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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume  MAREŞ SILVIA  
Adresa(e) Str. Oilor, nr. 12 B, 130100 Târgovişte (România) 

Telefon(oane) 0245243104 Mobil 0766246140 
E-mail(uri) sipet_tgv@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 23 a lunii februarie 1976 

Sex Femeiesc  
  

Locul de muncă vizat 
 

Experienţa profesională 

Director Colegiul NaționalConstantin Cantacuzino Târgoviște  
 

 
Perioada 

 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
      Activităţi si responsabilităţi principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
01 a lunii septembrie 2014 →  

 
director Colegiul NaționalConstantin Cantacuzino Târgoviște  
profesor de matematică 
Colegiul NaționalConstantin Cantacuzino Târgoviște  
str. George Cair, nr. 3, Târgovişte (România) 
responsabil Catedra de matematică, 2016-2017 

  Coordonator proiect Erasmus + Formare inițială și continuă într-o școală pedagogică europeană,  
  2016-2018 
  Expert coordonator program formare și program educațional POSDRU/153/1.1/136612 ”TEEN  
  PERFORM” – Program inovator de îmbinătățire a rezultatelor școlare în învățământul liceal, 2015 
   Membru al echipei de implementare a proiectului eTwinning an Me – Growing up Together, 2015 
   Membru al echipei de proiect  Erasmus + Art Nouveau – Art Renouveau, 2014 - 2016 

Partener al Organizației Salvați Copiii în cadrul proiectului POSDRU/162/2.2./S/133664 C.E.I. –  
Centre Educaționale Integrate pentru grupuri vulnerabile 
educaţie 
 

Perioada 01 a lunii septembrie 2012 → 31 a lunii august 2014 
Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică Colegiul NaționalConstantin Cantacuzino Târgoviște  

Numele şi adresa angajatorului 
 
      Activităţi si responsabilităţi principale 

Colegiul NaționalConstantin Cantacuzino Târgoviște  
str. George Cair, nr. 3, Târgovişte (România) 
Membru în echipa de implementare a proiectului Scientific Blog In Social Media, 2014 
Profesor voluntar în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, 2012-2014 
Responsabil Comisie de monitorizare a notării elevilor, 2012-2014 
Responsabil Comisia consilierilor claselor IX-XII, 2012-2014 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

  

Perioada 01 a lunii septembrie 2010 → 05 a lunii iunie 2012 
Funcţia sau postul ocupat Director 

Profesor de matematică Şcoala Grigore Alexandrescu Târgovişte (detașat) 
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Numele şi adresa angajatorului 
 
      Activităţi si responsabilităţi principale 

Şcoala Grigore Alexandrescu Târgovişte 
str. Vasile Blendea, nr. 10, Târgovişte (România) 
Coordonator local în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/64110 Școli și comunități în acțiune pentru 
prevenirea părăsirii timpurii a școlii 
Coautor al ghidului Elemente de management educațional, în cadrul proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/63876 Optim E-manager 
Formator județean în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/63876 Optim E-manager 
Formator național în cadrul proiectului POSDRU/1/1.1/S/2 Profesioniști în managementul educațional 
preuniversitar, 2011 
Profesor mentor pentru inserția profesională a profesorilor/ cadrelor didactice stagiare, 2012-prezent 
Membru al Corpului național al experților în management educațional, 2012 - prezent 
Membru în Consiliul consultativ al directorilor din judeţul Dâmboviţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

  

Perioada 10 a lunii octombrie 2007 - 31 a lunii august 2010  
Funcţia sau postul ocupat Director 

Profesor de matematică Şcoala de Arte şi Meserii Gura Ocniţei  
Activităţi si responsabilităţi principale Responsabilul Cercului metodic al directorilor Târgovişte II 

Membru în Consiliul consultativ al directorilor din judeţul Dâmboviţa 
Responsabilul Comisiei Metodice Matematică şi Ştiinţe 
Coordonator A doua șansă –invațamânt primar 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala de Arte şi Meserii Gura Ocniţei 
str. Principală, nr. 192, Gura Ocniţei (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

