.09. 1995 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Gradul Didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

  

Perioada 02 – 06. 09. 1991 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – Definitivare în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

  

Perioada 1984 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Matematica 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de matematică 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamânt / formare 

Studii universitare de lungă durată 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba materna Româna 

  

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  

Nivel european (*) 

 

 

 Limba Franceză  

 

Limba Engleză 

 

 

Comprehensiune Vorbit Scris 

Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de 

citire 

Interacţiune Exprimare 

A2 Utilizator 

elementar 

A2 Utilizator 

elementar 

 A2 Utilizator 

elementar 

A2 Utilizator 

elementar  

 A2 Utilizator 

elementar 

A2 Utilizator 

elementar 

A2 Utilizator 

elementar 

 A2 Utilizator 

elementar 

A2 Utilizator 

elementar 

A2 Utilizator 

elementar 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  - Selectarea căilor şi mijloacelor de comunicare şi ascultare activă adecvate în situaţii 

diverse. 

- Adaptarea la situaţii variate pentru rezolvarea operativă a problemelor, receptivitate 

la schimbare. 

- Soluţionarea situaţiilor conflictuale prin mediere şi negociere. 

- Spirit de echipă, optimism 
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Competente şi aptitudini organizatorice - Proiectarea şi organizarea activităţii în vederea realizării obiectivelor şi a folosirii 

resurselor cu maximum de eficienţă. 

- Conducerea şi coordonarea echipei în vederea optimizării activităţii şi îmbunătăţirii 

relaţiilor interpersonale. 

- Profunzime în aprecierea situaţiilor speciale, gândire strategică. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare 

a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Ofice - Word, Excel, Access, PowerPoint 

-  Internet, utilizator  al programelor MathType, MathCad, Maple, baze de date SQL. 

  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
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Informații suplimentare Lucrări şi articole publicate: 

 

1. Funcţii integrabile Riemann – Editura ExPonto, Constanţa 2008, I.S.B.N.: 978-973-644-

802-7, unic autor 

2.  „Formarea continuă în sprijinil unui demers didactic creativ” –articol publicat în volumul 

Dezvoltarea personală a copilului – Demers didactic creativ, I.S.B.N.: 978-973-8134-95-9  

3. Două articole în lucrarea Ghid Metodic Bacalaureat 2008 M2 matematică – modele de 

rezolvare,Editura GIL 2008 I.S.B.N.: 978-606-500-001-8 

4. Un articol în lucrarea Ghid Metodic Bacalaureat 2008 M1 matematică – modele de 

rezolvare, Editura GIL 2008, I.S.B.N.: 978-606-500-000-1 

5. „Creativitatea și succesul școlar” – articol publicat în volumul Experiențe didactice și 

psihopedagogice de succes, 2011, I.S.S.N.: 2247 - 3203  

6. „Dimensiuni ale culturii organizaționale și forme de manifestare în organizațiile școlare” – 

articol publicat în volumul Responsbilitate publică în educație, Editura Crizon 2010, 

I.S.S.N.: 2066 - 3358 

7.  „Învățarea organizațională în societatea cunoașterii” – articol publicat în volumul 

Responsbilitate publică în educație, Editura Crizon 2011, I.S.S.N.: 2066 – 3358 

8. „Dezvoltarea resurselor umane” – articol publicat în volumul Creativitate, inovație și 

voluntariat în învățământ, Editura Neutrino 2011, I.S.B.N.: 978-606-8250-1-7 

9. Teste de evaluare a competențelor matematice – Învățarea prin teste predictive, 

formative și sumative – clasa a V-a – Editura Paralela 45 2014, ISBN 978-973-47-1983-

9, coautor 

10. Teste de evaluare a competențelor matematice – Învățarea prin teste predictive, 

formative și sumative – clasa a VIII-a – Editura Paralela 45 2014, ISBN 978-973-47-

1986-0, coautor 

 

Proiecte: 

1. Participare în calitate de profesor voluntar la organizarea și desfășurarea Concursului de 

dans modern/dans tradițional, etapa județeană, ”Împreună pentru viitor”, în cadrul 

Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, 27.03.2015, 27.03.2014, 29.03.2012, 2011 

2. Participare la derularea proiectului educațional INTERCULTURALITATE ÎN SPAȚIUL 

DOBROGEAN „Suntem aici, suntem dintotdeauna”, Liceul Teoretic ”Traian” Constanța, 

20.03.2015 

3. Participare la programul de instruire, obținând calitatea de Expert autorizat, în cadrul 

proiectului ”Platformă metodologică și informatică pentru organizarea i desfășurarea 

programelor ”Admiterea în învățământul lieal de stat”, ”Bacalaureat”, ”Certificare a 

calificării profesionale”, Mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar - 

Titularizarea”, ”Euro 200” și ”Bani de liceu” din sistemul educațional preuniversitar”, Cod 

SMIS 32567 

4. Participare la programul de instruire, obținând calitatea de Expert autorizat, în cadrul 

proiectului ”Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România”, Cod SMIS 39144 

