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Mosor Elena 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass 

  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MOSOR ELENA 

Adresă(e) Valea Voievozilor – Răzvad, str. Cărămidari, nr.47, Dâmboviţa, România 

Telefon(oane) 0245 212 027 acasă 

 
Mobil: 0720996311 

Fax(uri) 0245 613 723 serviciu 

E-mail(uri) elena_mosor3@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 30 septembrie 1956 – Târgoviște 
  

Sex 
                         
 
                       

 
                                               Perioada  

 
                    Funcţia sau postul ocupat 

 
               Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

        Numele şi adresa angajatorului 
 

       Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) – Femeiesc 
    
   
 
 
18.09.2019 și în prezent 
 
Director adjunct  
 
Managementul școlar – managementul de curriculum; managementul resurselor umane; dezvoltarea 
generală a unității de învățământ și relații comunitare; alte atribuții. 
 
  
 Colegiul Național „Constantin Cantacuzino” Târgoviște –Str. George Cair, nr.3 Târgoviște 
 
 Competențe specifice – management școlar 

  

  

 
 

Perioada  
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

    
    
01.09.2019 – 11.09.2019 
 
 Profesor de muzică 
 
 Aplicarea programei pentru educație muzicală 
 
 
 Școala Gimnazială „I. Al. Brătescu – Voinești” Târgoviște 
 
 Competenţe profesionale specifice 

 

  

mailto:elena_mosor3@yahoo.com
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Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

01.07.2015 – 31.08.2019 
 
     Inspector școlar pentru activități extrașcolare 
 
  Competenţe profesionale specifice 
 a)monitorizează activitățile extrașcolare în unitățile de învățământ preuniversitar la nivel județean/la   
nivelul municipiului București (programul activităților extrașcolare, proiecte și programe extrașcolare 
naționale, regionale, județene, concursuri extrașcolare, excursii, tabere etc.); 
 b) monitorizează activitățile din palatele și cluburile copiilor la nivel județean/la nivelul municipiului         
București, precum și aplicarea Regulamentul de organizare și funcționare a palatelor și cluburilor 
copiilor, stabilit prin ordin al ministrului educației și cercetării științifice; 
  c) monitorizează consilierea și orientarea școlară în unitățile de învățâmant preuniversitar la nivel 
județean/la nivelul municipiului Bucuresti; 
   d) verifică și evaluează activitățile extrașcolare organizate în parteneriat cu operatori economici, 
fundații, asociații, organizații neguvernamentale, culte și alte persoane juridice sau fizice, în afara 
unităților de învățământ, cu respectarea legislației în vigoare; 
  e) dezvoltă parteneriate educaționale cu organizații guvernamentale, neguvernamentale, private, 
instituții similare din țară și străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare; 
  f) eficientizează educația nonformală în vederea îmbunătățirii calității educației, a diminuării 
abandonului și absenteismului, a creșterii motivației școlare, precum și a promovării învățării pe tot 
parcursul vieții. 
  Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița- Calea Domnească, Nr.127, Târgoviște 
 Învățământ 

 
  

Perioada 15.06.2012 – 30.06.2015 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de educaţie muzicală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Competenţe profesionale specifice 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII I. Al. Brătescu-Voineşti, Târgovişte, Dâmboviţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada 01.09. 2010 – 15.06.2012 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar pentru implementarea curriculumului descentralizat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea dezvoltării /formării profesionale proprii şi a personalului din subordine. 
Stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare ale compartimentului Planificarea, 
organizarea, coordonarea și verificarea activităților din cadrul compartimentului. Verificarea activității 
inspectorilor școlari din subordine. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada 10.2010-12.2011 

Funcţia sau postul ocupat asistent de proiect  POSDRU/90/2.1./S/53676 „Pas cu pas spre viața activă” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea structurii de implementare a proiectului si a echipei de management a proiectului. Activităţi 
de management curente, raportarea partenerilor si managementul financiar. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada 11-2010 - 15.06.2012 

Funcţia sau postul ocupat asistent de proiect  POSDRU/87/1.3./S/61130 „Dezvoltarea resurselor umane din învățământul pre-
școlar” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea structurii de implementare a proiectului si a echipei de management a proiectului. Activităţi 
de management curente,raportarea partenerilor si managementul financiar. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 
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Perioada 10.2010 – 15.06.2012 

Funcţia sau postul ocupat manager proiect POSDRU/87/1.3./S/63199 “Școala românească-mediu incluziv” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea structurii de implementare a proiectului si a echipei de management a proiectului. Activităţi 
de management curente,raportarea partenerilor si managementul financiar. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada 08.10.2009 – 31.08. 2010   