  

Perioada 01/09/2006 - 09/10/2007 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător titular Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Profesor de matematică Școala cu Clasele I-VIII Răzvad (PO, 8 ore) 

Activităţi si responsabilităţi principale Responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor 
Membru al Consiliului de administraţie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Str. Principală, Comişani (România) 

  

Perioada 01/09/2004 - 31/08/2006 

Funcţia sau postul ocupat Înstitutor titular Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Profesor de matematică Grup Școlar Voievodul Mircea (PO, 10 ore) 

Activităţi si responsabilităţi principale Responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor 
Membru al Consiliului de administraţie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Str. Principală, Comişani (România) 

Perioada 01/09/2002 - 31/08/2004 

Funcţia sau postul ocupat Înstitutor titular Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Profesor de matematică Colegiul NaționalConstantin Cantacuzino (PO, 4 ore) 

Activităţi si responsabilităţi principale Responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor 
Membru al Consiliului de administraţie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Str. Principală, Comişani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

Perioada 01/09/1997 - 31/08/2002  

Funcţia sau postul ocupat Învăţător titular  
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Activităţi si responsabilităţi principale Responsabil al Comisiei metodice a învăţătorilor 
Membru al Consiliului de administraţie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Comişani 
Str. Principală, Comişani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

  

Perioada 01 a lunii septembrie 1996 - 31 a lunii august 1997  

Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare 
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 4 Moreni 

Moreni (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

  

Perioada 01 a lunii septembrie 1995 - 31 a lunii august 1996  

Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare 
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 9 Târgovişte 

str. Vsile Blendea, nr. 10, Târgovişte (România) 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
educaţie 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

2016 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 

”Leadership în organizațiile școlare” 
 
 
Emafil Profesional, Ilfov 

 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

2013 
Adeverinţă formare profesională 

”Abilitarea curriculară a cadrelor didactice” 
”Dezvoltare  personală şi oportunităţi de carieră” 

 
“Formarea continuă a profesorilor de Matematică şi Ştiinţe economice în societatea cunoaşterii”,  
POSDRU/87/1.3/S, ID proiect 63698 

 
 

Perioada 2011 
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Fundaţia Orizont 
Craiova - Dolj (România) 

Perioada 2011 
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

„Management educaţional în sistem descentralizat”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

„Profesionişti în management educaţional preuniversitar”, POS DRU/1/1.1/S/2, ID proiect 4037 
Sinaia (România) 
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Perioada 2011 
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

„Comunicare instituţională” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

„Profesionişti în management educaţional preuniversitar”, POS DRU/1/1.1/S/2, ID proiect 4037 
Sinaia (România) 

Perioada 2011 
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

„TIC în management educaţional” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

„Profesionişti în management educaţional preuniversitar”, POS DRU/1/1.1/S/2, ID proiect 4037 
Sinaia (România) 

Perioada 2008 - 2010  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte (Studii postuniversitare) 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 25/10/2009 - 01/11/2009  
Calificarea/diploma obţinută Programul de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii - Programul sectorial Comenius : mobilitate de formare 

continuă pentru personalul didactic 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

"Stress Management at School" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Istanbul (Turcia) 

  

Perioada 2009 →  
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

„Internet pentru comunicare şi documentare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

C.C.D. Dâmboviţa 
Târgovişte (România) 

Perioada 2009 →  
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"Implementarea sistemului de asigurare a calităţii în unităţile şcolar” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

C.C.D. Dâmboviţa 
Târgovişte (România) 

Perioada 2009 →  
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"A doua şansă" - învăţământ primar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

C.C.D. Dâmboviţa 
Târgovişte (România) 
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Perioada 2009 →  
Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice - DeCeE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2007 - 2009  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Politici şi management în educaţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte (Studii de master) 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 2008 →  
Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Iniţiere IT şi utilizare Ael 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

C.C.D. Dâmboviţa 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 2008 →  
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

INFO EDUCAŢIA 
Iaşi (România) 

  

