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INFORMAŢII PERSONALE POPA DOINIȚA 

 

  

  

  

 doinitapopa@univ-danubius.ro 

  

 

 

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 

 

  
 

octombrie 2021-prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
octombrie 2020-prezent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
octombrie 2019 –  
 iunie 2021 
 
 
 
 
 
 
 
septembrie 2015 -   
iunie 2020 
 
 
 

DIRECTOR  
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC - DPPD 
UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ GALAȚI 
-stabilirea strategiei de coordonare și direcțiile de dezvoltare ale DPPD; 
-coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților DPPD; 
-managementul programelor/activităților de formare continuă/marketing 
educațional. 
Învățământ universitar 
 
LECTOR UNIV. DR.  
UNIVERSITATEA „DANUBIUS“ GALAȚI 
FACULTATEA DE COMUNICARE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE  
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  
Bulevardul Galaţi, nr. 3, Galaţi 
Activitate didactică şi de cercetare 
Disciplinele: Tehnici de redactare, Istoria comunicării, Arta argumentării și dezbaterii 
publice,  Relații publice și comunicare în afaceri; Psihopedagogia adolescenților, 
tinerilor și adulților, Redactare academică în științele comunicării 
Învățământ universitar 
 
LECTOR UNIV. DR. - ASOCIAT 
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS“ GALAȚI 
FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC  
Str. Gării nr. 63-65,  800003, Galaţi 
Activitate didactică şi de cercetare la disciplinele:  
Comunicare didactică, Managementul programelor și proiectelor educaționale 
Învățământ universitar 
 
INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI 
 Strada Portului, Nr. 55 B , Galați  www.isj.edu.ro 
-proiectarea strategiei de coordonare și a direcțiilor de dezvoltare pentru 
domeniilor coordonate: Management și Curriculum și inspecție școlară; 

http://www.isj.edu.ro/
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martie 2008 - iunie 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martie 2008 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

martie 2008 - mai 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 2005 - prezent 

 

 

-organizarea, conducerea/coordonarea activității domeniilor de activitate 
Management și Curriculum și inspecție școlară; 
-monitorizarea, verificarea și evaluarea activităților coordonate; 
-dezvoltarea, promovarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali, cu 
autoritățile locale și cu mass-media. 
 Învățământ preuniversitar 
 
DIRECTOR 
CASA CORPULUI DIDACTIC GALAȚI 
 Strada Gării nr. 35, Galați, www.ccdgalati.ro 
-stabilirea strategiei de coordonare și direcțiile de dezvoltare ale C.C.D; 
-coordonarea, monitorizarea și evaluarea activităților C.C.D; 
-managementul programelor/ activităților de formare continuă/marketing 
educațional; 
-evaluarea programelor de formare continuă şi elaborarea rapoartelor 
semestriale/ anuale privind activitățile metodico-științifice și de formare continuă; 
-promovarea inovației și reformei în educație.  
 Învățământ preuniversitar 
 
DIRECTOR/ RESPONSABIL programe de formare continuă acreditate de 
Ministerul Educației Naționale/ CSA/ CNFP/ CNFPA: 
Manager pentru dezvoltare durabilă; Euromanager școlar; Manager pentru o 
școală europeană; Egalitate de șanse în educație; Proiectare, învățare, evaluare, 
management; Educație pentru cultivarea caracterului; Curriculum centrat pe 
competențe; Managementul clasei. Managementul crizei; Managementul proiectelor 
europene; Abilitare curriculară; Dezvoltarea profesională continuă pe 
componenta instruirii  diferențiate a elevilor; Proiectul Cetățeanul - Democrație 
participativă; Tinerii împotriva violenței; Formator; Bibliotecar; Asistent în relații 
publice și comunicare, Competențe comune – comunicare în limba franceză; 
Competențe comune – comunicare în limba engleză. 
 
DIRECTOR 

EDITURA ȘCOALA GĂLĂȚEANĂ 

Strada Gării nr. 35, Galați 

 - Redactor șef - Revista Școala gălățeană; editarea si publicarea revistei de 

opinie pedagogică, ISSN 1223-8457; 

 - Redactor șef - fondator al Revistei școlare Clepsidra, ISSN 1583-7238, 

revistă laureată cu două premii la nivel național, editată din 2003 și până în 

prezent; 

 - Redactor șef al Revistei Caselor Corpului Didactic- Didactica Nova XXI, 

ISSN 1583-3291; 

- editarea și  publicarea lucrărilor autorilor gălățeni; 

- prezentarea/ lansarea cărților publicate sub egida editurii Școala gălățeană; 

- organizarea Cenaclului literar Anton Holban. 

