
  

   

 
 EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

                  
 

•  Aprilie 2020  - prezent  - Secretar de Stat, Agentia Națională pentru 

Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.  

• Noiembrie 2019- aprilie 2020 – Inspector școlar general, Inspectoratul 

Școlar Județean Olt  

Dificultatea operaţiunilor specifice postului : 

- cunoaşterea şi aplicarea legilor, hotărârilor Guvernului, ordonanţelor 

de urgenţă ale Guvernului, metodologiilor, regulamentelor şi a 

celorlalte documente legislative şi de management educaţional; 

-  aprecierea ofertelor de recrutare, angajare, formare managerială şi 

dezvoltare instituţională; 

- informarea, monitorizarea informaţiei şi a acţiunilor la nivelul 

departamentului şi la nivelul unităţilor de învăţământ în vederea 

asigurării calităţii managementului educaţional; 

- organizarea, controlul-verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor. 

 Responsabilitate implicată de post: 

- proiectarea, organizarea, coordonarea, antrenarea/motivarea, 

monitorizarea/controlul/evaluarea, comunicarea şi autoritatea informală; 
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-  corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate, corectitudinea 

aplicării prevederilor documentelor normative; 

-  soluţionarea stărilor conflictuale sesizate direct sau exprimate prin 

reclamaţii; 

-  propuneri decizionale. 

- asigurarea, împreuna cu autoritățile administrației publice locale, 

cuprinderea  întregii  populații de vârsta școlară într-o forma de 

învățământ 

- acordarea de  șanse egale tuturor cetățenilor de a beneficia de 

dezvoltarea personală și  profesională  conform aspirațiilor, talentelor 

și performanțelor, inclusiv celor  care  nu  au  beneficiat de  prima  

șansă; 

- realizarea  programelor  naționale; 

- includerea participării unităților de  învățământ la  programele de 

dezvoltare (Leonardo, Socrates, Dezvoltare Regională)  sau alți 

parteneri. 

 Sfera de relaţii (comunicare/relaţionare) cu:  

- Inspectorul  Școlar  General, Ministerul  Educației și Cercetării, 

Compartimentele  inspectoratului  școlar, membrii  compartimentelor, 

unitățile  conexe, conducerile  unităților  de  învățământ, comunitatea 

locală, sindicatele, organizațiile  guvernamentale  și  organizațiile  

nonguvernamentale. 

 

• Iunie 2016- prezent- Consilier local UAT municipiul Caracal 

( Comisia pentru activități juridice, disciplină, muncă, cereri, sesizări; 

Comisia pentru activități social- culturale, culte, învățământ, sănătate, 

sport, familie, protecție și asistență socială) 

• 1 septembrie 2007– prezent- Profesor de limba și literatura română, 

Colegiul Național „Ioniță Asan”- Caracal.     

• 1 septembrie 2004- 31 august 2007- metodist la compartimentul 

învățământ primar ISJ Olt 

•   1 septembrie 2010- 31 august   2019  - profesor metodist la 

compartimentul limba și literatura română ISJ Olt                                                                            



  

   

• 1 septembrie 1997- 31 august 2007 - învățător  Școala cu clasele I-IV 

–Liiceni, Casa de copii- fete, Corabia, Școala cu clasele I- VIII Nr. 6- 

Caracal, Colegiul Național „Ioniță Asan”- Caracal. 

• 1 martie-  31 august 1998- director al Școlii cu clasele I-IV –Liiceni 
 

 
 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

• 2017- Universitatea din Craiova- Facultatea de Drept și Științe Sociale 

- Masterat Drepturile Omului 

• 2015- Universitatea din Craiova- Facultatea de Drept și Științe Sociale 

• 2005- Universitatea din Craiova- Facultatea de Litere 

• 1997- Școala Normală „Nicolae Titulescu ”- Slatina , specializarea 

învățător- educatoare 

      Gradul Didactic I –  2008 

      Gradul Didactic II –  2004 

      Definitivarea în învățământ- 1999 

 
COMPETENΤE 
PERSONALE 
 

 

APTITUDINI      ȘI  

COMPETENȚE    SOCIALE 
 

• abilități de proiectare, organizare, realizare, monitorizare și evaluare a 

tipuri variate de activități; 

• abilități de comunicare și cooperare interumană diferențiată;  

• flexibilitate, creativitate în gândire și acțiune;  

• asumarea responsabilităților și finalizarea sarcinilor;  

Limba(i) maternă(e)    Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

 UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

  

Limba franceză           UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT 

  
  



  

   

• obiectivitatea în aprecieri și în luarea deciziilor;  

• disponibilități  psiho-afective și sociale pentru investigarea și optimizarea 

fenomenelor educaționale.  

