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LOCUL DE MUNCĂ PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Formator

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

20 iulie 2012 – prezent Profesor învăţământ primar
Şcoala Gimnazială "Traian" Craiova
Str. Principatele Unite, Nr. 7, 200138 Craiova (România) 
traian-craiova.scoli.edu.ro 

- activitate de predare – învăţământ primar
- promotor Europass: www.europass-ro.ro  
- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

12 decembrie 2012 – prezent Preşedinte/Formator
Asociaţia EduFor Craiova
Str. Magnolia, Nr. 34 RO-207450 Pieleşti (România) 
www.edufor.ro 

-reprezintarea asociaţiei în relaţiile cu terţii;
-coordonarea activităţii compartimentelor Asociaţiei;
- conducerea Consiliul Director şi prezidarea Adunării Generale;

- formator;
- administrator website: www.edufor.ro

Tipul sau sectorul de activitate ONG - Educaţie şi formare profesională 

01 septembrie 2010 – 19 iulie
2012

Inspector pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative 
educaţionale
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 RO-200760 Craiova (România) 
www.isj.dj.edu.ro 

- organizarea unor activităţi, proiecte,programe cu specific european;
- consilierea, consultanţa şi formarea cadrelordidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Dolj în vederea iniţierii şi derulării proiectelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;
-monitorizarea activităţilor, proiectelor, programelor europene aflate în derulare în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;
- diseminarea rezultatelor proiectelor de parteneriat european;
- accesibilizarea informaţiei pentru publicul ţintă;
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- documentarea şi alcătuirea unei baze de date privind proiectele europene derulare în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;
- monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ particular şi alternativ preuniversitar din judeţul Dolj;
- desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară: generală, de specialitate, tematică în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;

- administrarea site-ului: http://miedolj.isj.edu.ro/;
- purtător de cuvânt al ISJ Dolj;
- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional;
- membru al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale a MECTS;
- administratorul site-ului Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale: www.cnae.ro;
- promotor Europass: www.europass-ro.ro;
- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământprimar;
- formator CCD Dolj: Programul de perfecţionare o dată la 5 ani“Formare pentru viitor-Euroteacher II”, 
furnizor CCD Dolj, acreditat MECTS –cursul “Curriculum la decizia şcolii – proiectare curriculară, 
implementare, evaluare”, 2011; Cursul “Strategii de prevenire şi combatere a violenţei şcolare”, avizat 
MECTS, 2011

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

14 aprilie 2010 – 31 august 2010 Inspector pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare (1/2 normă)
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 RO-200760 Craiova (România) 
www.isj.dj.edu.ro 

- organizarea unor activităţi, proiecte,programe cu specific european;
- consilierea, consultanţa şi formarea cadrelordi dactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Dolj învederea iniţierii şi derulării proiectelor finanţate din fonduri ale UniuniiEuropene;
-monitorizarea activităţilor, proiectelor, programelor europene aflate înderulare în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;
- diseminarea rezultatelor proiectelor de parteneriat european;
- accesibilizarea informaţiei pentru publiculţintă;
- documentarea şi alcătuirea unei baze de date privind proiectele europene derulare îninstituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;
- desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară: generală, de specialitate, tematică în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;

- administrator site: http://miedolj.isj.edu.ro/;
- purtător de cuvânt al ISJ Dolj;
- promotor naţional Europass: www.europass-ro.ro;
- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământ primar;

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

26 februarie 2010 – 13 aprilie
2010

Profesor metodist
Casa Corpului Didactic Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 RO-200760 Craiova (România) 
www.ccddj.ro 

- organizarea unor cursuride formare continuă a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar;
- gestionarea cursurilororganizate;
- consilierea cadrelordidactice şi a personalului didactic auxiliar privind formarea continuă;
- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământprimar;

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

08 octombrie 2009 – 25 februarie Inspector pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare (1/2 normă)
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2010 Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 RO-200760 Craiova (România) 
www.isj.dj.edu.ro 

- organizarea unor activităţi, proiecte,programe cu specific european;
- consilierea, consultanţa şi formarea cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din 
judeţul Dolj învederea iniţierii şi derulării proiectelor finanţate din fonduri ale UniuniiEuropene;
-monitorizarea activităţilor, proiectelor, programelor europene aflate în derulare în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;
- diseminarea rezultatelor proiectelor departeneriat european;
- accesibilizarea informaţiei pentru publicul ţintă;
- documentarea şi alcătuirea unei baze de date privind proiectele europene derulare în instituţiile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;
- desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară: generală, de specialitate, tematică în unităţile de 
învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;

- administrator site: http://miedolj.isj.edu.ro/;
- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământ primar;

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

08 octombrie 2009 – 31 august
2010

Profesor Informatică - CDŞ (1/2 normă)
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 "Traian" Craiova, Craiova (România) 

- Activitate de predare;
- Întreţinerea reţelei de calculatoare;
-Administrarea site-ului şcolii: http://traian-craiova.scoli.edu.ro/

01 septembrie 2001 – 08
octombrie 2009

Învăţător/Institutor învăţământ primar
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 "Traian" Craiova
Str. Principatele Unite, Nr. 7 RO-200138 Craiova (România) 
http://traian-craiova.scoli.edu.ro 

- activitate de predare – învăţământ primar;
- multiplicator de informaţie europeană la nivelul unităţii şcolare (anul şcolar 2007-2008);
- vicepreşedinte sindical (2005-2009);
- membrual Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (2005-2009);
- responsabil Protecţia Muncii – învăţători (2006-2008);
- responsabil-coordonatoral Comisiilor metodice învăţământ primar (2009-2010);
- multiplicator de informaţie europeană - reţeaua centralizată a ISJ Dolj (metodist al ISJ Dolj– 
Departamentul Gestionarea Programelor Comunitare si a Problematicii de Integrare Europeană) 
(2006-2009)

- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământ primar (2008-2009);
-administrator al site-ului şcolii: http://traian-craiova.scoli.edu.ro  

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

01 august 2011 – 30 septembrie
2011

Formator
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1 RO-010168 Bucureşti (România) 
http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/ 

Formarea personalului cu responsabilităţi înmanagementul şcolar de la nivel judeţului Dolj în vederea 
dezvoltăriicapacităţilor de a iniţia, promova, implementa şi monitoriza strategiieficiente de prevenţie şi 
combatere a violenţei şcolare, adaptate la nevoile şicontextul local, în cadrul proiectului 
POSDRU1/1.1/S/6 „Tinerii împotrivaviolenţei
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Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

24 octombrie 2011 – 30 noiembrie
2011

Formator
Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză Romfra Alexandria
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48 RO-140044 Alexandria (România) 
www.romfra.ro 

Formarea formatorilor din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61602„Cariera de succes în 
învăţământul preuniversitar prin implementarea deprograme de formare inovative!”

Tipul sau sectorul de activitate ONG 

01 septembrie 2010 – 31 mai
2011

Coordonator zonal
Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman
Str. Carpaţi, Nr.5 Alexandria (România) 
www.isjtr.ro 

Coordonarea activităţilor implementate înregiunea S-V Oltenia în cadrul proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/61602 „Cariera de succes înînvăţământul preuniversitar prin implementarea de 
programe de formareinovative!

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

01 iulie 2010 – 30 iunie 2011 Coordonator monitorizare, evaluare şi rapoartare
Casa Corpului Didactic Dolj
Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 RO-200760 Craiova (România) 
www.ccddj.ro 

Coordonarea, monitorizarea şi corelareaactivităţilor din cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/21201 
„Formarea cadrelordidactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”în 
vederea atingerii obiectivelor asumate în cadrul cererii de fianţare, întocmirea rapoartelor tehnico-
financiare,conform instrucţiunilor AM POSDRU în vigoare, monitorizarea platformei digitalea 
proiectului http://forcaddj.ccddj.ro/forcad-dj  

Tipul sau sectorul de activitate ÎnvăŢământ 

03 ianuarie 2011 – 03 ianuarie
2012

Consilier orientare privind cariera
Asociaţia „Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională
Calea Severinului, Nr. 42 Craiova (România) 
www.sclmmco.ro 

Implementarea activităţilor de consiliere a elevilor de clasele a XII-a şi/sau a XIII-a, în cadrul proiectului
POSDRU/90/1.2/S/62119„CONSEL – Consilierea elevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa 
activă

Tipul sau sectorul de activitate ONG 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

01 octombrie 2008 – 30
septembrie 2010

Diplomă de licenţă - Matematică Nivelul 6 CEC

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică – Informatică 

- Analiză matematică
- Algebră
- Geometrie
- Pedagogie
- Didactica specialităţii Matematică etc.
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01 octombrie 2006 – 30
septembrie 2008

Diplomă de master - Management educaţional şi comunicare 
instituţională

Nivelul 7 CEC

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe, Petroşani (România) 

- Management educational
- Curriculum
- Pedagogia comunicării
- Politici educaţionale
- Managementde proiect

01 octombrie 2001 – 30
septembrie 2006

Diplomă de licenţă - Informatică Nivelul 6 CEC

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică – Informatică, Craiova (România) 

- Tehnici avansate de programare
- Baze de date
- Inteligenţă artificială
- Matematici superioare
- Inginerie software
- Calculnumeric

15 septembrie 1996 – 31 august
2001

Diplomă de bacalaureat, Atestat profesional Învăţător - Educatoare Nivelul 4 CEC

Colegiul Naţional “Ştefan Velovan” Craiova, Craiova (România) 

- Limba şi literatura română şimetodica predării;
- Literatură pentru copii;
- Matematică şi metodica predării;
- Psihopedagogie;
- Istorie şi metodica predării istoriei;
- Geografieşi metodica predării geografiei;

01 septembrie 2001 – prezent Formare continuă

-Programul de formare profesională continuă pentru ocupaţia de Metodist, AsociaţiaEduFor Craiova, 
6-16 august 2013, 40 ore;
-Using E-Learning in the Classroom - ITC–International TEFL Certificate, Praga, Republica Cehă, 23-
28 iunie 2013, 22ore –Programul Sectorial Comenius;
-Proiectarea curriculum-ului centrat pecompetenţe – Universitatea din Craiova, 23 februarie– 14 aprilie
2013, 69 ore,15 CPT;
-Managementul clasei – gestionarea situaţiilor decriză – Universitatea din Craiova, 16 martie – 14 
aprilie2013, 79 ore, 15 CPT;
-Metode interactive de predare – învăţare –evaluare – Universitatea din Craiova, 2februarie – 14 
aprilie 2013, 69 ore, 15CPT; 
-ECDL– European Computer Driving Licence –Asociaţia Romfra Alexandria, 9 – 27noiembrie 2012, 
100 ore;
-eTwinning – Proiecte internaţionalede colaborareeducaţională, Centrul pentru Inovare în Educaţie, 
1.06-1.07.2013,60 ore;
-Programul Sectorial Comenius – Mobilităţiindividuale pentru formare continuă –echivalare 10 CPT 
prin OMEN3370/12.03.2013;
-Programul Sectorial Comenius – Mobilităţiindividuale pentru formare continuă –echivalare 6 CPT prin
OMEN3370/12.03.2013;
-Gradul didactic I – învăţământ primar,Universitatea din Craiova, 2011;
-Tinerii împotriva violenţei, InstitutuldeŞtiinţe ale Educaţiei, 28 iunie – 27 august2011, 84 ore, 21 
credite;
-Formare specialişti în evaluare INSAM, SCSoftwin SRL, mai – iunie 2011, 28 ore, 7credite; 
-Soft Skills for Education Providers, ITC–Internationl TEFL Certificate, Praga, Republica Cehă, 12-
18.06.2011, 40 ore–Programul Sectorial Comenius;
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-Controlul calităţii în şcoală, ARACIP, ianuarie2011;
-Leadership şi management educaţional în sistemdescentralizat, Fundaţia Orizont, august 2011;
-Iniţiere în limba engleză, CCD Dolj,13 februarie- 12 martie 2010, 24 ore;
-Introducere în eTwinning, Institutul de Ştiinţeale Educaţiei, noiembrie 2010, 20 ore;
-Curs de utilizare a instrumentului psihometricJVIS, D&D Consulting Bucureşti,februarie 2010;
-Educarea copilului fără violenţă. Disciplinăpozitivă, CCD Dolj, 21 februarie – 7 martie2010, 24 ore;
-Eurodidaweb -Pedagogical use of internet andmultimedia tools, F.C. Europaclub Lids Sapienza 
University,Roma, Italia, 18 –22 octombrie 2010, 25 ore;
-Managementul proiectelor europene, CCD Dolj,9-23 ianuarie 2010, 24 ore;
-Programulde specializare pentru ocupaţia de formator, 16 aprilie – 9 mai 2010,AsociaţiaDominou, 
108 ore;
-Odaceurope–un mijloc informatic de a descoperi pe celălalt prin corespondenţăşcolarăeuropeană, 
CCD Dolj, 14-23 aprilie 2008, 25 ore;
-Managementul proiectelor comunitare – Modulul I,CCD Dolj, 14-15 martie 2007, 16 ore;
-Programul de formare continuă „Formare pentruviitor Euroteacher II - Modulul I - 
Proiectarea,organizarea şi evaluareaactivităţii didactice, CCD Dolj, 5 februarie – 31mai 2007, 104 ore, 
35 credite;
-Consiliere şi orientare, 7-9 septembrie 2006,CCD Dolj, 24 ore;
-Implementarea manualului de asigurareacalităţii, CCD Dolj, 21 – 29 august 2006, 24 ore;
-Metoda jocului de rol – valenţe în educaţie, CCDDolj, 7-11 februarie 2005, 25 ore;
-Utilizare Ael, Dinamic Sistem, noiembrie 2005,25 ore;
-Iniţiere în utilizarea calculatorului, CCD Dolj,25-31 august 2005, 40ore;
-Învăţarea centrată pe elev. Strategii de predare care sa corespundastilurilorindividuale de învăţare şi 
diferitelor tipuri de inteligenţe, CCDDolj, 8-14mai 2004, 16 ore;

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B1 B1 B2
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Sunt o fire comunicativa care relaţionează foarte bine (prezenta efectiva si ascultare activa, selectarea
cailor simijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi si neprevăzute, identificareaparticularităţilor 
individuale si de grup ale interlocutorilor, mediere sinegocierea conflictelor, adecvarea 
comportamentului in raport cu interlocutorii). Sunt obişnuita sa lucrez cu alte persoane. Profesia mea 
de dascăl/formator este una interactiva, comunicativa. Aceasta practică zilnica m-adeterminat sa 
reevaluez ameliorativ permanent relaţiile mele cu oamenii si sacaut modalităţi mai bune de a 
socializa.
Mi-am format si dezvoltat aceste competenţe in contextprofesional.
Amexperienţa muncii in echipă, de-a lungul carierei mele făcând parte din diverse grupuri de lucru in 
cadrul atelierelor de lucruorganizate si in cadrul proiectelor educaţionale la care am participat, acestea
constituind situaţii reale in cadrul cărora lucrulin echipa este esenţial.