 

PROFESOR METODIST  

CASA CORPULUI DIDACTIC GALAȚI 
Strada. Gării nr. 35, www.ccdgalati.ro 

http://www.ccdgalati.ro/
http://www.ccdgalati.ro/
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septembrie 2012 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

martie 2020 – iunie 2021 

 

 

 

 

 

septembrie 2017 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 2009 - prezent 

 

 

 

 

 

 

2007- prezent 
 

 

-identificarea nevoilor de formare profesională continuă la nivelul județului și a 
municipiului Galați; 
-proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea programelor de formare 
continuă  propuse; 
-promovarea ofertei educaționale și a activităților metodico- științifice și culturale; 
-elaborarea și propunerea spre acreditare a programelor de formare continuă, pe 
baza nevoilor derivate din problematica reformei curriculare și de nevoile individuale 
de dezvoltare profesională exprimate de personalul din învățământul preuniversitar; 
-analiza impactului programelor de formare continuă în activitatea didactică a 
personalului din învățământul preuniversitar; 
- promovarea inovației și creativității în învățământ. 
 Învățământ preuniversitar 
 
METODIST ISJ GALAȚI 
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI 
Str. Portului nr. 54, Galați 
- activitatea metodico – științifică de specialitate organizată de inspectoratul școlar 
județean: inspecțiile curente, în specialitate şi speciale pentru obținerea definitivării în 
învățământ, a gradelor didactice, de consiliere a cadrelor didactice debutante și/sau 
necalificate, în conformitate cu planificarea I.Ş.J. 
 
MENTOR STAGII DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ 
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALAȚI 
Str. Bulevardul Galați, nr. 3, Galați 
- planificarea  și organizarea activităților de practică pedagogică; 
- evaluarea activităților didactice susținute de studenți la practica pedagogică. 
 Învățământ universitar 
 
EXPERT EVALUARE  
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE  
COMISIA SPECIALAIZATĂ DE ACREDITARE A PROGRAMELOR DE 
FORMARE PENTRU PERSONALUL DIDACTIC 
Str. G-ral Berthelot, nr. 28- 30, Sector 1, București, www.edu.ro 
-evaluarea programelor de formare continuă pentru personalul din învățământul 
preuniversitar 
Învățământ preuniversitar/ universitar 
 
PROFESOR  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
COLEGIUL NAȚIONAL COSTACHE NEGRI GALAȚI  
Str. Brăilei nr. 134, Galaţi, www.cncn.ro 
-activitate didactică, metodico - științifică și educativă 

-coordonarea practicii pedagogice pentru învățători-educatoare, disciplina limba 
si literatura română- metodist limba  și literatura română. 
 Învățământ preuniversitar 
 
EXPERT EVALUARE  
AGENȚIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PREUNIVERSITAR 

http://www.edu.ro/
http://www.cncn.ro/
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septembrie 2007- 2011 

 

 

 

 

 

 

septembrie 2008 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

septembrie 2011- 2015 

 

 

septembrie 2011 - 2012 

 

 

 

 

septembrie 2017- prezent 

 

 

iunie 2019 - prezent 

 

 

martie - mai 2020 

 

 

 

septembrie –  

decembrie 2015 

 

 

 

Strada Spiru Haret nr. 12, Sector 1, București – 010176,  http://beta.aracip.eu 
-evaluarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular pentru  
autorizare/ acreditare/ evaluare periodică 
 Învățământ preuniversitar 
 
Formator acreditat la Centrul  Educaţia 2000+ Consulting pe domeniile de 
competenta:  
 - Formator de formatori (ToT); 
- Formator acreditat  în  cadrul Programului Profesorul 2000+, 334 ore/ 90 de credite 
transferabile, proiect finanțat prin Programul Phare 2006 Coeziune Economică și 
Socială „ Dezvoltarea formării continue a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar”,  pentru modulele: Management de proiect; Comunicare educațională. 
 
Formator acreditat pentru Programul furnizat de Fundația Academica 
„ALUMNI” Constanța:  Management educațional. 
Formator acreditat pentru programele furnizate de CCD Galați: 
Manager pentru dezvoltare durabilă; Curriculum centrat pe competențe; 
Managementul clasei. Managementul crizei; Managementul proiectelor europene, 
Egalitate de șanse în educație; Proiectare, învățare, evaluare, management; Tinerii 
împotriva violenței; Proiectul Cetățeanul- Democrație participativă; Formator; 
Bibliotecar; Asistent în relații publice și comunicare, Competențe comune – 
comunicare în limba franceză etc. 
 