 
 
COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Membru în Corpul Național al Experților în 
Management Educațional din anul 2015. 

• Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Olt. 

• Membru în Consiliul de Adminstrație al ISJ Olt 

• Membru în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității 
la Scoala Postliceală Sanitară Carol Davila, Caracal 

• Membru în Comisia pentru reducerea și prevenirea 
violenței în mediul școlar a L.T.I.A. ; 

• Membru în Comisia de Etică a L.T.I.A ; 

• Director al Școlii cu clasele I-IV –Liiceni- 1 martie 
1998-  31 august 1998. 

• Profesor – metodist al ISJ, Olt, la disiciplina limba și 
literatura română în perioada 2010- 2019 ( atribuții : 
evaluarea cadrelor didactice prin efectuarea inspecțiilor 
școlare de specialitate, consilierea acestora,   în vederea 
susținerii inspecției la clasă, monitorizarea și consilierea 
cadrelor didactice debutante) 

• Metodist al ISJ Olt pentru învățământul primar în 
perioada 2004- 2007 

• Membru în Consiliul de Administrație al Col.Naț. Ionita 
Asan, din anul școlar 2016- 2017 până în prezent. Organ 
de conducere al unității de învățământ, consiliul de 
administrație are atribuții de management instituțional 
și financiar, management curricular, al resurselor 
umane, administrativ și atribuții stabilite prin ordine, 
metodologii, note, dispoziții ale MEN. 

• Președinte Comisia Județeană de Evaluare și Certificare 
(C.J.E.C) pentru examenele de certificare a calificării 
profesionale a absolvenților din învățământul 
profesional și tehnic preuniversitar. 

• Președinte Comisia județeană de organizare și 
desfășurare a examenului pentru obținerea atestatului de 
competențe lingvistice. 

• Președinte Comisia județeană de organizare, evaluare și 
de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de limba 
franceză, etapa județeană ; 



  

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Președinte Comisia județeană de organizare, evaluare și 
de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de limba 
spaniolă, etapa județeană ; 

• Președinte Comisia județeană de organizare, evaluare și 
de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de limba 
italiană, etapa județeană ; 

• Președinte Comisia județeană de organizare, evaluare și 
de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de limba și 
literatura română, etapa județeană ; 

• Președinte Comisia județeană de organizare, evaluare și 
de soluționare a contestațiilor a Olimpiadei de 
liingvistică Solomon Marcus, etapa județeană ; 

• Membru juriu, secțiunea creație literară, Concurs 
Județean,  Un om frumos. 

• Membru în Comisia de jurizare pentru concursul de 
creașie literară și arte vizuale- Slatina. Acasă la Eugen 
Ionescu 

• Membru în Comisia de organizare și evaluare a 
Olimpadei județene de limba și literatura română 

• Membru în Comisia Județeană de organizare și evaluare 
a Olimpiadei Universul Cunoașterii prin lectură 

• Membru în Comisia pentru implementarea Strategiei 
Naționale de Acțiune Comunitară  

• Membru în Comisia de organizare și desfășurare a 
probelor practice, orale sau inspecții speciale la clasă  

• Membru in Comisia de organizare si administrare a EN 
din unitatea de invatamant la finalul claselor a II-a, a IV-
a, a VI-a  

•  Membru in Comisia de Mobilitate a personalului 
didactic  

• Membru in Comisia de coordonare și desfășurare în 
bune condiții a situațiilor școlare neîncheiate, a 
examenelor de corigențe, a examenelor școlare, a 
examenelor de diferență  

• Membru în Comisia de Organizare și Desfășurare a 
Examenului de Bacalaureat 
 
 
 
 

• Coordonator program internațional  LeAF Learn About 
Forest; 



  

   

PROIECTE  

 

• Coordonator Proiect Educațional Interjudețean, Un 
mediu curat, o viață mai bună; 

• Coordonator proiect regional Român ca tine sunt și eu 

• Coordonator Proiect Educativ Județean, Caracterul, 
înainte de toate! 

• Coordonator Proiect educațional de perevenire și 
combatere a abandonului școlar, Eduacația e șansa ta!; 

• Coordonator parteneriat educațional, Minunata lume a 
cărților ; 

• Coordonator parteneriat educațional 
interjudețean  Pământul este casa noastră. 

• Coordonator proiect concurs județean de limba și 
literatura română, Virgil Carianopol- Cântec de cuvinte 

• Coordonator program Școala pentru o Românie Verde 

• Coordonator proiect Let’s do it, Romania! 