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

Am competenţe şi aptitudini organizatorice foarte bune, dezvoltate în context profesional:
-leadership: am coordonat numeroase echipe de lucru pentru derularea unor activităţi, proiecte, 
programe educaţionale cu şi fără finanţare europeană. Sunt membru fondator şi preşedintele 
Asociaţiei EduFor Craiova. 

- spiritor ganizatoric: am iniţiat/am organizat diferite activităţi educative în calitate de cadru didactic, 
formator, inspector şcolar.
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei. Am gestionat toate proiectele finanţate 
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din fonduri europene în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a fost implicat în calitate de beneficiar,
partener sau colaborator, dar şi în cadrul Asociaţiei EduFor Craiova pe care o conduc. Am făcutparte 
din echipele de lucru ale diferitelor proiecte educaţionale sau echipe delucru cu diferite scopuri: comisii
de bacalaureat, de organizare a concursurilor, de elaborare a unor acte normative etc.

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

Scrierea, implementarea, managementul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, de 
Comisia Europeană prin Lifelong Learning Programme şi Programul Tineret în Acţiune
Elaborarea documentaţiei de acreditare a programelor de formare a personalului din învăţământul 
preuniversitar de către MEN şi managementul acestora

Elaborarea documentaţiei de autorizare a programelor de formare profesională continuă a adulţilor de 
către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi managementul acestora

Competenţe informatice Pot utiliza cu uşurinţa aparatura IT: fax,imprimante, scaner etc. M-am ocupat de amenajarea şi 
dotarea cu aparaturămodernă a unui cabinet multimedia.
Am cunoştinţe de:
-Windows - mediu;
-Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) - avansat;
-Internet - avansat;
- Aplicaţii de design grafic: PhotoShop, GIMP - mediu;

-Programare html, php - elementar;
Sunt absolventaFacultăţii de Matematică-Informatică. M-am ocupat de întreţinerea reţelei de 
calculatoare a şcolii în care sunt titular. Am administrat site-ul Şcolii Nr. 2 „Traian” http://traian-
craiova.scoli.edu.ro. Am creat site-urile Compartimentului Proiecte Europene al ISJ Dolj: 
http://miedolj.isj.edu.ro , pe cel al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale: www.cnae.ro, pe
cel al Asociaţiei EduFor Craiova: www.edufor.ro şi in prezent mă ocup de administrarea lor.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Formator - Programul de formare profesională continuă pentruocupaţia de Metodist, autorizat ANC, furnizor 
Asociaţia EduFor Craiova, 2013;
- Programul de formare continuă eTwinning-un pas încooperarea europeană – Casa Corpului Didactic
Dolj, 2013;
- Programul deperfecţionare “Formator de formatori” autorizat CNFPA, furnizor Centrul de Formare 
Profesională a Adulţilor„ROMFRA” Alexandria, 2011;
- Programul de formarecontinuă acreditat CNFP “Tinerii împotriva violenţei”, furnizor Insitutul deŞtiinţe 
ale Educaţiei, 2011;
- Programul deperfecţionare o dată la 5 ani “Formare pentru viitor-Euroteacher II”, furnizorCCD Dolj, 
acreditat MECTS – cursul “Curriculum la decizia şcolii – proiectare curriculară,implementare, 
evaluare”, 2011;
- Am pregătit documentaţiapentru acreditarea programului de formare “Formare pentru viitor-
EuroteacherII”, furnizor CCD Dolj, acreditat MECTS, 2010;
- Cursul “Strategii deprevenire şi combatere a violenţei şcolare”, furnizor CCD Dolj, avizat 
MECTS,2011;
- Atelierele de formare“Programul Sectorial Comenius – mobilitati individuale pentru formare 
continuă/mobilităţiale elevilor”, 2009-2010, 2010 – 2011;
- Atelierul de formare“Etwinning – un pas în cooperarea europeană”, 2010 – 2011, 2011-2012;
- Atelierul de formare“Programul Transversal – vizite de studiu pentru factorii de decizie îndomeniul 
educaţional”, 2010-2011

Publicaţii Autor:  
- lucrarea metodico-ştiinţifică „Valenţe formative ale activităţii de rezolvare a problemelor de 
matematică în ciclul primar”, Editura Arves, Craiova, 2012, ISBN 978-606-322-3;
- lucrarea „Managementul curriculum-uluişcolar”, Editura Arves, Craiova 2012, ISBN 978-606-518-
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321-6;
-softul educaţional „Clasa virtuală”, aviz M.Ed.C. 1636/03.2007, produs InfodomCraiova, 2007, ORDA 
105900001, ISBN 978-973-0-04866-7;
-lucrarea „Rezolvarea problemelor de matematică în ciclul primar”, Editura Sitech, Craiova, 2008, 
ISBN 978-606-530-010-1;
-coordonatorullucrării „NoileEducaţii - Răspunsul sistemelor educative la imperativele lumii 
contemporane”,Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 978-606-530-065-1, 
-redactor revista „Ambasadorii Olteniei – Repere europene în învăţământul doljean”, Nr. 2/2010, 
Nr.3/2011, ISSN 2066-1959;
Coautor/colaborator/autor articole:  
Am colaborat la realizarea si publicarea următoarelor lucrări:
-coautor lucrare „Ghid practic pentru furnizarea serviciilor deconsiliere şi orientare profesională pentru 
învăţământul preuniversitar”, 2011;
-Revista „Ambasadorii Olteniei -Repere în învăţământul doljean”, Nr. 2/2010 - membru al colegiului 
director şiarticolul „Cool School în al IV-lea an de viaţă, Editura Arves”, Craiova;
-Revista „Eurodidactica / revistăde promovare a inovaţiei şi a mişcării pentru reformă”, Nr. 10/martie 
29010 -redactor şi autor al articolului „”Echivalarea numărului de credite profesionale transferabile 
obţinute în învăţământul preuniversitar în cadrul programelor speciale”, Editura Colegial, Craiova, 
ISSN 1583-4808;
-Revista „Zona 0 - informatică,matematică, fizică”, coordonator şi autor de articol, Editura 
PrintXpert,Craiova, ISSN 2066-1355; 
-„Literatură pentru copii şi adolescenţi – curs practic cu noţiuni de teorie literară”,Editura „Didactica 
Nova”, Craiova, 2008, ISBN 978-973-7905-46-6- colaborator;
-”Conştientizarea noţiunii şisentimentului de cetăţean european în şcoală, Editura ”Paradigme”, 
Piteşti,2008, ISBN978-973-7654-37-3 – coautor articol ”Primi paşi în familia europeană”;
-„Educaţia mileniului III - Revistă dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, Nr. 2, 
Editura „Reprograf”, 2008, ISSSN 1844-0320 – coautor articol ”Topoclima municipiului Craiova”; 
-Revistanoastră ”Traian”, Nr. 4, Editura „Sitech”, 2008, ISSN 1841-8813, Colectivul deredacţie + autor 
articole:”România – stat membru al Uniunii europene”,”Valorile copilăriei”;
-”Strategii didacticeinteractive”, Editura ”Nomina”, Piteşti, 2008, ISSN 1844-217X, coautor articol 
„Dezvoltarea capacităţilor matematice prin jocul didactic interdisciplinar”;
-„DidacticaNova – Revistă de informare şi cultură didactică”, Editura „Didactica Nova”, iulie-decembrie 
2007, ISSN 120-322X – colectivul de redacţie; 
-Revista noastră ”Traian”, Nr. 3, Editura „Sitech”, 2007, ISSN 1841-8813, colectivul deredacţie+autor 
articol: ”Recreaţii matematice – Subiecte date la concursurile şcolare de matematică – învăţământ 
primar”
-Revista noastră ”Traian”, Nr. 1, Editura „Sitech”, 2006, ISSN 1841-8813, colectivul de 
redacţie+coautor articol ”Parteneriat internaţional”; autor articol ”Probă de evaluare finală”;
-„Proiectarea pedagogică a procesului de predare-învăţare la limba şi literatura română în ciclul 
primar, gimnazial şiliceal”, Editura „Didactica Nova”, 2005 ISBN 973-7905-19-9, colaborator;
-Didactica Nova – Revistă de informare şi cultură didactică, Editura „Didactica Nova”,octombrie-
decembrie 2005, ISSN 120-322X, Coautor articol: ”Evaluare – componentă a procesuluide 
învăţământ”;
-„Matematicădistractivă – exerciţii şi probleme, teste recapitulative – clasele III-VI”,Editura „Didactica 
Nova”, 2004, ISBN 973-7905-06-7 – colaborator;
-„Total– Revistă pentru elevii din învăţământul primar”, Nr. 8, Editura „Didona”,2003, ISSN 1454 – 
7775, autor articole;
-„Învăţaţi limba română jucându-vă”, Editura „Didactica Nova”, 2003, ISBN 973-7905-08-3 –
colaborator;
-Ediţia specială a periodicului naţional pentru integrare europeană, apărarea drepturilor omului, 
promovarea valorilor umane şi ocrotirea mediului înconjurător „Raţiunea”, Nr. 88-91, 20.12.2004, 
coautor articol ”Modernizarea demersului didactic la disciplina Istorie”;
-Ediţia specială a periodicului naţional pentru integrare europeană, apărarea drepturilor omului, 
promovarea valorilor umane şi ocrotirea mediului înconjurător „Raţiunea”, Nr. 107-109, 20.12.2005, 
coautor articole:„Calculatorul, mijloc modern de instruire”, ”Evaluarea”

Proiecte/programe/activităţi
internaţionale/naţionale/ judeţene

- participare la Vizita de studiu din cadrul LLP – ProgramulTransversal, Activitatea cheie 1.1 
„Prevenirea violenţei în şcoli”, CJRAE Dolj,mai 2011;
- coordonator regional Programul Internaţional „Job Shadow Day” 2011;
- Beneficiarul grantului pentru mobilităţi de formare continuă prin Programul Sectorial Comenius, 
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cursul „Soft Skills forEducation Providers”, Praga, Cehia, 13-17.06.2011;
- Benficiarul grantului pentru mobilităţi de formare continuă prin Programul Sectorial Comenius, cursul 
„Eurodidaweb- Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools”, Roma, Italia, octombrie 2010;
-Coordonatorul Proiectului european eTwinning, masură acompaniatoare a Programului Sectorial 
Comenius, „Traditional Food”, 2009 -2010;
- Membru al echipei de proiect european eTwinning, masură acompaniatoarea Programului Sectorial 
Comenius, „Tasty Bites”, 2009 -2010;
- participare la Proiectul „Learn to Change The Future”, prin ProgramulTineret în Acţiune, AIESEC 
Craiova, 2010;
- participare la focus-grupul cu tema „Realizarea standardelor ocupaţionale în vederea elaborării 
Standardelor Ocupaţionale pentru personalul didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din
sistemul de învăţământ preuniversitar” din cadrul proiectului POSDRU85/1.1/S/63376 „OSCINT2009”,
Academia Naţională de Informaţii şi MECTS, noiembrie 2010;
-Coordonator al Programului Internaţional ”Spring Day for Europe”, 2006, 2008,2009 – desfăşurat în 
şcoală;
- participare la Programul Internaţional „LeAF – Să învăţăm despre pădure”, 2005-2006;
- monitorizarea proiectelor de parteneriat european aflate în derulare în sectorul de şcoli distribuit, în 
calitate de metodist al ISJ Dolj, Departamentul Gestionarea Programelor Comunitare şi a problematicii
de Integrare europeană, anii şcolari 2005-2006, 2008-2009;
- implementarea Programului Internaţional Junior Achievement, „Oraşul nostru”, anul şcolar 2008-
2009;
- participare la Programul educaţional „Iniţiativa Şcolară Kraft FoodsRomânia”, anul şcolar 2007-2008;
- participare la Proiectul „Educaţia în spiritul fair play-ului şi nonviolenţei”, Strategia Naţională de 
Acţiune Comunitară, 2009;
- participare la activităţile proiectului Comenius Multilateral „Talk toMe! Cliling Oral Skills”, 2009-2010;
- Implementarea Programului „Participă!”, Special Olympics din România,2008;
-Coordonator al Proiectului internaţional de cooperare bilaterală ”Nice to MeetYou!”, School No 2 
„Traian”–Romania, Craiova, StAnne’s Church Of England (Aided) Primary School –United 
Kingdom,Nottinghamshire, S80 1nq Worksop,2006-2007;

Iniţierea şi derulare proiectelor de parteneriat educaţional judeţean/local:
- „Lumea păpuşilor vii”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2„Traian”, Teatrul de Păpuşi „Colibri” Craiova, 2009-
2010;
- „Mă bucur să te cunosc”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Şcoala Specială „SfântulMina”, Şcoala 
cu Cls. I-VIII Drănic, 2009-2010;
- „Cartea – nepreţuită comoară”,Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi
Aristia Aman”, ISJ Dolj, 2008-2009;
- „Şanse egale pentru toţi copii”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Şcoala cu Clasele I-VIII 
„MarinSorescu” Bulzeşti, 2008-2009;
- „Prichindeliada”, Şcoala cuCls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, TVR 3 – TCR 2 Craiova, anul şcolar 2008-2009;
- ”Trafic rutier mai sigur!” -Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Poliţia Rutieră Craiova, 2007-2008;
-„Toţi suntem copii” - Şcoala Specială „Sfântul Mina”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr.2 „Traian”, 2005-2007 ;
- „Diferiţi, dar egali” – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Şcoala cu 
Cls. I-VIII Nr. 16. – Craiova,Şcoala cu Cls. I-VIII Horezu Poenari, 2005-2006;
-„Voi fi şcolar, mămico!” –Grădiniţa de Copii cu Program Prelungit Nr. 24, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 
„Traian”, 2005-2006;