Formator acreditat pentru programul furnizat de CCD Ialomița: 
Euromanager scolar 
 
Formator acreditat pentru  programele furnizate de Universitatea 
București:  
Abilitare curriculară; 
Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii  diferențiate a 
elevilor. 
 
Formator acreditat pentru programul furnizat de CCD Constanța:  
Manager pentru o școală europeană 
 
Expert pe termen lung în proiectul CRED- Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți, cod SMIS 118327- expert local monitorizare și raportare 
 Ministerul Educației și Cercetării 
 
Expert formator în proiectul POCU/320/6/21/122555- Soluții inovatoare pentru 
universități şi colegiul tehnic în vederea asigurării competitivității procesului 
educațional, corelat cu domeniile de specializare inteligentă - SUCCES 
 Universitatea Danubius Galați 
 
Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU /153/1.1/S/142342 – Istoria 
recentă a României - expert local monitorizare și raportare 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
 
 

Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU/87/1.3/S/62536 - Formarea 

http://beta.aracip.eu/
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decembrie 2012 -   

ianuarie 2013 

 

 

 

noiembrie 2011 - 

decembrie 2013 

 

 

 

noiembrie 2011 - 

iunie 2013 

 

 

decembrie 2011-  

februarie 2012 

 

 

 

februarie 2012-  

august 2012 

 

 

 

 

februarie 2012 -  

august 2012 

 

 

 

octombrie 2011 - 

noiembrie 2011 

 

 

 

 

octombrie – decembrie 

2009 

 

octombrie 2007 

 

 

 

 

continuă a profesorilor de limba română, engleză și  franceză în societatea 
cunoașterii 

Inspectoratul Școlar Județean Brăila 

 

Expert pe termen lung, Coordonator Local Centre de Consiliere și Orientare în 
Carieră în cadrul Proiectului POSDRU / 87/1.3/S/ 54379 - Profesioniști în 
Educație Europeană și Reformă 
Inspectoratul Școlar Județean Galați 
 
Expert pe termen lung, Asistent Coordonator Formare in cadrul Proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/62536 - Formarea continuă a profesorilor de Limba română, 
engleză și franceză, în societatea cunoașterii 
Inspectoratul Școlar Județean  Brăila 
 
Expert pe termen scurt cu poziția de formator pentru programul de formare 
autorizat CNFPA - Asistent în relații publice și comunicare, în cadrul 
Proiectului POSDRU/ 87/1.3/S/ 54379 - Profesioniști în Educație Europeană și 
Reformă 
Inspectoratul Școlar Județean Galați 
 
Expert pe termen scurt - Monitor activitate formare în cadrul Proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/62771 - Formarea continuă a cadrelor didactice pentru 
utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii franceze 
şi evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice 
 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  
 
Expert pe termen scurt - Monitor activitate formare în cadrul Proiectului 
POSDRU/87/1.3/S/62665 - Formarea continuă a cadrelor didactice pentru 
utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a limbii engleze 
şi evaluarea la nivel european a competențelor lingvistice 
 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului  
 
Expert pe termen scurt pentru activitatea de evaluare externă a calității 
educației - Pilotarea metodologiei și a mecanismelor de evaluare externă a 
calității educației la unitățile de învățământ, în cadrul Proiectului POSDRU 
/85/1.1/S/55330 - Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei educații de 
calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin 
implementarea standardelor de referință 
 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 
 

Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU/153/1.1/S/138879 - Sprijinirea 
școlilor pentru creșterea calității  serviciilor educaționale 

 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 
 
Expert pe termen scurt, formator pentru modulul Management educațional 
în cadrul Proiectului Transfrontalier PHARE CBC/RO 2004/016-941.01.01.17- 
LERNING TOGEDER FOR SUSTENABLE DEVELOPEMENT 
Inspectoratul Școlar Județean Galați 
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ianuarie 2014 - mai 2014 

 

 

 

 

 

 

2009 - 2011 

 

 

 

2009 - 2011 

 

 

 

2012 -  2013 

 

 

2007 - 2008 

 

 

 

 

 martie 2008 

 

 

 

 
 
septembrie 2007 - 
 august 2009 
 
 
 
 
septembrie 1989 – 
  august 2005 

Expert pe termen scurt - formator în cadrul Proiectului POSDRU 
/87/1.3/S/62882-Oportunități pentru o carieră didactică de calitate printr-un 
program național de formare continuă a profesorilor de matematică din 
învățământul preuniversitar 
 S.C. SOFTWIN S.R.L.  
 