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar general adjunct, compartimentul Curriculum şi inspecţie şcolară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare ale inspectoratului şcolar.  
Asigurarea dezvoltării curriculum-ului în funcţie de nevoile de formare locală, zonală şi judeţeană. 
Evaluarea activităţilor din cadrul compartimentului. 
Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 
Monitorizarea funcţionalităţii structurilor instituţionale, administrative şi manageriale din şcoli. 
Asigurarea dezvoltării /formării profesionale proprii şi a personalului din subordine. 
Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu M.E.C.T.S. şi cu unităţile şcolare. 
Reprezentarea inspectoratului şcolar în relaţii  publice şi facilitarea schimbului de  informaţii. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Calea Domnească nr. 127 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada 01.07.1989 – 07.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea strategiei de coordonare şi a direcţiilor de dezvoltare ale inspectoratului şcolar.  
Asigurarea dezvoltării curriculum-ului în funcţie de nevoile de formare locală, zonală şi judeţeană. 
Evaluarea activităţilor din cadrul compartimentului. 
Asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 
Monitorizarea funcţionalităţii structurilor instituţionale, administrative şi manageriale din şcoli. 
Asigurarea dezvoltării /formării profesionale proprii şi a personalului din subordine. 
Menţinerea legăturilor inspectoratului şcolar cu M.E.C.T.S. şi cu unităţile şcolare. 
Reprezentarea inspectoratului şcolar în relaţii  publice şi facilitarea schimbului de  informaţii. 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu program prelungit “Alexandrina Simionescu Ghica” Târgovişte, Str. Calea Domnească, 
nr. 301 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 
 

Perioada 01.07.1989 – 07.10.2009 

 

Funcţia sau postul ocupat Director 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea strategiei şi a direcţiilor de dezvoltare instituţională. Dezvoltarea resurselor umane.  
Proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor de formare a cadrelor didactice şi 
nedidactice din unitate.  
Gestionarea resurselor materiale şi financiare.  
Comunicarea şi relaţionarea intra şi interinstituţională.  
Perfecţionarea permanentă personală şi a angajaţilor. 
Membru a Consiliului Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa–Învăţământ preprimar 
(1996- 07.10.2009). 
Membru a Consiliului Consultativ al Compartimentului Mangement Educaţional al I.Ş.J. Dâmboviţa 
(2007- 07.10.2009). 
Responsabil cerc pedagogic centrul Băleni – Dâmboviţa (1996- 07.10.2009). 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu program prelungit “Alexandrina Simionescu Ghica” Târgovişte, Str. Calea Domnească, 
nr. 301 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 
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Perioada 2004 – 07.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formator  judeţean de instructori pentru educaţia ecologică (2004 până în prezent) 
Formator la cursul„ Metoda proiectelor la vârste timpurii” (2005 până în prezent) 
Formator în cadrul Programului PROMEP – „Leadership şi management educaţional în sistem 
descentralizat”, 20 -25.07.2011 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada    01.09.2009 – 31.08.2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor educaţie muzicală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Competenţe profesionale specifice 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Ienăchiţă Văcărescu” Târgovişte, Calea Domnească, nr. 235 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada 01.09.1976 – 31.08.2009 

Funcţia sau postul ocupat Educatoare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Competenţe profesionale specifice 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu program prelungit “Alexandrina Simionescu Ghica” Târgovişte 
  Grădiniţa cu program prelungit Nr.9 Târgovişte 
  Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.16 Târgovişte 
  Grădiniţa nr. 1 Bezdead 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

Perioada   2002 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect şcolar Comenius 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Proiectarea, organizarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea activităţilor proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Grădiniţa cu program prelungit “Alexandrina Simionescu Ghica” Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învățământ 

  

          Educaţie şi formare  

Perioada 06.06.2011 

Calificarea / diplomă obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate  Etnologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Studii universitare 

Perioada 2006 - 2008 

Calificarea / diplomă obţinută Masterat 

Disciplinele principale studiate  Management educaţional şi comunicare instituţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA) , Bucureşti   

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Studii universitare 

Perioada 2002 - 2006 

Calificarea / diplomă obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate  Licențiat în arte 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea  „Valahia” Târgoviște 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Studii  universitare 

Perioada 2000-2003 

Calificarea / diplomă obţinută Institutor / Diplomă de absolvire 

Disciplinele principale studiate  Socio-psihopedagogie / Institutori muzică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din București 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Studii superioare de scurtă durată 

  

STAGII FORMARE LA NIVEL 
LOCAL, REGIONAL SI 
NATIONAL  

 

Perioada 28 aprilie-4mai 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Atestat formare continua – COMUNICARE INSTITUTIONALA  

Domeniile principale studiate  

Modalităţi, tipuri si tehnici de comunicare 
Bariere in comunicare, negociere- managementul conflictului 
Comunicare si media 
Sistem informațional managerial 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Fundația Orizont 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare - 56 ore 

Perioada 07-16 aprilie 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Atestat formare continuă –  Management Educațional în sistem descentralizat II 

Domeniile principale studiate  

Management educațional în sistem descentralizat 
Dezvoltarea  Leadership-ului 
Integritate si transparenta 
Managementul procesului de instruire 
Managementul tranziției şi al situațiilor de criza 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Fundația Orizont 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare - 88 ore 

Perioada 13-19 mai 2011  

Calificarea / diplomă obţinută Formator  cod COR 241205 

Domeniile principale studiate  

Pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare. Evaluarea participanţilor la formare. Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare. Marketingul formării. 
Proiectarea programelor de formare. Organizarea programelor şi stagiilor de formare. Evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Fundația Orizont 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare - 48 ore 

Perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europeana cod COR 241948 

Domeniile principale studiate  

Specificarea cerințelor 
Estimarea resurselor 
Realizarea programelor 
Asigurarea resurselor 
Managementul contractelor 
Identificarea si controlul riscurilor 
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Managementul echipei de proiect 
Managementul implementării 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada Noiembrie 2010 – mai 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Atestat formare continuă –  Controlul calităţii în şcoală 

Domeniile principale studiate  

Conceptul de calitate şi evoluția acestuia 
Legislația calităţii 
Rolul, structura şi funcționarea CEAC 
Îndrumarea privind autoevaluarea/evaluarea interna şi activitățile de îmbunătățire a calităţii – 
evaluarea Raportului anual de evaluare internă a calităţii 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare Agenția Romana de Asigurare a calităţii în învățământul preuniversitar 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 20 ore 

Perioada 05 noiembrie 2010-17 iunie 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat absolvire – Program formare EDUTIC – 3 module 

Domeniile principale studiate  
Fundamente pedagogice ale utilizării TIC în educație 
Comunicare vizuala şi tehnologii multimedia în educație  
Metodologii de predare si strategii pedagogice bazate pe utilizarea instrumentației virtuale 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare Universitatea Valahia Târgoviște 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare  

Perioada 7 – 12 aprilie 2010 

Calificarea / diplomă obţinută MENTOR cod COR 235902 

Domeniile principale studiate  

Planificarea şi organizarea evaluării 
Cunoașterea tehnicilor de comunicare în procesul de evaluare 
Efectuarea evaluării 
Elaborarea instrumentelor de evaluare 
Înregistrarea  şi raportarea rezultatelor evaluării 
Verificarea interna şi externa a proceselor de evaluare 
Abordarea sistemică a procesului de evaluare 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada 21-31 mai 2010  

Calificarea / diplomă obţinută MANAGEMENT FINANCIAR- cod COR 123110 

Domeniile principale studiate  Management financiar 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare INTEC IASI 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada decembrie 2010 

Calificarea / diplomă obţinută Management si comunicare 

Domeniile principale studiate  
Management  
Comunicare 
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Numele şi tipul furnizorului de 
formare CCD Dâmbovița  

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 90 ore 

Perioada 8 noiembrie-8 decembrie 2010 

Calificarea / diplomă obţinută MENTOR – cod COR 214906 

Domeniile principale studiate  Tehnologia proceselor si procedeelor organizaționale 
Metode si tehnici 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare Zece Plus Bacău 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 90 ore 

Perioada Mai – noiembrie 2008 

Calificarea / diplomă obţinută MANAGER XXI- Modul I 

Domeniile principale studiate  

Managementul resurselor în unitățile de învățământ 
Management de proiect 
Managementul organizației școlare 
Marketing în educație 
Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare ASE București - DPPD 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 95 ore 

Perioada 2008 

Calificarea / diplomă obţinută Formator cod COR 241205  

Domeniile principale studiate  

Pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare. Evaluarea participanţilor la formare. Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare. Marketingul formării. 

Proiectarea programelor de formare. Organizarea programelor şi stagiilor de formare. Evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare. 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

 
 

 
Perioada 
 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 
 

 

 
 
Perioada 

 

Iunie 2018 – ianuarie 2021 
 
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Calea Domnească, nr.127, Cod poștal: 130167, Phone: 
0245/220569, Email: office@ccd-dambovita.ro 
 
    Formator – Proiect „Școala Bucuriei – Parteneriat pentru o comunitate de învățare durabilă, cod 
POCU/74/6/18/105645 
   Educație Nonformală – management și bune practici 

 

Calificarea / diplomă obţinută Manager proiect cod COR 241919 

Domeniile principale studiate  Management de proiect/ stabilirea cerinţelor, estimarea resurselor, realizarea programelor, asigurarea 
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resurselor, managementul contractelor, identificarea şi controlul riscurilor, managementul echipei de 
proiect, managementul implementării. 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada Sem I 2006-2007 

Calificarea / diplomă obţinută Inițiere IT si Utilizare AeL 

Domeniile principale studiate  
Inițiere IT 

Utilizare AeL 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Centrul național de formare a personalului şi în învățământul preuniversitar şi SIVECO SA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare - 89 ore 

Perioada 2006 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat absolvire DPPD 

Domeniile principale studiate   

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea Valahia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada 2006  

Calificarea / diplomă obţinută Adeverinţă participare curs de formare 

Domeniile principale studiate  Inițiere în Educație Timpurie  

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Centrul Step by Step pentru Educație şi Dezvoltare Profesională 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare - 58 ore 

Perioada 2006  

Calificarea / diplomă obţinută Adeverinţă participare curs de formare 

Domeniile principale studiate  Promovarea metodelor alternative de educație a copiilor 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

CCD Dâmbovița 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Stagiu de perfecţionare -24 ore 

Perioada    Mai – iunie 2005 

Calificarea / diplomă obţinută    Adeverinţă participare curs de formare 

Domeniile principale studiate     Managementul proiectelor de cooperare europeană 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

   Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

  Curs de formare - 45 ore 

Perioada   2005 

Calificarea / diplomă obţinută   Certificat de participare 

Domeniile principale studiate  “Învăţare prin cooperare” Step By Step 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  Centrul Step by Step pentru Educație şi Dezvoltare Profesională 
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Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