Membru al Comisiilor de
organizare

- Membru al Comisie de organizare a fazei judeţene a Olimpiadei de Meşteşuguri Artistice 
Tradiţionale, ISJ Dolj, iunie 2011;
- Membru al Comisiei de Bacalaureat din Centrul Zonal de Evaluare -Bacalaureat 2010, prima 
sesiune;
- Membru al Comisiei naţionale de lucru pentru elaborarea Metodologiei de constituire a corpului 
dementori (legislaţia secundară a Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011)
- Membru al Comisiei Naţionale de evaluare a Concursului Naţional Made for Europe 2010,2011;
- Membru al Comisiei Naţionale de evaluare a Competiţiei „Şcoală Europeană” 2010, 2011;
- Membru al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale 2010 -2012;
- Promotor Europass – Centrul Naţional Europass;
- Membru al Comisiei Judeţene pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, anul şcolar
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2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;
- Membru al C.E.A.C (2005-2008);
- Membru al Comisiei pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate de la Centrul Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 ”Traian” 
Craiova 2007, 2008;
- Organizator ateliere de formare programe finanţate din fonduri europene, consfătuirii judeţene, 
simpozioane, conferinţe, mese rotunde, activităţi educative etc. ianuarie 2010 – ianuarie 2012
- Preşedintele Consiliului Consultativ al Departamentului Gestionarea Programelor Comunitare şi a 
Problematicii de Integrare Europeană, ISJ Dolj,2009-2010;
- Gala Sportului Şcolar Doljean, 2009, 2010, 2011;
- Cercul Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, Şcoala Nr. 2„Traian” Craiova, 21 noiembrie 2008; 
- Cercul Pedagogic al Învăţătorilor, Şcoala Nr. 2 „Traian” Craiova, 6 decembrie 2008; 
- Programul Judeţean “Tradiţie şi modernitate în spaţiul european –obiceiuri de Crăciun în ţările 
Europei”,cuprins în Calendarul ISJ Dolj – DIEPC, decembrie 2008/2009;
- Concursul Naţional de cultură generală pentru elevii ciclurilor primar şi gimnazial, pe teme de 
integrare europeană “Cool School”, ediţia a IV-a, 2010;
- Concursul Interjudeţean de cultură generală pentru elevii ciclurilor primar şi gimnazial din regiunea 
Oltenia, pe teme de integrare europeană “CoolSchool”, ediţia a III-a, faza judeţeană, aprilie 2009;
- Concursul Interşcolar de cultură generală pentru elevii ciclurilor primar şi gimnazial, pe teme de 
integrare europeană “Cool School”, ediţia I,martie 2007;
- Concursul interşcolar de eseuri literare “România – stat membru alUE”, mai 2007, 2008;
- Organizator al Simpozionului Naţional “Valorificarea noilor educaţii”, noiembrie 2008;
- Concursul Internaţional de Rebusuri înLimba Engleză ”Crosswords”, Cluj, 2008;
- Concursul Interjudeţean ”Copil eşti tu, copil sunt eu”, Craiova, 2008;
- Concursul Judeţean ”Zâmbete sub soare”-secţiunea dans, faza pe sector – 2006;
-Concursului Judeţean de Comunicări şi Descrieri Geografice, 2005;
- Cercul pedagogic alînvăţătorilor cu tema „Asigurarea calităţii în educaţie”, desfăşurat la Şcoalacu 
Clasele I-VIII Nr. 2 „Traian” – 11 martie 2006;
- Cercul pedagogic al profesorilor de Limba română cu tema „Trecerea de la clasele primare 
lagimnaziu – diminuarea dificultăţilor de integrare a elevului de clasa a V-a,din perspectiva Limbii 
române”, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 „Traian” – Craiova – 19 noiembrie 2005;
- Cercul pedagogic al învăţătorilor cu tema „Organizarea demersului didactic la clasa I”, desfăşurat la 
Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2„Traian” – decembrie 2003;
* Vicepreşedinte sindicat la nivelul unităţii şcolare (2005-2009);
* Membru al Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în şcoală (2005-2009);

Performanţe în pregătirea elevilor
la concursurile şi olimpiadele
şcolare judeţene şi naţionale

-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza locală – 2009: 5 premii I, 3 menţiuni;
-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza naţională – 2009: 4 premii I, premiul al II-lea, 
menţiune;
-Concursul Naţional „Participă” 2009: premiul I, 2 premii speciale;
-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza locală – 2008: 3 premii I;
-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza naţională – 2008: premiul I, 5 menţiuni;
-Concursul Naţional al Revistei Arhimede 2008: 2menţiuni;
-Concursul Naţional „Valorile copilăriei”, 2008: premiulal II-lea;
-Concursul„Terra – casa mea”, 2008: premiul a lIII-lea;
-Concursul„Descoperă o lume sănătoasă” – secţiunea desene – faza judeţeană: premiul al II-lea;
-Concursul Naţional de evaluare la Limba română, etapa a III-a, 2009: premiul al II-lea;
-Concursul interşcolar „Desenăm o lume nouă”, 2009: premiulI, al II-lea şi al III-lea;
-Concursul interşcolar „România – stat membru al UE” 2008: premiul I, al III-lea şi menţiune;
-Concursul Interjudeţean „Louis Funar” 2007: 4 menţiuni;
-Concursul de limba şi literatura română „Cuvânt românesc – Dulce şi corectă zicere” – faza 
judeţeană – 27 mai2006: loculI;
-Concursul „Zâmbete sub soare” –faza judeţeană - 27 mai 2006: locul I;
-Concursul de dans sportiv – modern– etapa judeţeană – 12 – 13 mai 2006: locul I;
-Concursul „De ziua ta, copile!” –secţiunea muzică uşoară – faza judeţeană- 27 mai 2006: locul I;
-Concursul „De ziua ta, copile!” –secţiunea muzică uşoară – faza zonală – 5 mai 2006: locul al II-lea;
- Concursul „Prietenii naturii” –faza judeţeană – 27 mai 2006: locul al II-lea;
-Concursul „Zâmbete sub soare”–secţiunea teatru - faza judeţeană – 27 mai 2006: locul I, premiul 
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jurului pentru coregrafie;
-Concursul de Matematică „Total” – faza judeţeană - 28 mai 2005: locul al II-lea;
-Olimpiada de Educaţie Civică – faza judeţeană – 19 februarie 2005: locul al II-lea ;
-„De ziua ta, copile!” – secţiunea muzică uşoară – faza judeţeană – 28 mai 2005: locul I;
-Concursul interjudeţean de dans„Oltenia dansează” – secţiunea dans modern – 7 iunie 2006: locul I;
-Concursul„Zâmbete sub soare” – secţiunea teatru – faza judeţeană – 28 mai 2005: premiul special;
-Concursul Interjudeţean de Matematică „Ştefan Velovan” – 14 mai 2005: două menţiuni;
-Concursul interşcolar „Prietenul meu, calculatorul” – 21 mai 2005: 3 menţiuni
-„De ziua ta, copile!” – secţiunea muzică uşoară– faza pe sector – 7 mai 2005: locul I
-Concursul „Zâmbete sub soare” – secţiunea teatru – faza pe sector – 7 mai 2005: locul I
-Concursul de limba română „Dulce şi corectă zicere” – faza pe sector – 7 mai 2005: locul I 
-Concursul interşcolar „Bucuriile fanteziei” – 8 mai 2004: locul al III-lea
-Concursul de Matematică al Revistei „Arhimede” – faza naţională – 22 ianuarie 2005: locul I
-ConcursulJ udeţean „Descrieri geografice” – 16 aprilie 2005: locul I;
-Concursul de Matematică al Revistei „Arhimede” – faza judeţeană – 20 noiembrie 2004: 3 premii I, 
un premiu al II-lea, 2 premii al III-lea, o menţiune;
-Concursul Interjudeţean de Matematică „Micul Arhimede” – 3-5 decembrie 2004: locul al II-lea;

Simpozioane judeţene,
interjudeţene, naţionale,

internaţionale, seminarii, mese
rotunde:

- Seminarul Naţional pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/61602, iunie 2012;
- Conferinţa Internaţională „Culturaşi tradiţiile – dimensiuni ale cetăţeniei europene”, CCD Dolj, ISJ 
Dolj, CEDRUCraiova, octombrie 2011;
- Conferinţa Naţională pentru Management Modern în Educaţie din cadrul proiectului „Tinerii împotriva
violenţei”, noiembrie 2010; 
- Simpozionul cu participare internaţională „Victimizare şi delicvenţă juvenilă”, Organizaţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică „SpiruHaret”, mai 2011;
- Simpozionul Internaţional „Educaţieprin mişcare”, Craiova, 8 mai 2010;
- Masa rotundă judeţeană „ Drepturile omului – garanţie a democraţiei, libertăţii şi egalităţii de şanse”, 
CCD Dolj, 4 decembrie 2009;
- Conferinţa judeţeană „Valorizarea proiectelor şcolare europene –Experienţe de formare continuă şi 
parteneriate în spaţiul UE”, CCD Dolj, 8februarie 2010;
- Simpozionul interjudeţean „Ziua CJRAE”, 29 ianuarie 2010;
- Masa rotundă la nivel naţional „Aici îmi place să învăţ”, Colegiul Naţional„Fraţii Buzeşti”, Craiova, 4 
februarie 2010;
- Simpozionul judeţean „Unitate în diversitate” din cadrul Săptămânii Grundtvig, 15 decembrie 2009;
- Simpozionul naţional „Euro Olt”, ediţia a IV-a, Slatina, 30 octombrie2009;
- Simpozionul Naţional ”Conştientizarea noţiunii şi sentimentului de cetăţean european în şcoală”, 
Europe Maman – Agenţia Generală a Micilor Cetăţeni Europeni, Piteşti, 29 martie2008;
- Simpozionul Internaţional de Didactică Modernă „Strategii didactice interactive”, Petroşani, 23 
februarie2008;
- Simpozionul Naţional „Pentru un zâmbet de copil”, Craiova, 13decembrie 2008;
- Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări Metodico - Ştiinţifice „Matematica – între tradiţie 
şiinovaţie”, Ediţia a VI-a, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 31 ”Theodor Aman” Craiova, 7-9 decembrie2007;
- Sesiunea Naţională de Comunicări ”Mister Pi”, Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova, 25 martie 
2006;
- Simpozionul Interjudeţean „Strategii didactice pentru mileniul III”, Craiova, Şcoala Nr. 21 ”Gheorghe 
Ţiţeica” Craiova, 12 mai 2005;
- Seminarul de diseminare şi evaluarea a proiectului organizat cu ocazia schimbului de profesori 
Socrates– Comenius – Proiect de dezvoltare şcolară – „Chances egales pour tous”, Grupul Şcolar 
”Ilie Murgulescu”Craiova, 4 mai 2005;
- Sesiunea Interjudeţeanăde Referate „Modernizarea demersului pedagogic în orele de geografie, 
istorieşi educaţie civică”, Ediţia a II-a, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 12”Decebal” Craiova, 15 mai 2004;
- Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări Metodico - Ştiinţifice „Matematica – între tradiţie şi 
inovaţie”, Ediţia a III-a, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 31 ”Theodor Aman” Craiova, 3-5 decembrie 2004.
- altele

Membru al comisiilor de evaluare -Concursul Naţional de Evaluare a candidaturilor şcolilor pentru obţinerea Certificatului„Şcoală 
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Europeană” 2010;
-Concursul Naţional de cultură generală cu tematică europeană „Cool School” 2009, 2010;
-Concursul Naţional „Made for Europe”, 2009, 2010 - faza judeţeană, 2010 - faza naţională;
-Concursul Naţional de Evaluare în Matematică, ediţia I şi a II-a, 17 noiembrie 2007, 8martie 2008;
-Concursul interjudeţean dematematică „Louis Funar”, 18 noiembrie 2006;
-Concursul de matematică „Total”,6 mai 2006;
-Concursul Interjudeţean de Dans”Oltenia Dansează”, Palatul Copiilor Craiova, 7 iunie 2006;

Alte activităţi -Activitatea „Desenăm o lume nouă”, Brigada 2 Infaterie „Rovine”, iunie 2009;
-Campania „Fii şi tu Moş Crăciun”, Organizaţia „World Vision Internaţional”, Programulpentru 
România, Biroul Zonal Craiova
-Concursulc u tema ”Terra – casa mea”, Podari, 2008;
-Activitatea educativă ”Micul Comisar”, Craiova, 2008;
-Parteneriatul ”Micul Samaritean Milostiv”, 2007-2008;
-Proiectul ”Media Kinder Magazine”, 2007;
-Activitatea ”Alături de Roxana pentru un zâmbet”, Craiova, 2007;
-Activităţi cultural-educative în colaborare cu Teatrul Liric ”Elena Teodorini” Craiova(2004-20005) şi 
Cinema ”Modern”(2007-2008)