 

Manager de proiect COMENIUS REGIO 2009, COM-09-PR-GL-BG - Bringing 
ideas into life 

Casa Corpului Didactic Galați 

 

Manager de proiect GRUNDTVIG PARTNERSHIPS 2009 -Competenţe  etice 
în educaţia adulţilor, GRU-09-P-LP- 126—GL-LT 

Casa Corpului Didactic Galați  

 

Responsabil diseminare - Proiectul GRUNDTVIG PARTNERSHIPS 2012, Quels 
outilis éducatifs pour la socialisation des jeunes adultes avec les parents? 

Casa Corpului Didactic Galați 

 

Responsabil cu formarea cadrelor didactice participante în Proiectul 
Leonardo da Vinci, Inclusion scolaire et professionnelle des eleves a 
besoins particuliers, nr. 97028/EX/ FRANȚA 

Casa Corpului Didactic Galați 

 

Director de atelier european - Projet du Conseil de l' Europe-PESTALOZZI- 
No: COE 2009 14-11-17-11- Education a la citoyennete democratique et aux 
droits de l' homme- Créer un climat scolaire pour une citoyenneté démocratique 
active 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
 
PROFESOR  
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 - SFÂNTA ANA GALAȚI 
Strada Strungarilor Nr. 3,  Galați 
-activitate didactică, metodico - științifică și educativă 
Învățământ preuniversitar 
 
 ÎNVĂȚĂTOR 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 10  PETRE ȚUȚEA GALAȚI 
Strada  Lebedei  nr. 4, Galați  
-activitate didactică, metodico - științifică și educativă   
Învățământ preuniversitar 
 
 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

2019 - prezent 
 
 

Specializarea: Drept 
Universitatea Danubius Galați 
Facultatea de Drept 
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2020 - prezent 
 
 
 
2008 - 2012 
 
 
 
 
1992 
1996 
2000 
2003 
2005 
 
 
1992 - 1997 (5 ani / zi) 
 
 
 
 
 
1985 - 1989 
 
 
 
august 2020 
 
 
 
 
22.03.-28.04.2021 
 
 
 
 
1- 3  aprilie 2019 
 
 
 
 
13.10. 2018- 9.12.2018 
 
 
 
 
 
 

 
Specializarea: Psihologie 
Universitatea Danubius Galați 
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale 
 
 
Diplomă de doctor  
Domeniul – Ştiinţe ale Educaţiei, Managementul resurselor umane 
Universitatea  Bucureşti  
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 
 
Examen de Definitivare în învățământ 
Gradul didactic II – învățător  
Gradul  didactic I – invățător  
Gradul didactic II – profesor limba și literatura română  
Gradul didactic I – profesor limba și literatura română (conform OM 4561/ 
2005) 
 
Diplomă de licenţă  
Universitatea  Dunărea de Jos  Galaţi 
Facultatea de Litere şi Știinţe, secţia Filologie 
Specializarea: limba franceză /limba română 
Profesor de Limba şi literatura franceză- Limba și literatura română 
 
Diplomă de bacalaureat 
Liceul Pedagogic „ C. Negri” Galaţi 
Învăţător  
 
Instrumente digitale 
Program  de formare avizat MEN 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
 
Managementul integrării și educării copiilor cu cerințe educaționale 
speciale-ADHD, în sistemul educațional de masă 
Atestat de formare continuă a personalului didactic ( Program  de formare 
continuă acreditat- 10 CPT) 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Ciclul politicilor publice educaționale – proiect PODCA, cod SIPOCA 17- 
Certificat de absolvire 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
 
Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a 
cadrelor didactice pentru examenul de definitivat și concursul național 
pentru ocuparea posturilor vacante - PFDT 
Atestat de formare continuă a personalului didactic ( Program  de formare 
continuă acreditat- 30 CPT) 
Casa Corpului Didactic Galați 
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22-23 octombrie 2015 
 
 
 
 
31 august – 11 septembrie 
2015 
 
 
 
 
 
24-26 august 2015 
 
 
 
martie - aprilie  2015 
 
 
 
2 februarie-  
21 februarie 2015 
 
 
12-14 decembrie  2014 
 
 
 
 
 
 
noiembrie - decembrie  
2014 
 
 
 
 
 
 
19 - 21 mai  2014 
 
 
7- 9 aprilie  2014 
 
 
 
 
18 - 20 octombrie  2013 
 
 

Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin 
implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare- 
proiect PODCA, cod SMIS 3765- Certificat de absolvire 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
  
Management și politici publice în educație – proiect  PODCA, cod SMIS 
39174 -Certificat de participare  
Management instituțional; Politici publice instituționale; Planificare 
strategică și programare bugetară; Managementul schimbării 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
 
Atelier de lucru în cadrul proiectului Istoria recentă a României- POSDRU/ 
153/1.1/S/ 142324- Adeverință 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice 
 