   Curs de formare – 20 ore 

Perioada    2004 

Calificarea / diplomă obţinută    Adeverinţă de participare 

Domeniile principale studiate    Programul Naţional de Educaţie Ecologică  „Ecogrădiniţa” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  CCD Dâmbovița 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

  Curs de formare continuă – 12 ore 

Perioada Aprilie 2002 

Calificarea / diplomă obţinută Adeverinţă de participare 

Domeniile principale studiate  Metoda proiectelor la vârstele timpurii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Prahova 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă – 20 ore 

Perioada Aprilie 2002 

Calificarea / diplomă obţinută Adeverinţă de participare 

Domeniile principale studiate  Pedagogia Planului Jena 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  CCD Dâmbovița 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

  Curs de formare continuă – 12 ore 

Perioada 2001 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat absolvire 

Domeniile principale studiate   Management şi finanțare a proiectelor de reformă în învățământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Dâmbovița 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă – 120 ore 

Perioada 2000 

Calificarea / diplomă obţinută Adeverinţă de participare 

Domeniile principale studiate  Metode si tehnici de utilizare a calculatorului personal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

CCD Dâmbovița 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă 

STAGII FORMARE LA NIVEL 
INTERNATIONAL 

 

Perioada 12-16 septembrie 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat participare 

Domeniile principale studiate  Riscurile copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ecole des Parents et des Educateurs de Moselle 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă 

Perioada 6-9 septembrie 2011 
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Calificarea / diplomă obţinută  

Domeniile principale studiate   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

University of Vienna and  the Romanian Cultural Institute of Vienna 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada Februarie 2011 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat de participare 

Domeniile principale studiate  INNOVATIVE SCHOOL MANAGEMENT FOR BETTER SCHOOL ENVIRONMENT   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

MECTS, ISJ DAMBOVITA SI EUROPEAN COMMISSION 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă 

Perioada Mai 2010 

Calificarea / diplomă obţinută Certification 

Domeniile principale studiate  
The antiracist school. Detecting criteria, precaution strategies and facing measures of racism and 
xenophobia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Greek Republic. Ministry of Education 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă 

Perioada Aprilie 2010  

Calificarea / diplomă obţinută Certificat de participare 

Domeniile principale studiate   PRING DAY 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

OXFORD UNIVERSITY PRESS si CCD Dambovita 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada Iunie 2009 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat de participare 

Domeniile principale studiate  Annual Congress of the American – Romanian Academy of Arts and Sciences 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

American – Romanian Academy of Arts and Sciences si Universitatea Alma Mater Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada Septembrie 2009 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat de participare 

Domeniile principale studiate   International Folksong Choir Festival „Europe and Song” Barcelona 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI DELLA MUSICA SACRA 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada Noiembrie 2009 

Calificarea / diplomă obţinută Certificat de participare  

Domeniile principale studiate  MANAGEMENT SCOLAR INOVATOR PENTRU UN MEDIU SCOLAR MAI BUN - VELTIOSIS 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

Education  and Culture DG si ISJ Dambovita 
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formare 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada Aprilie 2004  

Calificarea / diplomă obţinută Certificat de participare 

Domeniile principale studiate   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

 

Perioada Mai 2004 

Calificarea / diplomă obţinută Attestation 

Domeniile principale studiate  Internet, correspondance scolaire et pedagogie du project 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institut Universitaire de Formation des Maitres de L`Academie d`Aix - Marseille 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ/formare 

Curs de formare continuă 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B
2 

Utilizator 
elementar 

C
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

 
Utilizator 
independent 
 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
B
2 

Utilizator 
elementar 
 

B
2 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
elementar 

B
1 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi relaţionare într-o societate democratică 
 Ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi 
neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, „fiecare învaţă de la 
fiecare”, medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în raport cu interlocutorii 
etc.), accent pe schimbare, acţiune, rezultate şi implicare. 
 Exercitarea funcţiei de conducere / de îndrumare şi control a presupus comunicarea eficientă 
cu toţi actorii implicaţi în procesul educaţional: preşcolari şi şcolari, elevi, părinţi, cadre didactice, 
inspectori, reprezentanţi ai diferitelor instituţii etc. 
   Lucru în grup  
 implicarea în selectarea materialelor pentru publicarea in revista “Graiul Dambovitei”, revista a 
I.S.J. Dambovita- 2009 - 2012 
activitatea desfăşurată în calitate de membru al Consiliului Consultativ al I.Ş.J. Dâmboviţa- perioada 
2009-2012; 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Comunicare şi relaţionare 

 Ascultare activă, selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi neprevăzute, 
identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, „fiecare învaţă de la fiecare”, 
medierea şi negocierea conflictelor, adecvarea comportamentului în raport cu interlocutorii etc.). Am 
pus accentul pe schimbare, acţiune, rezultate şi implicare. Ca furnizor de educaţie mi-am format şi 
dezvoltat aceste competenţe în contextul socio - profesional. 

 Funcţia de manager pe care o deţin la locul de muncă din 1989  presupune comunicare eficientă 
cu principalele categorii de public precum: copii, părinţi, cadre didactice, inspectori, reprezentanţi ai 
diferitelor instituţii etc. 
 