ANEXE
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lF5ccd/BNuBSXyUxCgBypAYblxz6++SaVOGrZSijmJGUaXbozPJKysMH6/8A6h+FYrQJJGgj4I5L
E9R/9ati3tTcXsEUUrSg/MGjyrDHsenbngfyrY8QeHo4oUukKm4YkzrH/qwD3HGexznFbRklKxSO
KjKxxTwqwy6cnbnJGTgcj86s6AAWuG+QtCVZN77QThwO3Qlh+tTWunO1/HEY2l3ZGxRy2eOAK3dD
8B6wYprl4TAzjYEmOw8MCCckHseMd8+1bxacdDWGqOauZDBF9k8ws8fDyK3DN3x65qlptjHM011e
JJ9igDMSuBvcdFGe2SM98Eeors7rwBrSyljDG7FjxHOvPvyf8KbP4F1gafHBGyoo5MRcgHPO7qRn
IHTj3pQaQKDRn23xC18W88P+jCylXBtxCNo9lPXP48c9KoxLIYdswUszl+gyM9s9fU/ial/sK70x
5EvYWVY3BBAOwtj+9jnFNZGkYYAPXGPSnK3QiV1oRlgGOSB+HWs3UI57rhE2xrzjcB+Oa1pLN4R+
8RlB6FwQCP8APrVW5sri8iMcJWJCcs7Dj6VCko6slJ9RbC2JMLMUARcsAwOTz6Z7VrxtG+5UkQlT
tJDDg1TtoYLCL55MrgEt0APT/Cp4J9Nt2ldLlczPvbnOD+HbmhSU9hNFtrOC6tHt5SPLZSMg5I9/
wrjJtKu9Ju4ROFZGfy/MiO5WBPT2P1rS1jX5yskNovlQNx5ufnYensP85rm1ZhOsgyzBgcetbQg7
FxRuXUUg1S2tHykW8bz05Hr+Bz+NYpkW5LyKuAzEhQOgzxWuJJ7i2mZtvmM7SYLZIyCpUf8AAf5C
qlxHGqKVVVJPYcVony6FbaCaZbpdXiW7Ps8w7VY9A3bP1PHtmrT2V1YSYljdMdGI4PuDVCJ2guEc
HaUIII6j0Neg+IvG1vrPhGDSjp8FtOkiM7xqMSYyMqc8Hn/69RK9yVuN07xG0GnQxy3HzAHruJxk
+gNFZdhocFzarLJqwhJ6RmEtj6HcPeiuVtX3JaOisI2usJI8asuB5bDIPpzWhFciVBIAdsg3DK4P
4578VBaWsEB3QyzFenzsOR9AKpyWd3YLImneYyTndt8kOikt1JyNv1wQePSuCo4VnZPVGUrS2NG5
Mi2kzQRRSyMAmHTdkZB4Gfb6+lA1ue4gWCSXyIyWXyol2bOMgqB79/8AIiBuEtx5pjZxgvs7k+me
fr/9eohKIpvlOXxjePx9RV4fFTpr2b1Q4za0GWkn23UJUmhUXE5O4ECBSSDwvI6lT09fpTreO8YH
7ANk6lfnzgDHvzz6Y6fWrdvdPYRC6eKDyZJCFL53ZQA59B/XnGaq2t47zmS3cJHJuLDeMqex9ccn
G4DJrpnaXLJ7DbZrWvl6/qcNpLvtEGeHbeV9MnHP+fxzfFM2n2uqGDTY2ECIIzI5yJXB5YZ/Lj0q
xZx3d4J9Rja3KWjLh54cec+cYA3AY5GScfQg1zupzy3l891dzLPKxwV34VR2UHHTHsPxqZQXwsfS
wkAnvXb7PE0mxS5wM4X1rSfSZbOGO+fy5o2HymPnk9sHBz+HaoNKtLFLTUzqEbm62obTExCgFirH
IxkgkVdW8lihhS2+ZIHLqjjdtboPfPB4puiox5g5bGe8Mk9x8kBD8Dyxyf8AP+Fadxosmn2xe6Ma
3E8PEDcui7gdzemQP51M3iG+WMXEzqZCpUPFwwzwSOcBuQd3OB709NLfVlDaYGmeXhtx6E46k9D0
GOTWaaT82NbmBaLNBdrNATvU9V+YN224HWvTLLQW1C0WS6EltF1wcZIxyPTH1HbpU2geDLXRUW5v
ZBPdA7t2PlU+3qfc+vQVc1O/Vosyl0gY7UiTl5j6cVtGgrqctzaFPUoG507R0Memxxx7fvSAZLfV
utZD69O7tg/jReiSUHcgB7IDkL9T3NZUjlCUzuYDnHQUSbR30oJIvDVpmboFPt/StISNdQnMgZSF
GPTPFcrJcSKOC4B/CrGmXkzzbBwAATk4PT396UWzVwQuoQzLhFJZOchuR2qvDHEiESbMNjKYGDj1
9as6qZEBx5oTu2wkfnWALiOSQrJLj2zgiqvInlh1Nk2dqybYooBjnG0AfpWbqFhJbWxnS3M+zqkW
c/UA9fzq7BC6MrxOSuOA3H5Gtez2sAFBST+4wqJJt+8RKhCS0PL7+4juYF8tJF55WQDOMeo+vpWY
pMXznkjoDXp3iLwot9BJPZqY7hBlo1H3xjt7+35eh8t1GK4imSJl2oDzjrk+vtxxXVSSSsjhnTcX
YsTxCaNl6HsayCHilwOGB7VrRSyOXUxklTyRTbvTLmRzLHESCMcnHNdCZLKls86uSrZJI4bvVxbR
7tDDGFMhyeuOBzTRY3kO7zYJAV6nbkfXI4/KnwMQy46g1lN6iYupac9lDazhiyTQq4YjHOAfw61U
mfMaMMgepHfv/wDqrvIora80tLeUb40gEZ2EEnge/XOKwotPWCwurS5CyGGQjn+6w+Vx+p/AisIY
hvRiuUbW7MUCqSR3xRU+ky2i2IE8IZs8Ejtgf/Xoq3BXHyHoMkUcK5g4A6of8az7zVBFb4LYB5Yq
MkYPTOff0PSprxwibiyhQe5wKy1ubSWQReYFc9DyVxz2ArxsPFS1kjKUFckXUUkQ7mIYgjj7x+np
UmnqLi62Skpbxjkl+WOeB7D6Vnz2cEU4kguFlUjLbgVI/Pr+H/63up2gqd3pnuK6XFKNoD5Da8TO
91BCzBWXeSuFAC8AcYHAwBwOOKyrEmNlUEhS3ODjrxVRp50KkOSAeATkU6O5wpXaF3dCDwKUYzaV
3cXKzoNZV7nRre1tpfIiBUKQck7erOc9Sckn14FYx0qMiWYOZBGNz4HAqss8+4RqcQrzhvuk/wCf
p9atJfSiGaNXBSUbXAAPGOmO3U1288Yr3txWZXZrjUtHmucKDaThUCEHbGwBAOP9oHHux9Kv2Uuf
MLkq+0E469Af8mqMbmFGhjBRJMKVQcNzwDjrVuxsp7zUYrS3XzrtjwByq/XHXH5D3qVV5tEXuaUN
hc69f2ltakfd2Ki8BR1LMeuBXrukaFa6LYRW8C5ZEAaQjljjrUHhnw5HodplsSXcoHmyYwP90e3+
fStyUqkZdzhQMmtaNPl1ZcVYydRdYlVpPmJPyRjkuf8ACsqS1k+aSVx9oIwzjkRD+6vua2YoHknN
3MP3rjESHog9frWfqLAqEH3epA5LZ/nnP49+M1s1c6Is5e+y7LDbrsjHBcc/gPU1jzjYD5QEa5yS
eR/9c/8A166W6t9iyGTBcjAUc7AeuPfHU/44rk9RPmFi7FYlJAI7/T/P9M8lRanZSMy/lHzZcE/W
k0++MV4g2j94McH/AD71BdOm0KqKgHYAZ/HioI3+aJ9qja2Pm5BrSmtC5nVzXe3/AJYuvHLDH8s1
hXdvBeOWCqSe4Geamlu8IFMG09mjb8uKz5JGZ/MDAf3nAOP+BD096GtSEhkImsZQYpHjPqrYz/P+
VdfpmpfaERZwvH/LRfX3A6VlQLFeRqsyhT1Dg52+/wDtD/PpV61tREyqrBS3+rkB4b29Pwp8ojrb
ZBKijPI+6xGea5Xxf4YjuLeW+hTyz96cKAdo7yDA5HU/4ckdFpsjFtrKI5ccr/C34VuIgnj6cgYI
P8j+VVFWM5K587pd2lnqDRSxSO4YoZCPlUg/n+laS3EMxUbs7xxnkdT3H0rS8f8AhNtP1ET2qf6P
cHEeP4Wx9w+/of07157FcMhyCQufug469q1WxySjZndQQRvIW3MY1HJB5qvNptpcrIAoWRuQ6+n0
6YrLi12KO3CQWzx4PJeTczfX/OKli16NQ2LfJ6hVPSrSTWplJMbf217aIs8cm6FeoRQNoB4J9fqa
q22rzi+W4aVXcLgiQZDr6N6jBPWte01tLgtHHbu7MCfLQHcMdeDwaz7izsbqffbuYZM4kiGGAPXA
I4Hvz/hWUoQWwJPqaVv4dOsxC90qaKOJ+JI2DYST+ILgHjoRz3orESe9sgYrVriKPJOPPdd3vgYx
09KKDU73X9OjitITE7Mm8hgxBxkZH9f/AK9Y1jplxcXDNDDI/lrucIhO0DrkDtWna31/qDtZXN0W
w+6RJI1Bbj1xkd+9bVk8mkMz2jtGx4PAOcjHQ8d68ZTjQ9xu9zGMWzE+x5PI6dqhuYzbIjKQsSNm
RVXPB6kfStVo3hiGT5m0YJIwT/PmqvnwXDPEyk54Knv61lTqvm8jWysS2uk2moW6PDOyFoxIHdcI
QWwOfr39azrmNLO6kiH30IG5Rwc9wc/5NXVthbR+VEjgEZJPJf8A2ie5Pr0+lVbiOJQr5UgqMFWz
W/OnKyM17xQA6/xZ/OmmESHPcfpUzSA/dXn1PFRNISCDnP5VV7j5UW7aGQMqwnfO5IjA6rxksfTA
7n3PY16/4L8MQ6BpgdkzeTgGRiOQOy+3riuT8CeHc3SXlymCoHyEdBnIBH1GfoB+PqiqoA4rvo07
K7KSsKBUUiea4B+4vJHqalPTjrSYCr9K6BleZggLfifpWRBAbqV7tuE5EYP/AKF/h/8AXq/eqbhh
CCQpPzkHt3p8q+TDtQYLfKo9KC46HNalEp3yPlYYsZ7k88KPU+vqee3PH6rBJHIJbhMZ/wBVCOw9
/wDHvjj1r0W5t4yVMuPJh5x6v/nj8a4LXbg3WovGvzODknP3fb8q5qiOyg2zl7mGSXO5yi4+4nAq
ssLRqnBJ3Z611MNmxAyMiibTUyWC4PtRB2R0yjcwJZAwXHBPbA/Q/wCNUlMyziRGOVPXHI9q17iy
kyQoz7Gq8KBZsFMHupPb2pSdiVA0dMhWeLzLVCG+88C98dWTPRvUd601hkVBJCFlhf78fZvdf7p/
/VVW1tGQrcWjMDkbgOCG9fr79+ntW7FIJEaZEAP/AC2QdG/2h7+31oVQmUCazEc0SkSFlH3WP3lP
ofetq2lYLiQASIMH0b3FYiEW8omQZjYZYDuPX8K3ECyxIynpyp9farUrmUo2IPEOkxa7olxZOofz
U+Qt2Ycg57c187a3pdxb6hPGY8SpKyyBgMkk5z6f44r6UtpGKsh+8vNeb/FDw4ZFj1y0X7uFnQdO
wz9PX6VtGRz1InkUblGxkBuhx6DnOalkEksvmhW6ZLD605ICmoblB2YIbPTnt+tRpvOpvED/AAjg
/QVbMLFxWlilctmKVyCSO465+n+NI5lHPHTnHb8qeqgkBwcE4zTU3pEjyBl80HYO7AHGf5/XBrO3
cQR3jouAx6+pooAbA2x5Hruoq+VCueuvEsTB5AcKpxu/hzVC+uFjAkzkZwoFbt26wxHfjaOGkkHy
jnuen4Vl6n9nlgj2hCHQHeBjPPXrXyVKlKTuxJ8uhSlv4p4PNjLeYqjzFYYJOOv+eaybcLNepcPg
7HywXHI/GnTf6OzKCvPQk9fpUCw3IYtGRnP3T/jXZTp8upaZt3qyRSNErJJCXMgRs5HHVQTjbwD6
/jmsu5NuICzNiRGCBI1zkEcED04x689K0NItU1NDHcoFeENJtJIBHGT+g6enNY9+v2vW5ViRkG4R
/eJGVwuf0rrp01U1JloQtPDGTG0mHXG5MjcPw6/pTrKQPqEUUW0uzjnduwcjgfy59qypHhVpkkAl
uWlJffhepGNpPTqe/pW54O07zvEEeYsAASZ68n5QM+zEH8K7lhYJXTKij2rw1Z/Z7KIZztUMT/eZ
uSfyx9BxW8DkmoYIhBbqgH/6zUnQBR171stgY8dzUNxKEUc85qYkKuSeBWY8hnusA/KnX60xxRYg
Tne3U1G7lnMvULwo9TThIdmOn9KgdxuVf4Yxk/Xrj8qGUkZniC8FlpzYxnH64/z+YrhrVCzM75Zm
6k/59q3/ABBO1zKI85HUj/P41nQQlccVzz1Z6NGPLEsRKAuMVIUBHQUqodtLggUjRMozWityBzWT
eafklsZOc5HauixkdKaYw2QQMfSpZSdjn9PuWguAkjDcTjcejD0NbqSKW8yMESjhkP6iql3paTgk
Y3VQSWW0lWG4JGBhJPb0NQElfU2fNEbCPPyOcofQ9x+P860dOu/mMfTnpnp61gSy/abdwMK4HPPT
/PFR2eo5lV2O1wQsgx+v+elOOhk43R2xYJL5g/H3FSXFvHd20tvMiyQzIVZW6HtVCCYyQc9hxj0q
9bSGSIoSOBW6kc8ongniDRJdD1Wa05NuDvRz3A6f1H1rl3cxarM4xkKP/QRXtfxF0s3dol2o+ZGB
Le38S/1/CvHvtFpLK/2iExz4wSDjNbQkYVIDkkFjcyWt0hbcN0cgJBXIJwO3f0/KrG6e6whkTEKM
wLEDaox0OMn0AGT2AqG7tluONzxyKAVynQfUfzHrU9iVjdZpBHK0RVlVBuWTBHHt6/lSk+pi4u2h
PFpSLEv2hnjk7oATt+uARmirc+oPIys7Rq2OUjn8sLycDAYdsUVN5E2Z3GoXLX16Y4lMq4wsKEbj
6kdxT9T0i5ls7a6gbItsLIHOMktgAD8h9e9bsNpHptmZHhYSyMD5QIYrnGFBqpcWsc4nmtUa0Tz4
y0bN5gDdSxUk9QB90jp3rzMJTlVfLFaIHG25RvPDFybVpvJVwBuMIG4qOvBznI+n51XsNNkvbCZo
5RK0OPLhYkNn1Rux6cYwfbjHoEV/CJZ1lG0hgTk5UjGeD0Ixz+Ncc8fna7c/2ZEnmCRnETNgqMkb
vpz1GeuK7sXhYxgmkPZGD5phmEUzqswH3g3HI6HGf8+lQQ2iRyiYH90AXJBznH86sS2s8VxMLiKe
R3kbc0o3DJJzggdKe0OnWE/llmklYlXBJCDjg8fewx/Lsa8+jeE9CXrucnefZotVzKm5nbKgHO7P
1Hv0r1D4eaMI7ya4ZiQH3bc8A4xk/jnA+lc5NaWqhhDDGpLmJZEADcdST0PBHHv+XoXgW0Fpp56E
sckjp0xj9P1r0/bc8lylpp7HXdZAOwpI23ux7DgVGZQsbyHpRakiFM9SNx/nWlxtDNQn8uIDnn5j
j0H+JxWfaFtjufvMcD/P1puqT/vCB1zge+KIsmZIF6IMcf5+tFzSKsi3I4iiMmN2AMD+8T0H8qoX
DtDDtJ3SPwx9+rGrUhLzHpsiUH23Hp+QyfxFc5qmqLErSxqzY+SMdzzyf89s0MunG7Kc6Ga9fuAe
v6H9asR26qORzWK2ryW0QdoHJPJABGP0oh8U2khxKShHXKkVnynbd2N4qAQKayDPFVY9QguFBilR
s9MGpkl3g4PFS0UhSmBQF74oDGlLcCpLQqx57cVFdadHcxFWGfwqdJAB1qYSCoaDVHKz2FzZ5K/O
ijggdqxrmfyz56Hp95f6/l/KvQnjWVcVyviLRMwyXFsmJApLIOjjvU7BozU0G+8+1znJTr9On9K2
7aULcEH7p/lXnfg7UD9ta1Y8lSAD6f5x+VdvFL+8BB5I2n2Iwf5EVa0MJxLGu2ovtOuIWGcoG6Y6
cn9M1866tA0GovkEHGCccZBxX0jK4a2Rzzg4P0xXgfjaD7HrszRkjDshwcEEHA/MAH8a3pPU5qy9
0T7Zc2DSiN5o/Nt8MH4yhORg9xkDkY6Ec1iqr9Qx9etWbyZ21B45H3MMDduzwFyKYPlYg46VTZx3
Itl3LyJUGOPn60UpK55GaKdx3PoPUtzr8j4aMb5CR0GRj3J6n6VNcW9tpm4BLi4+2JsdYl3qpAHz
Z7DPYn6dKz/E0SPpUt/YvHPF1ID/AIgD+RBxisvRdUv7qNZnSZSkW3ZsIyp6DBHTj2/nXTg8IqVP
3XcvlvqZljcXVreS24mVYZGIXamNnJx9Pceta+LvRpWnibzYrhDEWJ+aM9ccYBGR3HHTvWH9vSS8
n822Mt46gDc5h2deTnk9uPbiq8viMS3y286bHLDbhj8rdD+fuCa2xV5QaS2BJ2LF9LqtzcfuLi4k
KsNw3ELznIAzge4/pUTyKEWBZ52kyAZBIZFTHXAIIJ9xgDHU1s293GhlfUbmOaOMbILck7SxHLsO
pHAwPxxxzmR6df391BYQQ7bhhuaQIiER7iM442ng4BGa+fkpJGTbvYdpmhLeX63FjP8AaooR5pd4
2KM2SpUgsMjAYZAP88em+Gkkg0iJZYxFLj5kH8JPUfSuWj0RNCmS5uEj8yVgNkVzIZZsD5eqgNg8
kHg557Cuts7tpbdJn+85Ldc/5/CtMPNyk+xpBGhfSBbfywfvEL+dWBII4GbsAcVjXUxku7ZM9TuN
Wri4AtpDnAyFrrNWjPdw15luRGpc/XoP1qzaMQm7ueOO5/zmstHYRTTHrI+1QfRcj+ZP6Vr6eoHP
BEQwfdjRctrQr6zcfZbLyw4TcSZH9B3P4dPwFcJfa/axXI8xo40j+UKxH5f571e8Xao0jmKBuE5J
9Tk4/wDHv5V5jdaHcTu0quQx7ev0oVmzaEXGN0djc+MNNJw0zY9QuRVB9S0y9wUlUE8AkFf1PWuU
v7FIIw0VrIgZNkokj3nI7hiPftj6cVJoWkpcpK8rlECYRs4JPt+tXKC6McKsr6o6mCJlkD27gHt6
V0en3cxIDIR9a4PT7qaGXy2zhWw307MP5H8K9H0NPOiXzFww6VkbuRoKDtBIqKc7R1FaDwkHFVLm
EeWazloVB3M1tTggJDOKonxZb+YyJE7kdwcVlavPb27tvbpxWONRtreT54whHZmUH8ic/p+nNKOp
bstztIPFG5trW7r6d60YtSjv0KMNpPTPGa4+x8RWfDFHHGeVDfyJroLa9tL+APE6E9ip/nSlpuhK
z2ORlX+yvGtuE+VXccduciu8V9tyyKeCcn6kMM/+OivPPFMjf2xp04OGSYKT7ZByf8967YTY1Bh2
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Ke1S8UjdKmxVyHaM1HIoqVhUfJzSsNMozpnnFUpI+DWrIvWqcqELTSBsxblPasXUbQT28iY5IyPr
XRTxnms6ePArRIzlqrHnjptZgRjFRsMc1taxZGKVp0A2tyfasR2xyenWtEeRUi4ysaMN4dPs94YL
u7Zz+nb8fT2qx/a9lJAoSQtK45BFc2ZhNNh+Y/ugUxoJQ+U6qflOQN3+RTUe5JvXF1NdJ5SExRgA
cdSawJ4Gib5jn36VtWKxMQPNEmDg8jtV9rWG4Ta8akduKlVORjUbopaKyPpwVyQY2Kjb3HX+tFPO
keWx8ieREbnaBnH40Vm6iuHIz3QqVPSpEIbr1p+Bim7ADxVs9O48AYpAO1AFKq496QFW5j3xlcZB
4xXz/r0Zs/Fd9E5VSzlC2T0Ydzknkep+o7V9DuoIPFeFfEm1EHi6dh/y1jR/6f0rag9THEr3TlXU
xyNG3G09MY/+v+lWbC9m0+/hvLdissTZBUspx3GVIPQ44I+oqxDB/atmPKDG8hAUoDkuuQBgY9wO
OpIGDkkZuSRznJGeOxrs3Vjh2ZteIrGJJ4tRtRutLwbweMB/4hgAYGemARnIDNtJrCKDnBIrd0jU
bdYptN1A/wChT85xjy3/AIXOOuPoTjIG3cTWdqWmz6fOUZw8Rz5cykFXAJBIIyOoI69uuOsxdtGO
SvqZxbDDJ5HetfR3kmivrBW+W4gZgPm5ZfmHAPP3fQ/1GO0b/X/GtHSQ0UklyUiYRxtgSbcFiNoG
CDu5IOB+nWqZNxbq4W5htJWLGQx7HLHqQeOwPQjkk9PwqJXKttJ+h9ajeD90qrn5RwaVwxt84+ZR
mnYaZowwLdwTRKm+cKGjGVGcZyvPJJHQDJ46HPHo/wAP/HH2wR6Nqc2Z8AW87n/Wf7DHPX0J69Ov
Xyq2nDYPenSZim81TgFs/KAMH2A6fhWVSmpo2p1eR3PpZhkjH+FJu61x3gLxeNdtfsF84OowrwxP
+vUd/wDeHf1/OuzYAdO9cEouLselGSkroiPNJtx2qTFIeaixSZAy5qrKnBq4wwahccUIdzJljqhc
R4yK2pUGDWVdL1q7k2OW1mQJCqrEXZjjaPp3rkbu3aJCrfePb0rs9TPy4rmNTIEwHfrVwZy14J6m
bb26x/MeWNF+MWikBuJAcr1HBqZSM4pl9L5duEHIdtrflV3vI4iijPI3nQttlXlgO49cf0roNM1N
LmMJIdsgHT1+lYVrasXEwJULzx1P/wBbFWYr+2tGSXyAFdsFh8xXvz+n+epUipKyCLsdSu3HJGe+
RRUcElrPEJQ+4NznmiuPlfY25j2gEilBzRmlFdB1oXqKMgCgU1+KllC56ivGvixEE1+1lx9+2Ax9
Gb/EV7Ce1eQfFs51qxH/AE7n/wBCNa0PjMa/wM4CKeS3cSxNhl68nBHcHBHBHBrUd7TVyZlcW96x
LOD9xjjOR3ydp/FlAHBNY78BsU5VUkEjkHj2rusefcuSabdxK+IGdEOC8fzqeSMgjsdp5/xp0OrX