Managementul clasei. Managementul crizei -Atestat de formare continuă a 
personalului didactic ( Program  de formare continuă acreditat- 25 CPT) 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Managementul proiectelor europene- Atestat de formare continuă a 
personalului didactic (Program  de formare continuă acreditat- 15 CPT) 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Instruirea diferențiată bazată pe Teoria Inteligențelor multiple  - Program  
de formare avizat MEN 
Cunoașterea celor 8 tipuri de inteligenţă, după Gardner; Identificarea tipului de 
inteligenţă predominant la diferiţi elevi;  Desfășurarea activităţilor practice de 
accesare şi dezvoltare a diferitelor tipuri de inteligenţă; Realizarea diferenţierii 
instruirii 
Casa Corpului Didactic Galați 
  
Inspecția școlară- Program  de formare avizat MEN 
Analiza inspecţiei școlare din perspectiva managementului şcolar, ca o 
componentă intrinsecă a acestuia; Operarea cu toate conceptele subsumate 
inspecţiei şcolare; Cunoaşterea legislației specifice și a metodologiilor de 
aplicare a regulamentului de organizare și desfășurare a inspecției școlare; 
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare pe diferite niveluri ierarhice 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Erasmus+ Curs PLUS de scriere proiecte!- Program de formare 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Îmbunătățirea capacității benefeciarilor de a implementa operațiuni 
cofinanțate pe axele prioritare 1-6 ale POSDRU 2007- 2013- proiect 
POSDRU/7/7.1/AT/51 -Certificat de participare la  program de formare 
Consorțiu – Lattanzio e Associati SpA 
 
Sesiune de instruire a formatorilor pentru utilizarea sistemului de 
videoconferință  -proiect  POSDRU/87/1.3/S/62536 
SC SIVECO România SA 
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23 noiembrie  2013 
 
 
3 septembrie –  
27 octombrie  2013 
 
 
 
 
 
 
22 noiembrie -  
17decembrie 2011 
 
 
 
 
 
 
martie – aprilie 2012 
 
 
 
mai - iunie 2011 
 
 
 
 
 
 
iunie -  august 2011 
 
 
 
 
 
21 decembrie 2008 
 
 
 
aprilie - octombrie 2008  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Seminar Teaching Preparatory Grade Students 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Abilitare pe curriculum /Dezvoltarea profesională continuă pe componenta 
instruirii diferențiate a elevilor ( Program  de formare  continuă acreditat- 50 
CPT) 
Competenţe de planificare şi proiectare a demersului didactic; competenţe de 
management al procesului de predare- învăţare; competenţe de comunicare şi 
relaţionare cu elevii; competenţe de evaluare; instruirea diferențiată a elevilor 
Universitatea București 
 
Manager pentru dezvoltare durabilă- Atestat de formare continuă a 
personalului didactic (Program  de formare continuă acreditat- 30 CPT) 
Managementul resurselor umane; Cultura organizațională; Proiectare strategică; 
Managementul schimbării; management administrativ și financiar; Comunicare 
și mangementul conflictelor; management de proiect; Consiliere în carieră; 
Managementul calității 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Progres prin învățare eficientă -Atestat de formare continuă a personalului 
didactic (Program  de formare continuă acreditat- 30 CPT) 
Casa Corpului Didactic Galați  
  
Evaluare externă periodică - Atestat de formare continuă a personalului din 
învățământ 
Standarde de referință și indicatori de performanță; Instrumente de evaluare 
periodică 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 
 
Certificat ECDL complet   
Program  de formare continuă acreditat- 25 CPT 
Concepte de bază ale tehnologiei informației; Utilizarea computerului și 
organizarea fișierelor Windows; Procesare de text –Word; Calcul tabelar – 
Excel; Baze de date – Access; Prezentări Power Point; Internet 
ECDL România 
 
 Politici europene în domeniul educației - Certificat de participare  
Asociația Manageri fără frontiere 
 
Program de formare pentru experții în evaluare și acreditare ai ARACIP 
Evaluare externă periodică -Atestat de formare continuă a personalului din 
învățământ (Program de formare pentru experții în evaluare și acreditare ai 
ARACIP- 25 CTP)  
Evaluare de proces; Evaluarea proiectului de dezvoltare instituțională și a 
documentelor manageriale; Evaluarea resurselor umane, fizice, și financiare  ale 
unității de învățământ; Auditul internațional – abordarea ISO; Evaluarea 
instituțională- modelul European la excelenței (EFQM); Evaluarea de sistem; 
Self- management 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  
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28 - 29 august 2008 
 
 
 
 
4 - 6  septembrie 2008 
 
 
 