Lucru în grup  
 

 2020 – diploma de participare la Conferinta Nationala sa Colegiilor si Liceelor pedagogice 

 2019 – absolvent a cursului de dirijat coral, modul I, 

 2019 – organizarea Concursului National „Probleme majore ale omului din secolul XXI” – editia a 
VII-a 

 2019 – participarea la Schimbul de experienta „Strategii manageriale pentru un act educational de 
calitate” 

 2019 – organizarea si coordonarea concursului „Viitorul Planetei incepe cu noi” 

 2019 – implicarea in organizarea Olimpiadei Nationale de Fizica, editia 55 

 2019 – diploma de excelenta pentru sprijinul si interesul manifestat in promovarea si sustinerea 
Concursului Nstional de modelism „Memorial Henri Coanda” 

 2019 – diploma de evaluator, coordonator proiect, organizator expozitie si organizator concurs in 
cadrul proiectului educational „Sa cresc mare si voinic” 

 2019 – diploma de excelenta pentru sprijinul acordat in desfasurarea proiectului „Xopilarie. 
Bucurie. Prietenie. Jocuri. Vacanta” 

 2019 – coordonarea si organizarea Concurcului Regional „Tehnium” 

 2019 – organizarea Festivalului – concurs judetean „Zambet de copil” – editia a III-a 

 2019 – moderator al lucrarilor Simpozionului national „Didactica specialitatii – de la teorie la 
practica” 

  2019 – Participare in cadrul proiectului ” Impreuna spunem STOP abandonului scolar” 

 2018 – participarea la Seminarul National „Dimensiuni ale proiectarii pedagogice din perspectiva 
paradigmei curriculumului” 

 2018 – certificat de participare la Proiectul Educational Transfrontalier „Programe artistice – intre 
traditional si modern” 

 2018 – diploma pentru absolvire „Cursul de dirijat coral” 

 2018 – organizarea si desfasurarea concursului „Viitorul planetei incepe cu noi” 

 2018 – organizarea Simpozionului interjudetean „Inteligenta emotionala – factor cheie in 
dezvoltarea armonioasa a copilului/adolescentului” 

 2018 – coordonarea schimbului de experienta „Obiseiuri de Pasti” 

 2018 – coordonarea Concursului interjudetean „Culoarea albastra, culoare europeana” 

 2018 – diploma de onoare pentru implicarea in concursul „Tineri si natura” 

 2018 – coordonarea Proiectului National Interjudetean „Tezaurul Toamnei” 

 2018 – diploma de excelenta pentru sprijinul acordat in desfasurarea concursului „Karate – DO” 

 2018 – participare si implicare in cadrul proiectului „Invitatie la educatie pe meleaguri dambovitene” 

 2018 – organizator expozitie pentru concursul „Sa cresc mare si voinic” 

 2018 – organizator al concursului national „Democratie si toleranta” 

 2018 – membru in juriu, in cadrul concursului national de creatie plastica „Copilarie fericita” 

  

 2018 – participare la seminarul national- „Dimensiuni ale proiectarii pedagogice din perspectiva 
paradicmei curriculumului” 

 2018 - participare la proiectul educational transfrontalier- „Programe artistice – intre traditional si 
modern” 

 participare la activitatea - „Nu risipim, doar incercam sa ocrotim! Generatia ECO!” 

  

 2017 – organizator și coordonator al Concursului Național „Educație rutieră – Educație pentru 
viață” 

 2017 - participare la proiectul de parteneriat educational interjudetean„ George Enescu si Dinu 
Lipatti” 

 2017 – organizator și coordonator al proiectului „ Tezaurul toamnei” – activitati de voluntariat & 
activitati extrascolare 

 2017 - organizator si participant la simpozionul judetean  „ Factorii de mediu si sanatatea”  

 2017 – diploma de merit – Concurs National -   „ Educatie rutiera. Educatie pentru viata”  

 2017 – coordonator a Concursului interjudetean  „ Istoria petrolulului si petrolul in istorie”  

 2017 - organizator a Concursului regional de orientare turistica   „ Tinerii si natura”  

 2017 - organizator al concursului- simpozion  Viitorul planetei incepe cu noi!”  
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 2016 – diploma participare simpozion „ Dezvoltarea sentimentului patriotic prioritate / necesitate in 
invatamantul romane „ 

 2016  - Organizator simpozion interjudetean –”  Inteligenta emotionala – factor cheie in dezvoltarea 
armonioasa a copilului/ adolescentului” 

 2016 - organizator al concursuluiregional CAER 

 2016- coordonator al Proiectului educational  judetean– ” Traditii si obiceiuri dambovitene la 
sarbatoarea nasterii domnului ” 

 2016 - organizator a Concursului NATIONAL – ” Ion Ghica business contest” 

 2016 – simpozion national – ” Emine scu – legenda sufletului romanesc” 

 2016 – presedinte in comisia de jurizare al concursului judetea  ” Necuvintele” 

 2016 – evaluator in comisia de jurizare al concursului regional ” Sus romane, ridica - ti fruntea” caci 
azi esti liber in tara ta - CAER 

 2016 – membru in comisia de jurizare al festivalului – concurs 

 2016 – membru in cadrul proiectului Concurs de arta fotografica – ”Lumea vazuta prin ochi de copil 

 2016 – participare la actiunea de curatenie in cadrul proiectului ” Let s do it Romania!” 