FpDJAxSWJ0MflzjdtBx90npyq/XbjpmprK+ubSe2MEzLskVlzyAQVI4Pui/lXStq162jTs0qsTbR
rlo1PGy2Hp6AVJa2OUub/T7h5JY9LZNxJCpPlR8xOPu+hA/CqouZZAsbSKkQxiNehOOp9/5ZwKju
7ia4cyzSNJI3LMxyTTY414bHI96tGbLeSR1pvUnvxR2oxTGikuYpRzgZrQ3JJbcg7zyvp7g/hVWQ
D070sfBXHY1NhouWN5Pp97FdW8pSaJgyOOcEV7/4f1qPXtFgvkG1mXbKmc7HHUf1+hFfPOMSV3Hg
HUruzsNd8iYqIrdZUBUEB/MRc8j0Yj8awrQTR04eo0+U9f3ZpuaZExezhkY5d41Zj6kg5pew/wB7
FcLVtDvQNiomFSN0FJgUiio4zmsq8Xg1syAAGsm870gOT1JPvelchfuWum9sCuz1IZDe9cVd/wDH
zKf9o1tDY5MQV9xXnvUdwDcPEh4Q5Y0/sfpVUE/aRz0FaW6nFJ6GzBHvkSNBxnaAPyrn95814Lhv
kfjJ/hPY/TnH0zXSWP8Ax8wH1cVy95/riffH6U6TvJkvYdG91b74lLKVY7lB6Gir9yoMNo+TuaEb
iCRnDMBn3wBRTdr7Dsz/2Q==      job_applied_for LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE SE CANDIDEAZĂ  Formator     true  Profesor învăţământ primar <p>- activitate de predare – învăţământ primar</p><p>- promotor Europass: <a target="_blank" href="http://www.europass-ro.ro" rel="nofollow">www.europass-ro.ro</a></p><p>- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional</p><p></p>  Şcoala Gimnazială "Traian" Craiova    Str. Principatele Unite, Nr. 7 200138 Craiova  RO România  traian-craiova.scoli.edu.ro  business  P ÎnvăŢământ    true  Preşedinte/Formator <p></p><p>-reprezintarea asociaţiei în relaţiile cu terţii;</p><p>-coordonarea activităţii compartimentelor Asociaţiei;</p><p>- conducerea Consiliul Director şi prezidarea Adunării Generale;</p><p></p><p>- formator;</p><p>- administrator website: www.edufor.ro<br /></p>  Asociaţia EduFor Craiova    Str. Magnolia, Nr. 34 207450 Pieleşti  RO România  www.edufor.ro  business  ONG - Educaţie şi formare profesională     false  Inspector pentru proiecte educaţionale, învăţământ particular şi alternative educaţionale <p>- organizarea unor activităţi, proiecte,programe cu specific european;</p><p>- consilierea, consultanţa şi formarea cadrelordidactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj în vederea iniţierii şi derulării proiectelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;</p><p>-monitorizarea activităţilor, proiectelor, programelor europene aflate în derulare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- diseminarea rezultatelor proiectelor de parteneriat european;</p><p>- accesibilizarea informaţiei pentru publicul ţintă;</p><p> - documentarea şi alcătuirea unei baze de date privind proiectele europene derulare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- monitorizarea activităţii unităţilor de învăţământ particular şi alternativ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară: generală, de specialitate, tematică în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;<br /></p><p>- administrarea site-ului: <a target="_blank" href="http://miedolj.isj.edu.ro/" rel="nofollow">http://miedolj.isj.edu.ro/</a>;</p><p>- purtător de cuvânt al ISJ Dolj;</p><p>- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional;</p><p>- membru al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale a MECTS;</p><p>- administratorul site-ului Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale: <a target="_blank" href="http://www.cnae.ro" rel="nofollow">www.cnae.ro</a>;</p><p>- promotor Europass: <a target="_blank" href="http://www.europass-ro.ro" rel="nofollow">www.europass-ro.ro</a>;</p><p>- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământprimar;</p><p>- formator CCD Dolj: Programul de perfecţionare o dată la 5 ani“Formare pentru viitor-Euroteacher II”, furnizor CCD Dolj, acreditat MECTS –cursul “Curriculum la decizia şcolii – proiectare curriculară, implementare, evaluare”, 2011; Cursul “Strategii de prevenire şi combatere a violenţei şcolare”, avizat MECTS, 2011</p><p></p>  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj    Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 200760 Craiova  RO România  www.isj.dj.edu.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Inspector pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare (1/2 normă) <p>- organizarea unor activităţi, proiecte,programe cu specific european;</p><p>- consilierea, consultanţa şi formarea cadrelordi dactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj învederea iniţierii şi derulării proiectelor finanţate din fonduri ale UniuniiEuropene;</p><p>-monitorizarea activităţilor, proiectelor, programelor europene aflate înderulare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- diseminarea rezultatelor proiectelor de parteneriat european;</p><p>- accesibilizarea informaţiei pentru publiculţintă;</p><p>- documentarea şi alcătuirea unei baze de date privind proiectele europene derulare îninstituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară: generală, de specialitate, tematică în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;<br /></p><p>- administrator site: <a target="_blank" href="http://miedolj.isj.edu.ro/" rel="nofollow">http://miedolj.isj.edu.ro/</a>;</p><p>- purtător de cuvânt al ISJ Dolj;</p><p>- promotor naţional Europass: <a target="_blank" href="http://www.europass-ro.ro" rel="nofollow">www.europass-ro.ro</a>;</p><p>- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământ primar;</p><p></p>  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj    Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 200760 Craiova  RO România  www.isj.dj.edu.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Profesor metodist <p>- organizarea unor cursuride formare continuă a cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar;</p><p>- gestionarea cursurilororganizate;</p><p>- consilierea cadrelordidactice şi a personalului didactic auxiliar privind formarea continuă;</p><p>- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământprimar;</p><p></p>  Casa Corpului Didactic Dolj    Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 200760 Craiova  RO România  www.ccddj.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Inspector pentru proiecte educaţionale şi programe comunitare (1/2 normă) <p>- organizarea unor activităţi, proiecte,programe cu specific european;</p><p>- consilierea, consultanţa şi formarea cadrelor didactice din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj învederea iniţierii şi derulării proiectelor finanţate din fonduri ale UniuniiEuropene;</p><p>-monitorizarea activităţilor, proiectelor, programelor europene aflate în derulare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- diseminarea rezultatelor proiectelor departeneriat european;</p><p>- accesibilizarea informaţiei pentru publicul ţintă;</p><p> - documentarea şi alcătuirea unei baze de date privind proiectele europene derulare în instituţiile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;</p><p>- desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară: generală, de specialitate, tematică în unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj;<br /></p><p>- administrator site: <a target="_blank" href="http://miedolj.isj.edu.ro/" rel="nofollow">http://miedolj.isj.edu.ro/</a>;</p><p>- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământ primar;</p><p></p>  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj    Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 200760 Craiova  RO România  www.isj.dj.edu.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Profesor Informatică - CDŞ (1/2 normă) <p>- Activitate de predare;</p><p>- Întreţinerea reţelei de calculatoare;</p><p>-Administrarea site-ului şcolii: http://traian-craiova.scoli.edu.ro/</p><p></p>  Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 "Traian" Craiova    Craiova  RO România     false  Învăţător/Institutor învăţământ primar <p>- activitate de predare – învăţământ primar;</p><p>- multiplicator de informaţie europeană la nivelul unităţii şcolare (anul şcolar 2007-2008);</p><p>- vicepreşedinte sindical (2005-2009);</p><p>- membrual Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii (2005-2009);</p><p>- responsabil Protecţia Muncii – învăţători (2006-2008);</p><p>- responsabil-coordonatoral Comisiilor metodice învăţământ primar (2009-2010);</p><p>- multiplicator de informaţie europeană - reţeaua centralizată a ISJ Dolj (metodist al ISJ Dolj– Departamentul Gestionarea Programelor Comunitare si a Problematicii de Integrare Europeană) (2006-2009)<br /></p><p>- profesor metodist al ISJ Dolj – învăţământ primar (2008-2009);</p><p>-administrator al site-ului şcolii: <a target="_blank" href="http://traian-craiova.scoli.edu.ro" rel="nofollow">http://traian-craiova.scoli.edu.ro</a></p><p></p>  Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 "Traian" Craiova    Str. Principatele Unite, Nr. 7 200138 Craiova  RO România  http://traian-craiova.scoli.edu.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Formator <p>Formarea personalului cu responsabilităţi înmanagementul şcolar de la nivel judeţului Dolj în vederea dezvoltăriicapacităţilor de a iniţia, promova, implementa şi monitoriza strategiieficiente de prevenţie şi combatere a violenţei şcolare, adaptate la nevoile şicontextul local, în cadrul proiectului POSDRU1/1.1/S/6 „Tinerii împotrivaviolenţei</p><p></p>  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului    Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1 010168 Bucureşti  RO România  http://www.tineriimpotrivaviolentei.edumanager.ro/  business  P ÎnvăŢământ     false  Formator <p>Formarea formatorilor din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61602„Cariera de succes în învăţământul preuniversitar prin implementarea deprograme de formare inovative!”</p>  Asociaţia de Prietenie Româno-Franceză Romfra Alexandria    Str. Mihail Kogălniceanu nr. 46-48 140044 Alexandria  RO România  www.romfra.ro  business  ONG     false  Coordonator zonal <p>Coordonarea activităţilor implementate înregiunea S-V Oltenia în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61602 „Cariera de succes înînvăţământul preuniversitar prin implementarea de programe de formareinovative!</p><p></p>  Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman    Str. Carpaţi, Nr.5 Alexandria  RO România  www.isjtr.