5 - 7 noiembrie 2008 
 
 
 
 
februarie  2008 
 
 
 
 
 
decembrie 2007-  
februarie 2008 
 
 
 
 
 
 
 
ianuarie - februarie 2008 
 
 
 
 
 
11 - 25 ianuarie 2008 
 
 
 
 
 
noiembrie 2007- 
februarie 2008 
 
 
  6 - 17 august 2007 
 
 
 

 
Character First!  
Program  de formare continuă avizat MEN  
Casa Corpului Didactic Mureș 
 
Evaluarea externă pilot-Program  de formare continuă 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar -
ARACIP 
  
Dezvoltarea capacității instituționale a caselor corpului didactic în 
domeniul promovării politicilor de formare continuă în învățământul 
preuniversitar -Stagiu  de formare continuă 
Casa Corpului Didactic Prahova 
 
Instruirea în societatea cunoașterii -Atestat de formare continuă a 
personalului didactic (Program   de formare continuă- 25 CPT) 
Predarea prin proiecte;  Planificarea unităţii de învăţare; Realizarea conexiunilor; 
Evaluarea proiectelor elevilor;  Facilitare prin integrarea tehnologiei. 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Program de formare continuă pentru profesorii de limba și literatura 
română de gimnaziu și liceu-Atestat de formare continuă a personalului 
didactic (Program   de formare continuă- 30 CPT) 
Proiectarea conținuturilor instructiv educative; utilizarea metodelor și strategiilor 
de predare adecvate particularităților individuale / de grup; conduite 
metodologice inovative și (auto)reflexive în plan profesional; proiectarea 
evaluării, utilizarea strategiilor adecvate de evaluare; Valorificarea metodelor  și 
tehnicilor de cunoaștere a elevilor. 
Centrul Educația 2000+ 
 
Managementul proiectelor din domeniul educației -Curs postuniversitar de 
perfecționare 
Programe, politici și proiecte în domeniul educației; Conceperea și 
managementul proiectelor 
Universitatea „Dunărea de Jos”Galaţi 
 
Program de perfecționare pentru ocupația formator- Certificat de calificare 
 Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor și a stagiilor de 
formare; Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de 
formare; Marketing-ul formării. 
SC INFO EDUCAȚIA SRL 
 
Inițiere IT - Program de formare 
Casa Corpului Didactic Galați   
 
Perfectionnement pour professeur de FLE” -  program special Comenius -
Atestat de formare continuă a personalului didactic 
Ingineria proiectului de formare, Noţiuni de bază privind evaluarea, Limbă şi 
sociocultural, A preda: da, dar cum? 
Universitatea Franche Comte Besancon, Franța 
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  22 - 28 mai 2007 
 
 
 
 
noiembrie  2006 
 
 
 
 
 
 
5 - 13 mai 2006 
 
 
 
 
 
28 noiembrie – 
2 decembrie 2005 
 
 
 
21 - 30 octombrie  2005 
 
 
 
 
 
mai 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 martie - 2 aprilie 2005 
 
 
 
 
 
 
 
martie- aprilie 2003 

 
Inclusion scolaire et professionnelle des eleves a besoins particuliers- 
stagiu de formare- program de formare Leonardo da Vinci 
Competențe privind școlarizarea, incluziunea și integrarea în mediul școlar a 
elevilor în situație de handicap și dificultăți de învățare 
College Les Saules Grenoble, Franța 
 
Aplicarea cadrului național de asigurare a calității în educație și formare 
profesională -Seminar de formare  
Grupul Național pentru  Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională 
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar -
ARACIP 
 
Consiliere și orientare - Program de formare avizat MEN 
Dezvoltarea abilităţilor de autocunoaştere şi pozitivare la elevi/preşcolari;  
Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi managementul conflictelor; Identificarea 
nevoilor de formare racordate la cerinţele de pe piaţa muncii; Dezvoltarea 
abilităţilor pentru un stil de viaţă sănătos 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Pregătire în vederea utilizării AeL; Pregătire în vederea elaborării 
materialelor educaționale pentru AeL – Program de formare 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Accesul la educație a grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi- 
Program de formare   
Şcoala Incluzivă, Teoria Inteligenţelor multiple, Proiectare curriculară, 
Managementul clasei, Evaluarea şcolară, Şcoală şi comunitate, Dificultăţi 
emoţionale, sociale şi comportamentale 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Management educațional - Program de formare avizat MEN 
Dezvoltarea competențelor manageriale ale cadrelor didactice din perspectiva 
descentralizării învățământului preuniversitar; Eficientizarea acțiunilor de 
proiectare, conducere operațională, monitorizare şi evaluare, prin raportarea la 
realitatea instituțională;  Gestionarea adecvată a resurselor umane, materiale şi 
financiare ale unei unităţi de învăţământ preuniversitar  
Casa Corpului Didactic Galați 
 