  

 2009 aprilie – participare la Simpozionul International „Problematica parteneriatelor educaționale în 
optimizarea educației timpurii”- diplomă 

 2009 mai- participare cu lucrare la  Simpozionul internațional „ Creativitate şi inovare- premise ale 
dezvoltării  durabile”-diplomă. 

 2009 noiembrie – participare la Masa rotunda organizata sub genericul „ Ecologiști cu experienţă- 
Ecologiști la început de drum”-adeverinţă. 

 2009 aprilie- operator de teren la aplicarea instrumentelor de validare  in cadrul proiectului național 
„ Validarea de vârstă a Reperelor Fundamentale în Învăţarea si Dezvoltarea Timpurie a copiilor cu 
vârsta cuprinsa între naștere şi 7 ani” – certificat de participare. 

 2009 octombrie – participare cu lucrare la Seminarul National „ Parteneriat în educația pentru 
mediul înconjurător”-diplomă. 

 2009 noiembrie—participare cu lucrare la Simpozionul „ Dezideratele educației artistice in 
învățământul european contemporan”- diplomă 

 2009 decembrie – participare cu lucrare la Festival județean de Colinde „ Mugurii Colindelor”- 
diplomă. 

 Iunie 2008 - martie 2009- CURSURI – Manager XXI finalizat 

 2008 martie – participare cu lucrare la Simpozionul National organizat in cadrul proiectului 
:”Contribuțiile educației ecologice în salvarea planetei” – diplomă. 

 2008 aprilie- participare  in cadrul proiectului „Validarea Reperelor Fundamentale in Invatarea si 
dezvoltarea timpurie a copiilor cu varsta cuprinsa intre nastere si 7 ani”, UNICEF. 

 2008 mai – participare cu lucrare la Simpozionul International cu tema:  „ Calitatea- permanenta a 
actului didactic” – diplomă. 

 2008- Cursuri – MANAGER  PROIECT-  Certificat de absolvire seria E, NR. 0080541 

 2008 – Cursuri pentru ocupaţia de FORMATOR – Certificat de absolvire seria E, Nr. 0080876 

 2007- 2008 – participare la “Concursul National pentru Educatoare” MAESTRO 

 2007- Iniţiere IT şi Utilizare AeL – Atestat de formare continuă a personalului didactic  - CNFPIP şi 
SIVECO România  S.A. 

 2007 noiembrie – participare la IMPLEMENTAREA Proiectului National de stimulare a interesului 
pentru educație fizică şi sport „ KALOKAGATHIA” – diplomă. 

 2007 –  Curs de formare continuă    „ Promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor”- 
adeverinţă 

 2006-2007- participare la derularea Proiectului european „Radioul Tinerilor Europeni”- Comenius I 
-  adeverinţă. 

 2006 mai - participare cu proiectul „ Johnnj Cosmo” in cadrul „ Zilelor Europei”. 

 2007- participare la dezbaterile si manifestarile festive ocazionate de cea de-a 50 aniversare a 
semnarii Tratatului de la Roma. 

 2007 noiembrie- participare la seminarul de formare pentru stabilirea competentelor personale 
individuale - adeverinţă. 

 2006 mai – participare cu portofoliu la programul de parteneriat cu tema “ Drepturiel copilului”-
diplomă. 

 2006 – Curs de formare continuă – „Educaţia timpurie” – adeverinţă . 

 2006- participare la Sesiunea de comunicari stiintifice a studentilor-Zilele Universitatii Valahia din 
Targoviste, 1- 5 iunie 2006 

 2005 – Curs de formare “Managementul proiectelor de cooperare europeană”, adeverinţă 

 2005 mai – participare cu lucrare la Simpozionul National cu tema:    “ Proiecte si programe 
dezvolate in învăţămantul romanesc”- diplomă. 

 2005 – Curs de formare “Învăţare prin cooperare” Step By Step, modulul III 

 2004 – Curs de formare continua –   Programul naţional de educaţie ecologică   „Ecogrădiniţa” – 
adeverinţă 

 2004 – prezentarea portofoliului la Simpozionul interjudetean din cadrul proiectului “ 
ECOGRADINITA” – diplomă. 

 2004 mai - participare cu lucrare la Simpozionul interjudetean “ Locul şi rolul parintelui în 
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  2000 – Cursuri de iniţiere „Metode şi tehnici de utilizare a PC” – adeverinţă 

 2000-2001- Stagiu de pregătire pe domeniul  formării manageriale în cadrul                                                                  
Componentei Management şi Finanţare   Certificat de absolvire 

 2000 - Cursuri de formare în alternativa educaţională  Step By Step  Modulul  II 

 2000 - Cursuri de formare în „Planul Jena”  – adeverinţă 

 2000 – Perfecţionare pe probleme de  reformă – adeverinţă 
 1997 – Cursuri de formare în alternative educaţională  Step By Step Modulul I –  adeverinţă                
 