• Coordonator parteneriat educațional de voluntariat 
Prietenul meu voluntarul; 

• Coordonator Proiect de activitate cultural- artistică 
extracurriculară, Zâmbet de copil; 

• Coordonator Proiect de activitate cultural- artistică 
extracurriculară, Mai aproape de inima profesorului 
meu; 

•   Coordonator proiect de parteneriat educațional 
județean, Tezaurul local , punte de prietenie . 

• Coordonator activități proiecte Erasmus+, Comenius, 
ROSE. 

• Participant la evenimentele organizate de Asociatia pentru 

Dezvoltare Durabila in cadrul proiectului  

EcoALTernative, proiect finantat prin Phare CBC RO; 

 
 

LUCRARI, REFERATE, 

COMUNICARI PREZENTATE IN 

SESIUNILE SI CONFERINTELE 

STIINTIFICE LOCALE, 

NATIONALE SI 

INTERNATIONAL 

 

 

• Sesiunea internationala de comunicari stiintifice 

Școala- centru cultural comunitar; 

• Simpozionul international Un mediu ambiant 

sanatos, o viata mai buna; 

• Simpozionul international Puterea si limitele 

educatie in egalizarea sanselor. 

• Simpozion internațional Limbile straine- 
Orizonturi deschise  ; 



  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSURI/ PROGRAME DE 

FORMARE PROFESIONALĂ 

• Simpozion internațional  Rolul comunitatilor de 
români in Europa; 

• Sesiunea națională de referate și comunicări 
stiintifice Integrarea școlară a copiilor  cu 
C.E.S.- implicații pentru cadrele didactice din 
învățământul de masă 

• Simpozionul national Educarea prescolarilor si 

scolarilor in spiritul valorilor morale; 

• Simpozionul National dedicat Zilei Nationale a 
Pamantului -22 aprilie, Modalitati si mijloace de 
includere a problemelor de mediu in  cadrul 
diferitelor arii curriculare  

•  Simpozionul National  Copilul rrom intre 
traditie si scoala  

• Simpozionul National de Creativitate Dimitrie 
Gusti  Portul popular- eterna provocare ; 

•  Simpozionul National Performanta prin 
activitati nonformale ; 

• Simpozionul National  Dascalii- faclii in 
universul copiilor ; 

• Simpozionul  National Inteligentele multiple in 
activitati; 

• Simpozion interjudețean   Incluziune socială, 
calitate educațională, eficiență managerială; 

• Simpozionul Județean  Scriitori olteni 

• Sesiunea judeteana de referate si comunicari 

stiintifice pentru elevi  Sisteme europene de 

educație 

 

• Program internațional de formare continuă, 
Instrumente moderne pentru gestionarea proiectelor 
din sectorul educațional, program derulat cu sprijinul 
partenerilor : Asociația Europeană pentru 
Promovarea Excelenței în Educație și Cercetare 
(AEPEEC), Fundația pentru Integrarea 
Învățământului European (FINE), Departamentul de 
Cercetare al Universității Wales, Institutul de 
Educație Virtuală Internațională și Universitatea de 
Vest Vasile Goldiș, Arad ; 

• Program internațional de formare, Învățarea vizibilă 
și structurile mentale ale profesorilor și liderilor 



  

   

școlari, organizat de Department of Language 
Education,St.Cyril and Sf.Metodius University of 
Veliko Turnovo, Centre for Research and European 
Studies, Centre for Multicultural and Interlinguistic 
Studies ; 

• Program de formare în Ruse(Bulgaria) Achieving the 
goals/objectives of an educational institution. 
Educational  management, în cadrul Proiectului 
International Promoting the Society of Knowledge 
through Education and Interdisciplinary 
Research,RO/ 2013/PSKEIR- 02 

• Program de formare continuă OSCINT XXI- Inovare 

pentru calitate în învățământul preuniversitar, în 

cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

• Curs de formare Manager de proiect, de specializare 

cu certificare ANC, Ministerul Muncii, Familiei, 

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice  și 

Ministerul Educației Cercetării și Inovării; 

• Program de perfectionare Managementul instruirii 
diferențiate și intervenția mediată ,curriculum 
diferențiat și dificultăți de învățare ; 

• Program de perfectionare Tendinte europene in 
formarea managerilor educationali. Liedership 
strategic in sistemul educational european . 