Program de formare pentru mentorii selectați  în cadrul Proiectului pentru 
Învăţământul Rural  
Modul 1 – Predarea interactivă centrată pe elev 
Modul 2 – Evaluarea continuă la clasă 
Modul 3 – Să ne cunoaștem elevii 
Modul 4 – Adaptarea curriculum-ului la contextul rural 
Ministerul Educației şi Cercetării-  Unitatea de Management al Proiectelor  
pentru Învățământul Rural  
 
Modalități de prevenție și intervenție în problematica eșecului școlar –
Program  de formare avizat MEN 
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februarie- martie 2002 
 
 

Casa Corpului Didactic Galați 
 
Managementul activităților de formare continuă desfășurate în cadrul comisiilor 
metodice educațional – Program de formare avizat MEN 
Casa Corpului Didactic Galați 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   
 
 
 
 

  Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză             C2                C2                 C2                C2                C2 
  

Engleză              B1                B1                             B1                 B1                 A2 
  

 
Competenţe de comunicare  

Capacitate de argumentare și persuasiune, dobândite prin participarea la dezbateri 
publice pe diferite teme de interes din domeniul educațional;  competențe de 
comunicare și relaționare interpersonală şi în activitatea didactică,   stagii de formare cu 
cadre didactice. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Spirit de observaţie, atitudine proactivă, perseverenţă, simţ practic dezvoltat, bun 
management al timpului personal/profesional, planificare eficientă a activităţilor în 
funcţie de priorităţi, respectarea termenelor, coordonarea domeniilor funcționale:  
Management și Curriculum și inspecție școlară la Inspectoratul Școlar Județean Galați. 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

O bună cunoaștere a proceselor de control managerial intern pentru departamentele 
Management și Curriculum; elaborare documente, studii, articole, rapoarte, suporturi 
de curs, scenarii  didactice, strategii de formare, etc; scriere și implementare de 
proiecte; coordonare echipe de proiect, organizare stagii de formare, etc 

 
Competenţe informatice 

 

 Utilizator AeL- certificat  

 ECDL –complet- certificat 

Alte competenţe  Permis de conducere Categoria B. 
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L I S T A  

lucrărilor științifice în domeniul disciplinelor din postul didactic 

 

A. Teza de doctorat 

 

 Popa Doinița, Managementul resurselor umane în domeniul formării continue la nivelul organizației 

școlare, Editura Universitară Danubius, ISBN 978-606-533-549-3, Galaţi, 2021. 

 

B. Cărți și capitole în cărți publicate  

 

 1.Popa Doinița, Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților, Note de curs, Editura Universitară 

Danubius, ISNB 978-606-533-545-5, Galați, 2020 (publicat și pe platforma SAKAI, pe site-ul de curs: 

http://cursuri.univ-danubius.ro:8080/portal/site/DPPDIIPU2101-IF-S1-2020-2021-981353). 

 

2.Popa Doinița, Comunicare educațională, Note de curs, Editura Universitară Danubius, ISBN 978-606-

533-555-4, Galați, 2021. 

 

3.Popa Doinița, Managementul organizației școlare, Note de curs, Editura Universitară Danubius, ISBN 

978-606-533-554-7, Galați, 2021. 

 
4.Popa Doinița, (referent științific), Motivația învățării și reușita școlară în clasa incluzivă- Ghid 

metodologic, Editura Cartea vrânceană, ISBN 978-606-95212-7-4, Focșani, 2021. 

 

5.Popa Doinița (coautor), Modalități de aplicare a instruirii diferențiate bazate pe teoria inteligențelor 

multiple- Ghid metodologic, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-178-2, Galați, 2017. 

6.Popa Doinița (coautor), Management educațional şi proiectare strategică,  Editura Sinteze, ISBN 

978-973-1917-37-5, Galați, 2008. 

 

7.Popa Doinița, (coordonator), Practici europene în incluziunea școlară şi profesională a elevilor cu 

CES - Ghid de bune practici, Editura Școala gălățeană, ISBN 978-973-7629-14-2, Galați, 2007. 

 

C. Lucrări indexate ISI/BDI 

 
 1.Popa Doinița, Perspective moderne în formarea continuă a profesorilor – modalități de dezvoltare a 

gândirii critice și a creativității studenților/Modern perspectives in the continuous training of teachers - 

ways to develop critical thinking and student creativity- International Scientific Conference The XIth 

Edition – Creativity and Personal Developement- Modalities of social and educational integration, 

Romanian Academy, Branch of Iași, publicată în vol. 1, ISNB 978-606-685-717-8, Editura 

Performantica, Iași, 2020. 