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Coordonator monitorizare, evaluare şi rapoartare <p>Coordonarea, monitorizarea şi corelareaactivităţilor din cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/21201 „Formarea cadrelordidactice debutante pentru o carieră de succes în învăţământul preuniversitar”în vederea atingerii obiectivelor asumate în cadrul cererii de fianţare, întocmirea rapoartelor tehnico-financiare,conform instrucţiunilor AM POSDRU în vigoare, monitorizarea platformei digitalea proiectului <a target="_blank" href="http://forcaddj.ccddj.ro/forcad-dj/" rel="nofollow">http://forcaddj.ccddj.ro/forcad-dj</a></p><p></p>  Casa Corpului Didactic Dolj    Str. Ion Maiorescu, Nr. 6 200760 Craiova  RO România  www.ccddj.ro  business  P ÎnvăŢământ     false  Consilier orientare privind cariera <p>Implementarea activităţilor de consiliere a elevilor de clasele a XII-a şi/sau a XIII-a, în cadrul proiectului POSDRU/90/1.2/S/62119„CONSEL – Consilierea elevilor pentru o tranziţie facilă de la şcoală la viaţa activă</p><p></p>  Asociaţia „Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională    Calea Severinului, Nr. 42 Craiova  RO România  www.sclmmco.ro  business  ONG      false Diplomă de licenţă - Matematică <p>- Analiză matematică</p><p>- Algebră</p><p>- Geometrie</p><p>- Pedagogie</p><p>- Didactica specialităţii Matematică etc.</p><p></p>  Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică – Informatică  6 Nivelul 6 CEC     false Diplomă de master - Management educaţional şi comunicare instituţională <p>- Management educational</p><p>- Curriculum</p><p>- Pedagogia comunicării</p><p>- Politici educaţionale</p><p>- Managementde proiect</p>  Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe    Petroşani  RO România  7 Nivelul 7 CEC     false Diplomă de licenţă - Informatică <p>- Tehnici avansate de programare</p><p>- Baze de date</p><p>- Inteligenţă artificială</p><p>- Matematici superioare</p><p>- Inginerie software</p><p>- Calculnumeric</p><p></p>  Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică – Informatică    Craiova  RO România  6 Nivelul 6 CEC     false Diplomă de bacalaureat, Atestat profesional Învăţător - Educatoare <p>- Limba şi literatura română şimetodica predării;</p><p>- Literatură pentru copii;</p><p>- Matematică şi metodica predării;</p><p>- Psihopedagogie;</p><p>- Istorie şi metodica predării istoriei;</p><p>- Geografieşi metodica predării geografiei;</p><p></p>  Colegiul Naţional “Ştefan Velovan” Craiova    Craiova  RO România  4 Nivelul 4 CEC    true Formare continuă <p></p><p>-Programul de formare profesională continuă pentru ocupaţia de Metodist, AsociaţiaEduFor Craiova, 6-16 august 2013, 40 ore;</p><p>-Using E-Learning in the Classroom - ITC–International TEFL Certificate, Praga, Republica Cehă, 23-28 iunie 2013, 22ore –Programul Sectorial Comenius;</p><p>-Proiectarea curriculum-ului centrat pecompetenţe – Universitatea din Craiova, 23 februarie– 14 aprilie 2013, 69 ore,15 CPT;</p><p>-Managementul clasei – gestionarea situaţiilor decriză – Universitatea din Craiova, 16 martie – 14 aprilie2013, 79 ore, 15 CPT;</p><p>-Metode interactive de predare – învăţare –evaluare – Universitatea din Craiova, 2februarie – 14 aprilie 2013, 69 ore, 15CPT; </p><p>-ECDL– European Computer Driving Licence –Asociaţia Romfra Alexandria, 9 – 27noiembrie 2012, 100 ore;</p><p>-eTwinning – Proiecte internaţionalede colaborareeducaţională, Centrul pentru Inovare în Educaţie, 1.06-1.07.2013,60 ore;</p><p>-Programul Sectorial Comenius – Mobilităţiindividuale pentru formare continuă –echivalare 10 CPT prin OMEN3370/12.03.2013;</p><p>-Programul Sectorial Comenius – Mobilităţiindividuale pentru formare continuă –echivalare 6 CPT prin OMEN3370/12.03.2013;</p><p>-Gradul didactic I – învăţământ primar,Universitatea din Craiova, 2011;</p><p>-Tinerii împotriva violenţei, InstitutuldeŞtiinţe ale Educaţiei, 28 iunie – 27 august2011, 84 ore, 21 credite;</p><p>-Formare specialişti în evaluare INSAM, SCSoftwin SRL, mai – iunie 2011, 28 ore, 7credite; </p><p>-Soft Skills for Education Providers, ITC–Internationl TEFL Certificate, Praga, Republica Cehă, 12-18.06.2011, 40 ore–Programul Sectorial Comenius;</p><p>-Controlul calităţii în şcoală, ARACIP, ianuarie2011;</p><p>-Leadership şi management educaţional în sistemdescentralizat, Fundaţia Orizont, august 2011;</p><p>-Iniţiere în limba engleză, CCD Dolj,13 februarie- 12 martie 2010, 24 ore;</p><p>-Introducere în eTwinning, Institutul de Ştiinţeale Educaţiei, noiembrie 2010, 20 ore;</p><p>-Curs de utilizare a instrumentului psihometricJVIS, D&amp;D Consulting Bucureşti,februarie 2010;</p><p>-Educarea copilului fără violenţă. Disciplinăpozitivă, CCD Dolj, 21 februarie – 7 martie2010, 24 ore;</p><p>-Eurodidaweb -Pedagogical use of internet andmultimedia tools, F.C. Europaclub Lids Sapienza University,Roma, Italia, 18 –22 octombrie 2010, 25 ore;</p><p>-Managementul proiectelor europene, CCD Dolj,9-23 ianuarie 2010, 24 ore;</p><p>-Programulde specializare pentru ocupaţia de formator, 16 aprilie – 9 mai 2010,AsociaţiaDominou, 108 ore;</p><p>-Odaceurope–un mijloc informatic de a descoperi pe celălalt prin corespondenţăşcolarăeuropeană, CCD Dolj, 14-23 aprilie 2008, 25 ore;</p><p>-Managementul proiectelor comunitare – Modulul I,CCD Dolj, 14-15 martie 2007, 16 ore;</p><p>-Programul de formare continuă „Formare pentruviitor Euroteacher II - Modulul I - Proiectarea,organizarea şi evaluareaactivităţii didactice, CCD Dolj, 5 februarie – 31mai 2007, 104 ore, 35 credite;</p><p>-Consiliere şi orientare, 7-9 septembrie 2006,CCD Dolj, 24 ore;</p><p>-Implementarea manualului de asigurareacalităţii, CCD Dolj, 21 – 29 august 2006, 24 ore;</p><p>-Metoda jocului de rol – valenţe în educaţie, CCDDolj, 7-11 februarie 2005, 25 ore;</p><p>-Utilizare Ael, Dinamic Sistem, noiembrie 2005,25 ore;</p><p>-Iniţiere în utilizarea calculatorului, CCD Dolj,25-31 august 2005, 40ore;</p><p>-Învăţarea centrată pe elev. Strategii de predare care sa corespundastilurilorindividuale de învăţare şi diferitelor tipuri de inteligenţe, CCDDolj, 8-14mai 2004, 16 ore;</p><p></p>      ro română    en engleză  B2 B2 B1 B1 B2  <p>Sunt o fire comunicativa care relaţionează foarte bine (prezenta efectiva si ascultare activa, selectarea cailor simijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi si neprevăzute, identificareaparticularităţilor individuale si de grup ale interlocutorilor, mediere sinegocierea conflictelor, adecvarea comportamentului in raport cu interlocutorii). Sunt obişnuita sa lucrez cu alte persoane. Profesia mea de dascăl/formator este una interactiva, comunicativa. Aceasta practică zilnica m-adeterminat sa reevaluez ameliorativ permanent relaţiile mele cu oamenii si sacaut modalităţi mai bune de a socializa.</p><p>Mi-am format si dezvoltat aceste competenţe in contextprofesional.</p><p>Amexperienţa muncii in echipă, de-a lungul carierei mele făcând parte din diverse grupuri de lucru in cadrul atelierelor de lucruorganizate si in cadrul proiectelor educaţionale la care am participat, acestea constituind situaţii reale in cadrul cărora lucrulin echipa este esenţial.</p><p></p>  <p>Am competenţe şi aptitudini organizatorice foarte bune, dezvoltate în context profesional:</p><p>-leadership: am coordonat numeroase echipe de lucru pentru derularea unor activităţi, proiecte, programe educaţionale cu şi fără finanţare europeană. Sunt membru fondator şi preşedintele Asociaţiei EduFor Craiova. <br /></p><p>- spiritor ganizatoric: am iniţiat/am organizat diferite activităţi educative în calitate de cadru didactic, formator, inspector şcolar.</p><p>- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei. Am gestionat toate proiectele finanţate din fonduri europene în care Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a fost implicat în calitate de beneficiar, partener sau colaborator, dar şi în cadrul Asociaţiei EduFor Craiova pe care o conduc. Am făcutparte din echipele de lucru ale diferitelor proiecte educaţionale sau echipe delucru cu diferite scopuri: comisii de bacalaureat, de organizare a concursurilor, de elaborare a unor acte normative etc.</p><p></p>  <p>Scrierea, implementarea, managementul proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU 2007-2013, de Comisia Europeană prin Lifelong Learning Programme şi Programul Tineret în Acţiune</p><p>Elaborarea documentaţiei de acreditare a programelor de formare a personalului din învăţământul preuniversitar de către MEN şi managementul acestora<br /></p><p>Elaborarea documentaţiei de autorizare a programelor de formare profesională continuă a adulţilor de către Autoritatea Naţională pentru Calificări şi managementul acestora<br /></p>  <p>Pot utiliza cu uşurinţa aparatura IT: fax,imprimante, scaner etc. M-am ocupat de amenajarea şi dotarea cu aparaturămodernă a unui cabinet multimedia.</p><p>Am cunoştinţe de:</p><p>-Windows - mediu;</p><p>-Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) - avansat;</p><p>-Internet - avansat;</p><p>- Aplicaţii de design grafic: PhotoShop, GIMP - mediu;<br /></p><p>-Programare html, php - elementar;</p><p>Sunt absolventaFacultăţii de Matematică-Informatică. M-am ocupat de întreţinerea reţelei de calculatoare a şcolii în care sunt titular. Am administrat site-ul Şcolii Nr. 2 „Traian” <a target="_blank" href="http://traian-craiova.scoli.edu.ro/" rel="nofollow">http://traian-craiova.scoli.edu.ro</a>. Am creat site-urile Compartimentului Proiecte Europene al ISJ Dolj: <a target="_blank" href="http://miedolj.isj.edu.ro/" rel="nofollow">http://miedolj.isj.edu.ro</a> , pe cel al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale: <a target="_blank" href="http://www.cnae.ro" rel="nofollow">www.cnae.ro</a>, pe cel al Asociaţiei EduFor Craiova: <a target="_blank" href="http://www.edufor.ro" rel="nofollow">www.edufor.ro</a> şi in prezent mă ocup de administrarea lor.