Competenţe şi aptitudini tehnice
  

Competenţe de utilizare a aparaturii de birou: fax, copiator, laminator, videoproiector, laptop 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 operare PC -  Word, Excel, Power-Point 
comunicare - Internet Explorer, social media 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Violoncel, Participare in cor 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini    Publicaţii:  

 Metodica educaţiei muzicale pentru învăţământul preşcolar – autor 2005 

 Aventurile lui Johnny C.O.S.M.O. – autor 2004 

 Soft educațional „PitiClic în satul bunicilor” – Info media Pro – autor  

 Elemente de didactică privind cunoaşterea mediului – coautor 2007 

 Activităţi practice (caiet) – consultant ştiinţific 2006 

 Educarea limbajului – fise de lucru -  autor 2006 

 Proceedings – Congresul Academiei de Artă şi Ştiinţă (ARA) SUA – Boston, 22-26 iulie 2008 
„Repere ale conceptului de timbru în notaţia corală românească contemporană – autor articol 2008  
(ISBN). 

 Proceedings, vol. III, „Alma Mater University of Sibiu, - „Particularităţi stilistice ale compozitorilor 
din şcoala vieneză a secolului XX” - autor articol 2009. 

 Jurnalul Educatoarei – colaborator 2004 

 Jurnalul educatoarei în România – colaborator 2005  

 Educarea limbajului – fise de lucru -  autor 2002 

 „Simpozion International „ Problematica parteneriatelor educaționale în optimizarea educaţiei 
timpurii a copiilor”, volumul I, Bucureşti , 24 aprilie 2009 – autor articol. 

 Reflecții didactice – autor articol 2014 

 Reflecții didactice – autor articol 2009 

 Reflecții didactice – autor articol 2008 

 Graiul Dâmboviţei”, nr.115-116 - publicaţie a cadrelor didactice din judeţul Dâmboviţa, - mai 2010. 

 Graiul Dâmboviţei”, nr.112 - publicaţie a cadrelor didactice din judeţul Dâmboviţa, - decembrie 
2009. 

 „Graiul Dâmboviţei”, nr. 61-62 - publicaţie a cadrelor didactice din judeţul Dâmboviţa, octombrie-
decembrie 2002. 
Revista Grădiniței „Alexandrina Simionescu Ghica”, Târgovişte „ Inimă de copil”  -  ianuarie 2010 

  

Permis(e) de conducere Categoria B  din 2005 

  

Informaţii suplimentare  Conf. univ. dr. Iulian Brezeanu, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, Dâmboviţa 
 Prof. univ. dr. Florin Emil Nicolae, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, Dâmboviţa 
Prof. Honorius Moţoc 
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Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

STUDII  

 
1. Diplomă master  

Seria G nr. 0064939 

2. Diplomă doctor Seria H nr. 0001473 

STAGII FORMARE LOCALE, 
REGIONALE, NATIONALE 

 

3. Atestat formare Seria F nr. 0013590 

4. Atestat formare Seria F nr. 0013452 

5. Certificat absolvire Seria F nr. 0191200 

6. Certificat absolvire Seria F nr. 0233046 

7. Atestat formare Seria E nr. 0029635 

8. Adeverinţă  EDUTIC FN 

9. Certificat absolvire Seria G nr. 00039912 

10. Certificat absolvire Seria G nr. 00043821 

11. Certificat absolvire Seria F nr. 0279773 

12. Adeverinţă  UNICEF  FN 

13. Atestat formare Seria C nr. 0028909 

14. Certificat absolvire Seria E nr. 0080876 

15. Certificat absolvire Seria E nr. 0080541 

16. Adeverinţă   NR. 113/09.12.2007 

17. Atestat formare Seria B nr. 0020268 

18. Certificat absolvire Seria F nr. 0014930 

19. Adeverinţă   NR. 03/01.01.2009 

20. Adeverinţă   NR. 16/09.12.2006 

21. Adeverinţă   NR. 22/25.07.2005 

22. Adeverinţă   NR. 007/22.01.2005 

23. Adeverinţă   NR. 25/20.08.2004 

24. Adeverinţă CCD PRAHOVA FN 

25. Adeverinţă   NR. 23/30.09.2002 

26. Certificat absolvire – DIRECTIA 
PROIECTE DE REFORMA 
BANCA MONDIALA 

Seria --- nr. ---- 

27. Adeverinţă   NR. 18/30.10.2000 

STAGII FORMARE 
INTERNATIONALE 

 

28. Certificat participare- RISCURILE 
COPIILOR AI CAROR PARINTI 
SUNT IN STRAINATATE 

FN 

29. INVITATIE PARTICIPARE 
UNIVERSITATEA DIN VIENA 

FN 

30. Certificat participare- Lifelong 
Learning Programme 

FN 

31. Certificat participare – Greek 
Republic  

FN 

32. Certificat  Oxford University Press FN 

33. Certificat participare – American 
Romanian of Art and Sciences 

FN 
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34. Certificat participare Festivalul 
internațional de folclor Barcelona 

FN 

35. Certificat participare Lifelong 
Learning Programme 

FN 

36. Invitație programul Comenius  FN 

37. ATESTAT Institut Universitaire de 
Formation des Maitres de 
L`Academie d`Aix - Marseille 

FN 

EXPERIENTA IN :  