 

http://cursuri.univ-danubius.ro:8080/portal/site/DPPDIIPU2101-IF-S1-2020-2021-981353
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2.Popa Doinița, Filip Stanciu, Real School in the Virtual World Study on Online Learning in the Current 
Context of the Romanian Education System, Journal of Danubian Studies and Research, Vol.10, 
No.1/2020 ISSN: 2284 –5224, Editura Universitară Danubius, 2020, 
https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/739. 
 
 
3.Popa Doinița, Discoveries Regarding the Genetic Determinism of Cognitive Processes and Human 

Behavior, New trends in Psyhology, Vol 16N01 (2021), ISSN: 2067 – 9211, European Integration - 

Realities and Perspectives, Danubius University of Galati, Romania, 2021, https://dp.univ-

danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/168. 

 
4.Popa Doinița, Psychological, Legal and Organizational Perspectives on Mobbing as a Specific 
Phenomenon of Discrimination, New trends in Psyhology, Vol 16N01 (2021), ISSN: 2067 – 9211,  
European Integration - Realities and Perspectives, Danubius University of Galati, Romania, 2021,  
https://dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/171. 
 
 

D. Lucrări publicate în reviste și volume de conferinţe cu referenţi  

 (neindexate)  

 
1.Popa Doinița, Promovarea dimensiunii europene a dezvoltării profesionale a resurselor umane la 

locul de muncă – repere moderne în formarea continuă a cadrelor didactice, lucrare publicată în volumul 

Simpozionului Internațional Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”, ediția a 

XV –a,  Editura Europlus, ISBN 978-606-628-213-0,  Galați, 2020. 

2.Popa Doinița, Alternative acționale manageriale pentru optimizarea climatului motivațional din școală, 

lucrare publicată în volumul Simpozionului Internațional Valori didactice naţionale, premise pentru un 

învăţământ european”, ediția a XIV –a, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-206-2, Galați, 2019. 

 
3.Popa Doinița, Parentingul în sistemul educațional din România, lucrare publicată în volumul 

Simpozionului Regional Casa de la Școală, Proiect educațional Școala copiilor și părinților fericiți, 

CAERI,  OM 3076/17.01.2018, Editia I, CCD Galați, 22 ianuarie 2018. 

4.Popa Doinița, Eficiență și eficacitate în managementul educațional, lucrare publicată în volumul 

Simpozionului Internațional -Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european, ediția a 

XII-a, Editura Europlus, ISBN 978-606-628-179-9, Galați, 2017.  

5.Popa Doinița, Practici actuale și perspective moderne în domeniul managementului resurselor 

umane- studiu publicat în volumul Perspective educaționale pentru dezvoltare durabilă, Simpozion 

Internațional-Valori didactice naționale, premise pentru un învățământ european, ediția a VIII-a, Editura 

Europlus, ISBN 978-606-628-046-4, Galați, 2013.  

6.Popa Doinița, Drumul spre succes- Festivalul carierei tale, lucrare publicată în volumul Simpozionului 

Internațional Valori didactice naţionale, premise pentru un învăţământ european”, ediția a VII –a, Editura 

Școala gălățeană, ISBN 978-973-7629-48-7, Galați, 2012. 

https://dj.univ-danubius.ro/index.php/JDSR/article/view/739
https://dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/168
https://dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/168
https://dp.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/article/view/171
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7.Popa Doinița, Formarea personalului didactic în contextul actual al reformării sistemului de 

învățământ- studiu publicat în volumul Conferinței Priorități ale cercetării doctorale în domeniul științelor 

Educației - Facultatea de Psihologie și Științele Educației/Școala Doctorală de Psihologie și Științele 

Educației, Universitatea București, 2010. 

8.Popa Doinița, Dezvoltarea profesională a resurselor umane prin formare continuă- lucrare publicată 

în volumul Simpozionului Național Valori didactice românești, premise pentru un învățământ european, 

ediția a V-a, CCD Galați, 2009. 

9.Popa Doinița, Incluziunea şcolară şi profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale- studiu 

de impact al proiectului Leonardo da Vinci- publicat în volumul Simpozionului Național Valori didactice 

românești, premise pentru un învățământ european, ediția a III-a, CCD Galați, 2007. 

10.Popa Doinița, Cadrul european comun de referință pentru învățarea, predarea și evaluarea limbilor 

străine, publicat în volumul Simpozionului Național Valori didactice românești, premise pentru un 

învățământ european, ediția a II-a,   CCD Galați, 2006. 

 

 

 

 