5. Participare la activitățile proiectului Comenius Regio ”IQ – EQ – HQ”, 2013 

6. Participare la activitățile proiectului POSDRU ”Restructurarea sistemului de formare 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de 

credite profesionale transferabile” ID 3777, 2012 

7. Formator în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S 63671  „Formarea continuă a 
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profesorilor de Matematică în societatea cunoaşterii”, modulul I ”Competențele 

curriculare – priorități ale reformei” și modulul II ”Dezvoltare profesională în societatea 

cunoașterii”, 2012-2013 

8. Partipare la stagiul de lucru ”Formarea inspectorilor de specialitate pentru aplicarea 

pachetelor educaționale” în cadrul proiectului POSDRU ”Competențe cheie TIC în 

curriculumul școlar”, 2012 

9. Coordonator al activității ”Instrumente de evaluare specifice învățământului preșcolar”, în 

cadrul Proiectului Național „Managementul Instituțiilor preșcolare în context european” 

10. Participare la activitățile proiectului POSDRU ”Proces educațional optimizat în viziunea 

competențelor societății cunoașterii” ID 25952 

11. Participarea la activitățile Proiectului strategic ”OSCINT 2009”, focus grup – 27.11.2010, 

11.12.2010 

12. Participarea la Training-ul de Formare a Evaluatorilor Externi în domeniul calității 

învățământului superior, organizat de ARACIS în cadrul proiectului POSDRU ”Asigurarea 

calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea 

managementului calității academice la nivel de sistem și instituțional”, 2010 

13. Participare la Proiectul „Şcoală fără discriminare” organizat de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării şi Inovării, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării şi Casa Corpului 

Didactic Brăila 

14. Membru al echipei de iniţiere şi implementare a proiectului cu finanţare nerambursabilă 

„Omul sfinţeşte mediul”, proiect finanţat de Administraţia Fondului Pentru Mediu 

 

Participare la simpozioane, conferințe: 

15. Participare la Conferința Internațională ”Mediere. Educație. Cultură”, Constanța, 

13.03.2015 

16. Participare la programul de instruire, obținând calitatea de Expert autorizat, în cadrul 

proiectului ”Platformă metodologică și informatică pentru organizarea i desfășurarea 

programelor ”Admiterea în învățământul lieal de stat”, ”Bacalaureat”, ”Certificare a 

calificării profesionale”, Mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar - 

Titularizarea”, ”Euro 200” și ”Bani de liceu” din sistemul educațional preuniversitar”, Cod 

SMIS 32567 

17. Participare la programul de instruire, obținând calitatea de Expert autorizat, în cadrul 

proiectului ”Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România”, Cod SMIS 39144 

18. Participare în cadrul proiectului Comenius Regio ”IQ – EQ – HQ”, la stagiul de formare 

desfășurat la Piraeus, Grecia, 23-28.01.2013 

19. Participare la Conferința anuală a Consiliului Național de Etică din Învățământul 

preuniversitar, 6-8.06.2013 

20. Participare la Conferința Internațională ”Digital Competence and Migrant Integration for 

Smart, Sustainable and Inclusive Development”, 19.11.2013 

21. Participare la Conferința de închidere a proiectului ”De la debut la succes – program 

național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice”, 12-14.12.2013 

22. Participare la Simpozionul Internațional ”Experiențe didactice și psihopedagogice de 

succes”, 2011, 2010 

23. Participare la Simpozionul Internațional ”Responsabilitate publică în educație”, 2011, 

2010 

24. Participare la Conferința Internațională ”Economics and sustainable development”, 
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Universitatea ”Tomis” Constanța, 28-29.10.2011 

25. Participare la Simpozionul Internațional ”Creativitate și inovație în învățământul 

românesc”, 2011 

26. Participare la Atelierul Școala Altfel – Matematică mai bună pentru copiii noștri, 

Universitatea ”Ovidius” Constanța, 2010 

27. Participare la workshop-ul ”De la matematica școlară la matematica superioară”, 

Universitatea ”Ovidius” Constanța, 2010 

28. Participare la Congresul INEPS - Integrational network of productive learning schools and 

projects, 2010 

29. Participare la Conferința Națională ” Mangementul Educațional și Formarea continuă”, 

2010 

30. Participare la Conferința Națională ” Calitatea educației din perspectiva beneficiarilor” în 

cadrul proiectului strategic al ARACIP ”Dezvoltarea sistemului de management și 

asigurare a calității în învățământul preuniversitar românesc”, 2009 

31. Participare la Simpozionul Internaţional Dezvoltarea personală acopilului – Demers 

didactic creativ – Constanţa, februarie 2009 

32. Participare la Conferinţa de Diseminare a Proiectelor Consiliului Europei – 04.04.2008 

33. Participare la Conferinţa Mentorilor, Constanţa, 08.09.2007 

Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România 

Membru al Asociaţiei Mentorilor din România, ASMERO 

 