</p>    Formator <p>- Programul de formare profesională continuă pentruocupaţia de Metodist, autorizat ANC, furnizor Asociaţia EduFor Craiova, 2013;</p><p>- Programul de formare continuă eTwinning-un pas încooperarea europeană – Casa Corpului Didactic Dolj, 2013;</p><p>- Programul deperfecţionare “Formator de formatori” autorizat CNFPA, furnizor Centrul de Formare Profesională a Adulţilor„ROMFRA” Alexandria, 2011;</p><p>- Programul de formarecontinuă acreditat CNFP “Tinerii împotriva violenţei”, furnizor Insitutul deŞtiinţe ale Educaţiei, 2011;</p><p>- Programul deperfecţionare o dată la 5 ani “Formare pentru viitor-Euroteacher II”, furnizorCCD Dolj, acreditat MECTS – cursul “Curriculum la decizia şcolii – proiectare curriculară,implementare, evaluare”, 2011;</p><p>- Am pregătit documentaţiapentru acreditarea programului de formare “Formare pentru viitor-EuroteacherII”, furnizor CCD Dolj, acreditat MECTS, 2010;</p><p>- Cursul “Strategii deprevenire şi combatere a violenţei şcolare”, furnizor CCD Dolj, avizat MECTS,2011;</p><p>- Atelierele de formare“Programul Sectorial Comenius – mobilitati individuale pentru formare continuă/mobilităţiale elevilor”, 2009-2010, 2010 – 2011;</p><p>- Atelierul de formare“Etwinning – un pas în cooperarea europeană”, 2010 – 2011, 2011-2012;</p><p>- Atelierul de formare“Programul Transversal – vizite de studiu pentru factorii de decizie îndomeniul educaţional”, 2010-2011</p><p></p>   publications Publicaţii <p><b><u>Autor:</u></b></p><p>- lucrarea metodico-ştiinţifică „Valenţe formative ale activităţii de rezolvare a problemelor de matematică în ciclul primar”, Editura Arves, Craiova, 2012, ISBN 978-606-322-3;</p><p>- lucrarea „Managementul curriculum-uluişcolar”, Editura Arves, Craiova 2012, ISBN 978-606-518-321-6;</p><p>-softul educaţional „Clasa virtuală”, aviz M.Ed.C. 1636/03.2007, produs InfodomCraiova, 2007, ORDA 105900001, ISBN 978-973-0-04866-7;</p><p>-lucrarea „Rezolvarea problemelor de matematică în ciclul primar”, Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 978-606-530-010-1;</p><p>-coordonatorullucrării „NoileEducaţii - Răspunsul sistemelor educative la imperativele lumii contemporane”,Editura Sitech, Craiova, 2008, ISBN 978-606-530-065-1, </p><p>-redactor revista „Ambasadorii Olteniei – Repere europene în învăţământul doljean”, Nr. 2/2010, Nr.3/2011, ISSN 2066-1959;</p><p><b><u>Coautor/colaborator/autor articole:</u></b></p><p>Am <b>colaborat</b> la realizarea si publicarea următoarelor lucrări:</p><p>-coautor lucrare „Ghid practic pentru furnizarea serviciilor deconsiliere şi orientare profesională pentru învăţământul preuniversitar”, 2011;</p><p>-Revista „Ambasadorii Olteniei -Repere în învăţământul doljean”, Nr. 2/2010 - membru al colegiului director şiarticolul „Cool School în al IV-lea an de viaţă, Editura Arves”, Craiova;</p><p>-Revista „Eurodidactica / revistăde promovare a inovaţiei şi a mişcării pentru reformă”, Nr. 10/martie 29010 -redactor şi autor al articolului „”Echivalarea numărului de credite profesionale transferabile obţinute în învăţământul preuniversitar în cadrul programelor speciale”, Editura Colegial, Craiova, ISSN 1583-4808;</p><p>-Revista „Zona 0 - informatică,matematică, fizică”, coordonator şi autor de articol, Editura PrintXpert,Craiova, ISSN 2066-1355; </p><p>-„Literatură pentru copii şi adolescenţi – curs practic cu noţiuni de teorie literară”,Editura „Didactica Nova”, Craiova, 2008, ISBN 978-973-7905-46-6- colaborator;</p><p>-”Conştientizarea noţiunii şisentimentului de cetăţean european în şcoală, Editura ”Paradigme”, Piteşti,2008, ISBN978-973-7654-37-3 – coautor articol ”Primi paşi în familia europeană”;</p><p>-„Educaţia mileniului III - Revistă dedicată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar”, Nr. 2, Editura „Reprograf”, 2008, ISSSN 1844-0320 – coautor articol ”Topoclima municipiului Craiova”; </p><p>-Revistanoastră ”Traian”, Nr. 4, Editura „Sitech”, 2008, ISSN 1841-8813, Colectivul deredacţie &#43; autor articole:”România – stat membru al Uniunii europene”,”Valorile copilăriei”;</p><p>-”Strategii didacticeinteractive”, Editura ”Nomina”, Piteşti, 2008, ISSN 1844-217X, coautor articol „Dezvoltarea capacităţilor matematice prin jocul didactic interdisciplinar”;</p><p>-„DidacticaNova – Revistă de informare şi cultură didactică”, Editura „Didactica Nova”, iulie-decembrie 2007, ISSN 120-322X – colectivul de redacţie; </p><p>-Revista noastră ”Traian”, Nr. 3, Editura „Sitech”, 2007, ISSN 1841-8813, colectivul deredacţie&#43;autor articol: ”Recreaţii matematice – Subiecte date la concursurile şcolare de matematică – învăţământ primar”</p><p>-Revista noastră ”Traian”, Nr. 1, Editura „Sitech”, 2006, ISSN 1841-8813, colectivul de redacţie&#43;coautor articol ”Parteneriat internaţional”; autor articol ”Probă de evaluare finală”;</p><p>-„Proiectarea pedagogică a procesului de predare-învăţare la limba şi literatura română în ciclul primar, gimnazial şiliceal”, Editura „Didactica Nova”, 2005 ISBN 973-7905-19-9, colaborator;</p><p>-Didactica Nova – Revistă de informare şi cultură didactică, Editura „Didactica Nova”,octombrie-decembrie 2005, ISSN 120-322X, Coautor articol: ”Evaluare – componentă a procesuluide învăţământ”;</p><p>-„Matematicădistractivă – exerciţii şi probleme, teste recapitulative – clasele III-VI”,Editura „Didactica Nova”, 2004, ISBN 973-7905-06-7 – colaborator;</p><p>-„Total– Revistă pentru elevii din învăţământul primar”, Nr. 8, Editura „Didona”,2003, ISSN 1454 – 7775, autor articole;</p><p>-„Învăţaţi limba română jucându-vă”, Editura „Didactica Nova”, 2003, ISBN 973-7905-08-3 –colaborator;</p><p>-Ediţia specială a periodicului naţional pentru integrare europeană, apărarea drepturilor omului, promovarea valorilor umane şi ocrotirea mediului înconjurător „Raţiunea”, Nr. 88-91, 20.12.2004, coautor articol ”Modernizarea demersului didactic la disciplina Istorie”;</p><p>-Ediţia specială a periodicului naţional pentru integrare europeană, apărarea drepturilor omului, promovarea valorilor umane şi ocrotirea mediului înconjurător „Raţiunea”, Nr. 107-109, 20.12.2005, coautor articole:„Calculatorul, mijloc modern de instruire”, ”Evaluarea”</p><p></p>   Proiecte/programe/activităţi internaţionale/naţionale/ judeţene <p>- participare la Vizita de studiu din cadrul LLP – ProgramulTransversal, Activitatea cheie 1.1 „Prevenirea violenţei în şcoli”, CJRAE Dolj,mai 2011;</p><p>- coordonator regional Programul Internaţional „Job Shadow Day” 2011;</p><p><b>-</b> Beneficiarul grantului pentru mobilităţi de formare continuă prin Programul Sectorial Comenius, cursul „<a target="_blank" href="http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction&#61;DisplayCourse&amp;cid&#61;25822" rel="nofollow">Soft Skills forEducation Providers</a>”, Praga, Cehia, 13-17.06.2011;</p><p>- Benficiarul grantului pentru mobilităţi de formare continuă prin Programul Sectorial Comenius, cursul „Eurodidaweb- Pedagogical Use of Internet and Multimedia Tools”, Roma, Italia, octombrie 2010;</p><p>-Coordonatorul Proiectului european eTwinning, masură acompaniatoare a Programului Sectorial Comenius, „Traditional Food”, 2009 -2010;</p><p>- Membru al echipei de proiect european eTwinning, masură acompaniatoarea Programului Sectorial Comenius, „Tasty Bites”, 2009 -2010;</p><p>- participare la Proiectul „Learn to Change The Future”, prin ProgramulTineret în Acţiune, AIESEC Craiova, 2010;</p><p>- participare la focus-grupul cu tema „Realizarea standardelor ocupaţionale în vederea elaborării Standardelor Ocupaţionale pentru personalul didactic cu funcţii de conducere, îndrumare şi control din sistemul de învăţământ preuniversitar” din cadrul proiectului POSDRU85/1.1/S/63376 „OSCINT2009”, Academia Naţională de Informaţii şi MECTS, noiembrie 2010;</p><p>-Coordonator al Programului Internaţional ”Spring Day for Europe”, 2006, 2008,2009 – desfăşurat în şcoală;</p><p>- participare la Programul Internaţional „LeAF – Să învăţăm despre pădure”, 2005-2006;</p><p>- monitorizarea proiectelor de parteneriat european aflate în derulare în sectorul de şcoli distribuit, în calitate de metodist al ISJ Dolj, Departamentul Gestionarea Programelor Comunitare şi a problematicii de Integrare europeană, anii şcolari 2005-2006, 2008-2009;</p><p>- implementarea Programului Internaţional Junior Achievement, „Oraşul nostru”, anul şcolar 2008-2009;</p><p>- participare la Programul educaţional „Iniţiativa Şcolară Kraft FoodsRomânia”, anul şcolar 2007-2008;</p><p>- participare la Proiectul „Educaţia în spiritul fair play-ului şi nonviolenţei”, Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, 2009;</p><p>- participare la activităţile proiectului Comenius Multilateral „Talk toMe! Cliling Oral Skills”, 2009-2010;</p><p>- Implementarea Programului „Participă!”, Special Olympics din România,2008;</p><p>-Coordonator al Proiectului internaţional de cooperare bilaterală ”Nice to MeetYou!”, School No 2 „Traian”–Romania, Craiova, StAnne’s Church Of England (Aided) Primary School –United Kingdom,Nottinghamshire, S80 1nq Worksop,2006-2007;</p><p></p><p>Iniţierea şi derulare proiectelor de parteneriat educaţional judeţean/local:</p><p>- „Lumea păpuşilor vii”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2„Traian”, Teatrul de Păpuşi „Colibri” Craiova, 2009-2010;</p><p>- „Mă bucur să te cunosc”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Şcoala Specială „SfântulMina”, Şcoala cu Cls. I-VIII Drănic, 2009-2010;</p><p>- „Cartea – nepreţuită comoară”,Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, ISJ Dolj, 2008-2009;</p><p>- „Şanse egale pentru toţi copii”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Şcoala cu Clasele I-VIII „MarinSorescu” Bulzeşti, 2008-2009;</p><p>- „Prichindeliada”, Şcoala cuCls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, TVR 3 – TCR 2 Craiova, anul şcolar 2008-2009;</p><p>- ”Trafic rutier mai sigur!” -Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Poliţia Rutieră Craiova, 2007-2008;</p><p>-„Toţi suntem copii” - Şcoala Specială „Sfântul Mina”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr.2 „Traian”, 2005-2007 ;</p><p>- „Diferiţi, dar egali” – Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 16. – Craiova,Şcoala cu Cls. I-VIII Horezu Poenari, 2005-2006;</p><p>-„Voi fi şcolar, mămico!” –Grădiniţa de Copii cu Program Prelungit Nr. 24, Şcoala cu Cls. I-VIII Nr. 2 „Traian”, 2005-2006;</p><p></p><p></p>   Membru al Comisiilor de organizare <p>- Membru al Comisie de organizare a fazei judeţene a Olimpiadei de Meşteşuguri Artistice Tradiţionale, ISJ Dolj, iunie 2011;</p><p>- Membru al Comisiei de Bacalaureat din Centrul Zonal de Evaluare -Bacalaureat 2010, prima sesiune;</p><p>- Membru al Comisiei naţionale de lucru pentru elaborarea Metodologiei de constituire a corpului dementori (legislaţia secundară a Legii Educaţiei Naţionale Nr.1/2011)</p><p>- Membru al Comisiei Naţionale de evaluare a Concursului Naţional Made for Europe 2010,2011;</p><p>- Membru al Comisiei Naţionale de evaluare a Competiţiei „Şcoală Europeană” 2010, 2011;</p><p>- Membru al Comisiei Naţionale pentru Alternative Educaţionale 2010 -2012;</p><p>- Promotor Europass – Centrul Naţional Europass;</p><p>- Membru al Comisiei Judeţene pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, anul şcolar 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012;</p><p>- Membru al C.E.A.C (2005-2008);</p><p>- Membru al Comisiei pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate de la Centrul Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 ”Traian” Craiova 2007, 2008;</p><p>- Organizator ateliere de formare programe finanţate din fonduri europene, consfătuirii judeţene, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, activităţi educative etc. ianuarie 2010 – ianuarie 2012</p><p>- Preşedintele