Perioada 2008 →  
Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

INFO EDUCAŢIA 
Iaşi (România) 

  

Perioada 2007 - 2008  
Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Unitatea de Management a Proiectelor pentru Învăţământul Preuniversitar 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2007 →  
Calificarea/diploma obţinută Certificat Gradul didactic I 

Disciplinele principale Matematică 
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studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 2007 →  
Calificarea/diploma obţinută Adeverinţă formare profesională 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"Consiliere şi orientare" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

C.C.D. Dâmboviţa 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 2004 →  
Calificarea/diploma obţinută Certificat Gradul didactic II 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Valahia din Târgovişte 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 2004 →  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"Educaţie pentru sănătate" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Fundaţia Tineri pentru Tineri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2002 →  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"Noi didactici în viziune transdisciplinară" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul Educaţia 2000+, Direcţia Generală pentru Educaţie Continuă, Formarea şi Perfecţionarea 
Personalului Didactic - Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 2001 - 2002  
Calificarea/diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

"Gândire critică" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Centrul Educaţia 2000+ şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Bucureşti (România) 

  

Perioada 1996 - 2001  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de matematică 
Bucureşti (România) 
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Perioada 1997 →  
Calificarea/diploma obţinută Certifcat Grad definitiv 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Învăţământ primar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Şcoala Normală din Târgovişte 
Târgovişte (România) 

  

Perioada 1990 - 1995  
Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Învăţători 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Şcoala Normală din Târgovişte 
Târgovişte (Dâmboviţa) 

  

Perioada 1982 - 1990  
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Şcoala Generală Nr. 9 Târgovişte 
Târgovişte (România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă limba română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Limba engleză  C1 Utilizator 
independent  C1 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  C1 Utilizator 
independent  

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  

Limba spaniolă  C1 Utilizator 
independent  C1 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B1 Utilizator 
independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - bună capacitate de comunicare 
- spirit de echipă 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - leadership; în ultimii ani am condus instituţii de învăţământ cu peste 90 angajaţi şi am fost 
coordonatorul cercului metodic al directorilor 
- bun organizator 
- managementul proiectelor, competenţe dobândite în cadrul cursurilor de formare și în activitatea 
derulată în minimum 5 proiecte POSDRU (coordonator local proiect, coordonator Școală după școală, 
formator, coautor ghid) și 1 proiect Erasmus+ 
- scrierea proiectelor, competențe competenţe dobândite în cadrul cursurilor de formare și în 
activitatea de scriere a 2 proiecte Erasmus+ finațate, în derulare 
- formator, competenţe dobândite în cadrul cursului de formare pentru ocupaţia "Formator"- 2008 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - bună cunoaştere a proceselor evaluare şi asigurare a calităţii, dobândită în timpul colaborării cu 
responsabilul C.E.A.C. din şcolile pe care le-am condus şi în urma experienţei proprii în această 
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caliate  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- utilizare Microsoft Office (Acces, Excel, Word, PowerPoint, Publisher) 
- utilizare Internet 
- cunoştinţe în domeniul programării 

  

Competente si aptitudini artistice - cântec şi joc popular românesc, concretizat în numeroase premii ale formaţiilor şcolii la concursuri 
artistice 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Lucrări publicate: 
Calculul ariilor domeniilor plane şi a corpurilor geometrice, Valahia University Press, Târgovişte 2012, 
ISBN 978-606-603-050-2 
Asigurarea calităţii educaţiei pentru cetăţenie democratică: ghid de bune practici / coord.: Corina 
Leca. - Bucureşti: LVS Crepuscul, 2009 – coautor, ISBN 978-973-7680-71-6 
Activitatea managerială în şcoala rurală, Valahia University Press, Târgovişte 2007, ISBN 978-973-
7616-77-7 
Matematică. Exerciţii şi probleme pentru clasa I, Editura Themis, 2007,ISBN 978-973-88297-1-8 
Menire, asumare, destin – antologie de versuri, coautor, Editura Sfinx 2000, 2001, ISBN 973-8217-
23-7 
Articole publicate: 
 

 