FUNCTII DE CONDUCERE ISJ  

38. Ordin numire inspector școlar 
general adjunct  

Nr. 5.558/07.10.2009 

39. Decizie numire inspector școlar 
de specialitate  

Nr. 1.079/27.18.2010 

40. Decizie numire inspector școlar 
de specialitate  

Nr. 5.197/22.08.2011 

DIRECTOR/MEMBRU CA  

41. Adeverinţă director  grădiniță de la 
01.08.1989 pana la 01.07.10.2009 
( decizii anexate adeverinței) 

Nr. 2177/10.04.2009 

42. Adeverinţă CA ISJ  Nr. 2842/24.04.2015 

RESPONSABIL 
CERCPEDAGOGIC/PROFESOR 
METODIST/SEF CATEDRA 

 

43. Adeverinţă responsabil cerc 
pedagogic – Centrul metodic 
Băleni  1996-2010 

Nr. 2612/05.04.2011 

44. Adeverinţă profesor metodist 
metodist al ISJ  

Nr. 2177/10.04.2009 

45. Adeverinţă profesor metodist 
metodist al ISJ  

Nr. 2612/05.04.2011 

46. Adeverinţă membru Comisia de 
disciplina a ISJ  

Nr. 2612/05.04.2011 

47. Adeverinţă membru Consiliu 
Consultativ  învățământ preprimar  

Nr. 2612/05.04.2011 

48. Adeverinţă responsabil Comisia 
diriginților  

Nr.730/23.04.2015 

49. Adeverinţă responsabil Comisia 
CEAC 

Nr.729/23.04.2015 

50. Adeverinţă membru Consiliu 
Consultativ  învățământ preprimar 

Nr.2841/24.04.2015 

PUBLICATII  

51. Metodica educaţiei muzicale 
pentru învăţământul preşcolar – 
autor 2005 

FN 

52. Aventurile lui Johnny C.O.S.M.O. 
– autor 2004 FN 

53. Soft educațional „PitiClic în satul 
bunicilor” – Info media Pro – autor  FN 

54. Elemente de didactică privind 
cunoaşterea mediului – coautor 
2007 

FN 
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55. Activităţi practice (caiet) – 
consultant ştiinţific 2006 

FN 

56. Educarea limbajului – fise de lucru 
-  autor 2006 

FN 

57. Proceedings – Congresul 
Academiei de Artă şi Ştiinţă (ARA) 
SUA – Boston, 22-26 iulie 2008 
„Repere ale conceptului de timbru 
în notaţia corală românească 
contemporană – autor articol 2008  
(ISBN). 

FN 

58. Proceedings, vol. III, „Alma Mater 
University of Sibiu, - 
„Particularităţi stilistice ale 
compozitorilor din şcoala vieneză 
a secolului XX” - autor articol 
2009. 

FN 

59. Jurnalul Educatoarei – colaborator 
2004 

FN 

60. Jurnalul educatoarei în România – 
colaborator 2005 

FN 

61. Educarea limbajului – fise de lucru 
-  autor 2002 

FN 

62. „Simpozion International „ 
Problematica parteneriatelor 
educaționale în optimizarea 
educaţiei timpurii a copiilor”, 
volumul I, Bucureşti , 24 aprilie 
2009 – autor articol. 

FN 

63. Reflecții didactice – autor articol 
2014 FN 

64. Reflecții didactice – autor articol 
2009 FN 

65. Reflecții didactice – autor articol 
2008 FN 

66. Graiul Dâmboviţei”, nr.115-116 - 
publicaţie a cadrelor didactice din 
judeţul Dâmboviţa, - mai 2010. 

 

FN 

67. Graiul Dâmboviţei”, nr.112 - 
publicaţie a cadrelor didactice din 
judeţul Dâmboviţa, - decembrie 
2009. 

FN 

68. „Graiul Dâmboviţei”, nr. 61-62 - 
publicaţie a cadrelor didactice din 
judeţul Dâmboviţa, octombrie-
decembrie 2002. 

FN 

69. Revista Grădiniţei „ Alexandrina 
Simionescu Ghica”, Târgovişte „ 
Inimă de copil”  -  ianuarie 2010 

FN 

INIŢIERE, COORDONARE, 
IMPLEMENTARE PROIECTE 

 

70. Adeverinţă Nr.923/11.09.2007 

71. Adeverinţă Nr.539/28.06.2007 
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72. Adeverinţă Nr.969/15.02.2010 

73. Adeverinţă Nr.968/15.02.2010 

74. Adeverinţă Nr.2572/08.04.2011 

75. Adeverinţă Nr.1216/18.08.2011 

76. Adeverinţă Nr.1035/02.03.2012 

77. Adeverinţă Nr. 4301/01.07.2013 

78. Adeverinţă Nr. 2804/23.04.2015 

APTITUDINI SI COMPETENTE  

79. Certificat competente lingvistice Nr. 2255/20.04.2015 

80. Adeverinţă formator  Nr. 2177/10.04.2009 

81. Adeverinţă responsabil formare Nr. 1217/18.08.2011 

82. Adeverinţă  membru comisie lucru 
MECTS 

Nr. 2843/24.05.2015 

83. Adeverinţă  membru comisie lucru 
MECTS 

Nr. 2842/24.05.2015 

 