Consiliului Consultativ al Departamentului Gestionarea Programelor Comunitare şi a Problematicii de Integrare Europeană, ISJ Dolj,2009-2010;</p><p>- Gala Sportului Şcolar Doljean, 2009, 2010, 2011;</p><p>- Cercul Multiplicatorilor de Informaţie Europeană, Şcoala Nr. 2„Traian” Craiova, 21 noiembrie 2008; </p><p>- Cercul Pedagogic al Învăţătorilor, Şcoala Nr. 2 „Traian” Craiova, 6 decembrie 2008; </p><p>- Programul Judeţean “Tradiţie şi modernitate în spaţiul european –obiceiuri de Crăciun în ţările Europei”,cuprins în Calendarul ISJ Dolj – DIEPC, decembrie 2008/2009;</p><p>- Concursul Naţional de cultură generală pentru elevii ciclurilor primar şi gimnazial, pe teme de integrare europeană “Cool School”, ediţia a IV-a, 2010;</p><p>- Concursul Interjudeţean de cultură generală pentru elevii ciclurilor primar şi gimnazial din regiunea Oltenia, pe teme de integrare europeană “CoolSchool”, ediţia a III-a, faza judeţeană, aprilie 2009;</p><p>- Concursul Interşcolar de cultură generală pentru elevii ciclurilor primar şi gimnazial, pe teme de integrare europeană “Cool School”, ediţia I,martie 2007;</p><p>- Concursul interşcolar de eseuri literare “România – stat membru alUE”, mai 2007, 2008;</p><p>- Organizator al Simpozionului Naţional “Valorificarea noilor educaţii”, noiembrie 2008;</p><p>- Concursul Internaţional de Rebusuri înLimba Engleză ”Crosswords”, Cluj, 2008;</p><p>- Concursul Interjudeţean ”Copil eşti tu, copil sunt eu”, Craiova, 2008;</p><p>- Concursul Judeţean ”Zâmbete sub soare”-secţiunea dans, faza pe sector – 2006;</p><p>-Concursului Judeţean de Comunicări şi Descrieri Geografice, 2005;</p><p>- Cercul pedagogic alînvăţătorilor cu tema „Asigurarea calităţii în educaţie”, desfăşurat la Şcoalacu Clasele I-VIII Nr. 2 „Traian” – 11 martie 2006;</p><p>- Cercul pedagogic al profesorilor de Limba română cu tema „Trecerea de la clasele primare lagimnaziu – diminuarea dificultăţilor de integrare a elevului de clasa a V-a,din perspectiva Limbii române”, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2 „Traian” – Craiova – 19 noiembrie 2005;</p><p>- Cercul pedagogic al învăţătorilor cu tema „Organizarea demersului didactic la clasa I”, desfăşurat la Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 2„Traian” – decembrie 2003;</p><p>* Vicepreşedinte sindicat la nivelul unităţii şcolare (2005-2009);</p><p>* Membru al Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii în şcoală (2005-2009);</p><p></p>   Performanţe în pregătirea elevilor la concursurile şi olimpiadele şcolare judeţene şi naţionale <p>-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza locală – 2009: <b>5 premii I, 3 menţiuni;</b></p><p>-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza naţională – 2009: <b>4 premii I, premiul al II-lea, menţiune;</b></p><p>-Concursul Naţional „Participă” 2009: <b>premiul I, 2 premii speciale;</b></p><p>-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza locală – 2008: <b>3 premii I;</b></p><p>-Concursul Naţional „Micul matematician” – faza naţională – 2008: <b>premiul I, 5 menţiuni;</b></p><p>-Concursul Naţional al Revistei Arhimede 2008: <b>2menţiuni;</b></p><p>-Concursul Naţional „Valorile copilăriei”, 2008: <b>premiulal II-lea;</b></p><p>-Concursul„Terra – casa mea”, 2008: <b>premiul a lIII-lea;</b></p><p>-Concursul„Descoperă o lume sănătoasă” – secţiunea desene – faza judeţeană: <b>premiul al II-lea;</b></p><p>-Concursul Naţional de evaluare la Limba română, etapa a III-a, 2009: <b>premiul al II-lea;</b></p><p>-Concursul interşcolar „Desenăm o lume nouă”, 2009: <b>premiulI, al II-lea şi al III-lea;</b></p><p>-Concursul interşcolar „România – stat membru al UE” 2008: <b>premiul I, al III-lea şi menţiune;</b></p><p>-Concursul Interjudeţean „Louis Funar” 2007: <b>4 menţiuni;</b></p><p>-Concursul de limba şi literatura română „Cuvânt românesc – Dulce şi corectă zicere” – faza judeţeană – 27 mai2006: <b>loculI;</b></p><p>-Concursul „Zâmbete sub soare” –faza judeţeană - 27 mai 2006: <b>locul I;</b></p><p>-Concursul de dans sportiv – modern– etapa judeţeană – 12 – 13 mai 2006: <b>locul I;</b></p><p>-Concursul „De ziua ta, copile!” –secţiunea muzică uşoară – faza judeţeană- 27 mai 2006: <b>locul I;</b></p><p>-Concursul „De ziua ta, copile!” –secţiunea muzică uşoară – faza zonală – 5 mai 2006: <b>locul al II-lea;</b></p><p>- Concursul „Prietenii naturii” –faza judeţeană – 27 mai 2006: <b>locul al II-lea;</b></p><p>-Concursul „Zâmbete sub soare”–secţiunea teatru - faza judeţeană – 27 mai 2006: <b>locul I, premiul jurului pentru coregrafie;</b></p><p>-Concursul de Matematică „Total” – faza judeţeană - 28 mai 2005: <b>locul al II-lea;</b></p><p>-Olimpiada de Educaţie Civică – faza judeţeană – 19 februarie 2005: <b>locul al II-lea ;</b></p><p>-„De ziua ta, copile!” – secţiunea muzică uşoară – faza judeţeană – 28 mai 2005: <b>locul I;</b></p><p>-Concursul interjudeţean de dans„Oltenia dansează” – secţiunea dans modern – 7 iunie 2006: <b>locul I</b>;</p><p>-Concursul„Zâmbete sub soare” – secţiunea teatru – faza judeţeană – 28 mai 2005: <b>premiul special;</b></p><p>-Concursul Interjudeţean de Matematică „Ştefan Velovan” – 14 mai 2005: <b>două menţiuni;</b></p><p>-Concursul interşcolar „Prietenul meu, calculatorul” – 21 mai 2005: <b>3 menţiuni</b></p><p>-„De ziua ta, copile!” – secţiunea muzică uşoară– faza pe sector – 7 mai 2005: <b>locul I</b></p><p>-Concursul „Zâmbete sub soare” – secţiunea teatru – faza pe sector – 7 mai 2005: <b>locul I</b></p><p>-Concursul de limba română „Dulce şi corectă zicere” – faza pe sector – 7 mai 2005: <b>locul I</b> </p><p>-Concursul interşcolar „Bucuriile fanteziei” – 8 mai 2004: locul al III-lea</p><p>-Concursul de Matematică al Revistei „Arhimede” – faza naţională – 22 ianuarie 2005: <b>locul I</b></p><p>-ConcursulJ udeţean „Descrieri geografice” – 16 aprilie 2005: <b>locul I;</b></p><p>-Concursul de Matematică al Revistei „Arhimede” – faza judeţeană – 20 noiembrie 2004: <b>3 premii I, un premiu al II-lea, 2 premii al III-lea, o menţiune;</b></p><p>-Concursul Interjudeţean de Matematică „Micul Arhimede” – 3-5 decembrie 2004: <b>locul al II-lea;</b></p><p></p>   Simpozioane judeţene, interjudeţene, naţionale, internaţionale, seminarii, mese rotunde: <p>- Seminarul Naţional pentru promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului POSDRU/87/1.3/S/61602, iunie 2012;</p><p>- Conferinţa Internaţională „Culturaşi tradiţiile – dimensiuni ale cetăţeniei europene”, CCD Dolj, ISJ Dolj, CEDRUCraiova, octombrie 2011;</p><p>- Conferinţa Naţională pentru Management Modern în Educaţie din cadrul proiectului „Tinerii împotriva violenţei”, noiembrie 2010; </p><p>- Simpozionul cu participare internaţională „Victimizare şi delicvenţă juvenilă”, Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Facultatea de Drept şi Administraţie Publică „SpiruHaret”, mai 2011;</p><p>- Simpozionul Internaţional „Educaţieprin mişcare”, Craiova, 8 mai 2010;</p><p>- Masa rotundă judeţeană „ Drepturile omului – garanţie a democraţiei, libertăţii şi egalităţii de şanse”, CCD Dolj, 4 decembrie 2009;</p><p>- Conferinţa judeţeană „Valorizarea proiectelor şcolare europene –Experienţe de formare continuă şi parteneriate în spaţiul UE”, CCD Dolj, 8februarie 2010;</p><p>- Simpozionul interjudeţean „Ziua CJRAE”, 29 ianuarie 2010;</p><p>- Masa rotundă la nivel naţional „Aici îmi place să învăţ”, Colegiul Naţional„Fraţii Buzeşti”, Craiova, 4 februarie 2010;</p><p>- Simpozionul judeţean „Unitate în diversitate” din cadrul Săptămânii Grundtvig, 15 decembrie 2009;</p><p>- Simpozionul naţional „Euro Olt”, ediţia a IV-a, Slatina, 30 octombrie2009;</p><p>- Simpozionul Naţional ”Conştientizarea noţiunii şi sentimentului de cetăţean european în şcoală”, Europe Maman – Agenţia Generală a Micilor Cetăţeni Europeni, Piteşti, 29 martie2008;</p><p>- Simpozionul Internaţional de Didactică Modernă „Strategii didactice interactive”, Petroşani, 23 februarie2008;</p><p>- Simpozionul Naţional „Pentru un zâmbet de copil”, Craiova, 13decembrie 2008;</p><p>- Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări Metodico - Ştiinţifice „Matematica – între tradiţie şiinovaţie”, Ediţia a VI-a, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 31 ”Theodor Aman” Craiova, 7-9 decembrie2007;</p><p>- Sesiunea Naţională de Comunicări ”Mister Pi”, Grupul Şcolar Industrial Energetic Craiova, 25 martie 2006;</p><p>- Simpozionul Interjudeţean „Strategii didactice pentru mileniul III”, Craiova, Şcoala Nr. 21 ”Gheorghe Ţiţeica” Craiova, 12 mai 2005;</p><p>- Seminarul de diseminare şi evaluarea a proiectului organizat cu ocazia schimbului de profesori Socrates– Comenius – Proiect de dezvoltare şcolară – „Chances egales pour tous”, Grupul Şcolar ”Ilie Murgulescu”Craiova, 4 mai 2005;</p><p>- Sesiunea Interjudeţeanăde Referate „Modernizarea demersului pedagogic în orele de geografie, istorieşi educaţie civică”, Ediţia a II-a, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 12”Decebal” Craiova, 15 mai 2004;</p><p>- Sesiunea Naţională de Referate şi Comunicări Metodico - Ştiinţifice „Matematica – între tradiţie şi inovaţie”, Ediţia a III-a, Şcoala cu Clasele I-VIII Nr. 31 ”Theodor Aman” Craiova, 3-5 decembrie 2004.</p><p>- altele</p><p></p>   Membru al comisiilor de evaluare <p>-Concursul Naţional de Evaluare a candidaturilor şcolilor pentru obţinerea Certificatului„Şcoală Europeană” 2010;</p><p>-Concursul Naţional de cultură generală cu tematică europeană „Cool School” 2009, 2010;</p><p>-Concursul Naţional „Made for Europe”, 2009, 2010 - faza judeţeană, 2010 - faza naţională;</p><p>-Concursul Naţional de Evaluare în Matematică, ediţia I şi a II-a, 17 noiembrie 2007, 8martie 2008;</p><p>-Concursul interjudeţean dematematică „Louis Funar”, 18 noiembrie 2006;</p><p>-Concursul de matematică „Total”,6 mai 2006;</p><p>-Concursul Interjudeţean de Dans”Oltenia Dansează”, Palatul Copiilor Craiova, 7 iunie 2006;</p><p></p>   Alte activităţi <p>-Activitatea „Desenăm o lume nouă”, Brigada 2 Infaterie „Rovine”, iunie 2009;</p><p>-Campania „Fii şi tu Moş Crăciun”, Organizaţia „World Vision Internaţional”, Programulpentru România, Biroul Zonal Craiova</p><p>-Concursulc u tema ”Terra – casa mea”, Podari, 2008;</p><p>-Activitatea educativă ”Micul Comisar”, Craiova, 2008;</p><p>-Parteneriatul ”Micul Samaritean Milostiv”, 2007-2008;</p><p>-Proiectul ”Media Kinder Magazine”, 2007;</p><p>-Activitatea ”Alături de Roxana pentru un zâmbet”, Craiova, 2007;</p><p>-Activităţi cultural-educative în colaborare cu Teatrul Liric ”Elena Teodorini” Craiova(2004-20005) şi Cinema ”Modern”(2007-2008)</p><p></p> 