• Program de formare, Managementul activităților de 

proiectare a curriculumului pe competențe; 

• Program de formare, Management educațional și 

comunicare instituțională 

• Program de formare, Competența comunicațională și 

strategiile didactice interactive în învățământul 

European; 

• Program de perfecționare cu specializarea Manager 

de proiect 

• Curs de formare continuă , Formarea profesorilor 
metodiști pentru realizarea inspecției speciale și a 
inspecției școlare; 



  

   

 • Curs de formare continuă, Strategii didactice în 
abordarea copiilor cu CES în învățământul 
preuniversitar 

• Program de perfecționare , cu specializarea  Mentor, 
,înmatriculat în Registrul Naţional al furnizorilor de 
formare profesională a adulţilor  

•  Program de perfecționare , cu specializarea  
Formator, înmatriculat în Registrul Naţional al 
furnizorilor de formare profesională a adulţilor ; 

• Curs de formare, Tendinte in evolutia sistemului de 
învățământ din România; 

• Curs de formare, Dezvoltarea competențelor de 
evaluare ale cadrelor didactice 

• Program de formare, Educatie pentru cetatenie 
democratica, componenta constructie caracter, din 
cadru proiectului „Character First” 

• Program de formare continuă, Terapia tulburărilor 
de limbaj și scriere la copiii din învățământul 
preșcolar și primar; 

• Stagiu de formare, Consiliere si orientare școlară ; 
• Atestat de formare profesională din cadrul 

Programului  Predarea Holocaustului în Şcolile din 
România sustinut de Institutul Yad vashem din Israel   
; 

• Notiuni introductive despre proiecte –Think Quest      
-ORACLE ; 

• Participarea la seminariul Amprenta individuală de 
carbon- lecții de inițiere în cadrul proiectului 
AMPECO OLT; 

• Program de formare continuă ,Initiere IT si Utilizare 
AEL. 

• Curs de formare continuă, Dirigenția în unitățile de 
învățământ preuniversitar 

•  Program de formare continuă, Dezvoltarea 
competențelor în domeniul educației părinților 

• Program de formare continuă, Strategii  de  dezvoltare  

a inteligenței emoționale prin educație  rațional 

emotivă 

  

PARTICIPAREA  CA 

ORGANIZATOR/ EVALUATOR/ 

MEMBRU JURIU LA DIFERITE 

• Organizator/ Coordonator al Concursului Național 

Comunicare. Ortografie.ro 



  

   

CONCURSURI/ ACTIVITATI 

SCOLARE/EXTRASCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBLICAȚII 

• Organizator/ Coordonator al Concursului Județean Virgil 

Carianopol- Cântec de cuvinte 

• Profesor îndrumător al elevilor care  au prezentat lucrari in 

cadrul „Expozitiei- Concurs Nationala Martisorul- dar al 

primaverii”; 

• Organizator  „Nu numai tu, e si ea, ci si natura-i prietena 

mea!”; 

• Organizator  Concursurile Scolare Winners; 

• Membru juriu la concursul interjudetean „Istetila”. 

•  Profesor –evaluator la Olimpiada Județeană; 

•  Profesor -  evaluator în Comisia de soluționare a 
contestațiilor la Olimpiada de limba română, faza 
zonală; 

•  Evaluator  Concursul Naţional  “ Eurojunior  

• Evaluator la Concursul National « PRO –Scoala » ;  

• Evaluator  la Concursul Comunicare .Ortografie .ro “ – 
faza naţională ;           

• Evaluator  la Concursul  Naţional  Evaluare în Educaţie  
la Limba şi Literatura  Română , desfăşurat sub 
coordonarea prof. univ. dr.” Constantin Năstăsescu  

•  Evaluator la Concursul National « Amintiri din 
copilarie « - faza judeteana ; 

•  Evaluator  la Concursul Internațional  “Cu Europa la 
joacă- euroșcolarul” 

 • Autor Mic dictionar DREPTURILE OMULUI  cultura 
civica, Ed.Didactica Nova, Craiova, 2005. 

• Autor Metodologia predării noțiunii de subiect în ciclul 
primar, Ed.Sitech, 2009 

• Colaborare cu revista școlară Lumină și culoare- ISSN 
2065- 5045.; 

• Colaborare cu revista Didactica; 
• Colaborare cu revista școlară Ecouri de cerneală- ISSN 
2069-2013 
• Articol  Formarea și educarea gustului pentru lectură, 
publicat in revista Ecouri de cerneala -ISSN 2069 -2013  
• Articol  Sărbătorile la români ,publicat in revista 
scolara Lumină și culoare, Nr.1/2009 



  

   

• Colaborator la realizarea revistei, Enciclopedia micului 
scolar, nr.10, nr.12, 2008; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


