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EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Octombrie 2019 și în prezent
Director Colegiul Danubius din cadrul Universității Danubius, Galați

Septembrie 2018 și în prezent
Perioada
Profesor –Limba şi Literatura Română
Funcţia sau postul ocupat
Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Galați
Numele şi adresa angajatorului
Responsabil al Comisiei pentru Etică și Integritate
Metodist al ISJ Galați
Membru, secretar al Consiliului Consultativ al profesorilor de Limba și Literatura Română al ISJ Galați
Responsabilul Cercului Metodic Nr.5
Membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional
Expert consiliere și orientare școlară în cadrul proiectului POCU/74/6/107019 „ȘANȘA de a merge
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
la ȘCOALĂ împreună”
Consultant formare în cadrul proiectului POCU/74/6/18, „ORIZONT- Educație pentru comunitatea
viitorului”
Activităţi şi responsabilităţi principale

Învățământ preuniversitar
Octombrie 2017 și în prezent
Perioada
Asistent universitar doctorand la Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale din cadrul
Funcţia sau postul ocupat
Universității Danubius din Galați
Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi principale

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activități de seminar

Învățământ universitar
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Septembrie 2016 –August 2018
Profesor metodist / Profesor Limba şi Literatura Română
Casa Corpului Didactic, Galaţi, cu obligaţie de normă didactică la
Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza, Galați
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi monitorizarea cursurilor de formare continuă pentru cadrele didactice de toate
specialităţile
Membru al Consiliului de Administrație
Formator în cadrul Programului Național pentru Pregătirea Debutanților
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar
Perioada Octombrie 2015- Septembrie 2018
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand de cercetare la Facultatea de Litere din cadrul Universității Dunărea
Numele şi adresa angajatorului de Jos din Galați
Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de seminar/ Activitate de cercetare conform Programului individual de cercetare

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ universitar

Perioada

Septembrie 2002 –August 2016

Funcţia sau postul ocupat Profesor –Limba şi Literatura Română
Membru al Consiliului de Administrație
Membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional
Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate ,Galaţi
Expert educațional- Formator-părinți/tutori, în cadrul proiectului POSDRU/181/2.2/S/154586 ,,Hai să
învățăm! Cu toții la Școală”;
Expert local în cadrul proiectului POSDRU/190/1.1/S/158899,,Scrisul face bine! ”
Expert în cadrul proiectului POSDRU/90/2.1/64310,,Evaluarea relevanței în oferta de formare pentru
piața muncii a învățământului profesional prin analiza inserției socio-profesionale a absolvenților”
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar

Perioada Septembrie 2001- august 2002
Funcţia sau postul ocupat Profesor – Limba şi Literatura Română
Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Nr. 25, Galați
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ preuniversitar

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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Perioada Iunie 2017
Calificarea / diploma obţinută Adeverință formare
Disciplinele principale studiate / Managementul clasei. Managementul crizei
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Galați
învăţământ / furnizorului de formare
Dezvoltare profesională
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada Octombrie-noiembrie 2016
Calificarea / diploma obţinută
Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / Manager de proiect - Certificat de absolvire
competenţe profesionale dobândite Managementul proiectelor finanțate prin programe europene
Numele şi tipul instituţiei de S.C. Madcons SRL, Brăila
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Program specializare
internaţională
Perioada Octombrie-noiembrie 2016
Adeverință
Calificarea / diploma obţinută
Utilizarea softului educațional în curriculum școlar
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Galați
învăţământ / furnizorului de formare Dezvoltare profesională
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada August-septembrie 2016
Calificarea / diploma obţinută
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate /
Managementul organizației, Leadership și Comunicare
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Galați
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Dezvoltare profesională
internaţională

Perioada Iunie-septembrie 2016
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau

Atestat de formare continuă a personalului didactic
Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice pentru
examenul de definitivat și concursul național pentru ocuparea posturilor vacante
Casa Corpului Didactic Galați
Dezvoltare profesională
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Octombrie 2015 şi în prezent

Perioada

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Dunărea de Jos, Galaţi
Disciplinele principale studiate / Literatura română/literatură comparată
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Dunărea de Jos, Galați
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
Studii postuniversitare: DOCTORAT
internaţională

Perioada Februarie 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat - Gradul didactic I în învăţământ
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale dobândite

Limba şi literatura româna

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecţionare

Perioada

Martie-mai 2011

INTELTEACH - Adeverinţă/atestat

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor în secolul XXI
Identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza tehnologia pentru a stimuli procesul de
învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare
Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată
Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvarea de problem
Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

MECTS - SIVECO ROMÂNIA

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de formare continuă “Instruirea în societatea cunoaşterii”

Perioada Mai - Iunie 2010

Mentor - Certificat de absolvire

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Comunicare interactivă, menţinerea echilibrului in cadrul grupului de lucru.
Îndrumarea/asistarea profesorilor stagiari in procesul de invăţare –predare, evaluarea performanţelor.
Planificarea şi organizarea activităţilor de practică.
.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Asociaţia Formare Studia - Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau Program specializare
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Septembrie - Octombrie 2010

Managementul proiectelor in domeniul educaţiei - Certificat de absolvire

Octombrie 2019

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

-

Stabilirea scopului proiectului. Analiza de nevoi.
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului. Planificarea şi gestionarea relaţiei între membrii
echipei de proiect
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect
Managementul riscurilor
Managementul echipei de proiect.
Managementul comunicării în cadrul proiectului
Managementul calităţii proiectului
Managementul proiectelor finanţate prin programme europena

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea ”Dunărea de Jos”,Galaţi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program specializare

Perioada Septembrie 2008
Calificarea / diploma obţinută

Certificat - Gradul didactic II în învăţământ

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba şi literatura româna

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Dunarea de Jos” Galaţi, Facultatea de Litere

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecţionare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Noiembrie 2008
Formator - Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Pregătirea şi organizarea activităţilor de formare;
Proiectarea şi organizarea programelor de formare;
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

S.C. Info Educaţia S.R.L.

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program perfecţionare profesională

Perioada Octombrie 2007-februarie 2009 (3 semestre)
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Master – specializarea Management educaţional

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul proiectelor europene.
Contabilitatea instituţiilor bugetare.
Sisteme de asigurare a calităţii proceselor educaţionale.
Birotică şi secretariat.
Managementul resurselor umane.
Şcoala şi comunitatea locala.

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Dunărea de Jos”, Facultatea de Ştiinţe
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii postuniversitare - masterat
internaţională

Perioada Septembrie 2006
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Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă “Consiliere şi orientare ”

Disciplinele principale studiate / “Consiliere şi orientare ”
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Galaţi

Nivelul în clasificarea naţională sau Formare continuă
internaţională
Perioada Martie 2005
Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă “Utilizare AEL ”

Disciplinele principale studiate / “Utilizare AEL ”
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Galaţi - examen monitorizat şi desfăşurat sub patronajul firmei SIVECO
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Formare continuă
internaţională
Perioada Februarie 2005
Calificarea / diploma obţinută

Adeverinţă “Iniţiere IT ”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

“Iniţiere IT ”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Galaţi - examen monitorizat şi desfăşurat sub patronajul firmei SIVECO

Nivelul în clasificarea naţională sau Formare continuă
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma

Octombrie 2001-iunie 2003 (4 semestre)
Universitatea ”Dunărea de Jos”, Facultatea de Litere

obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Literatura

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Diplomă de Master – specializarea Teoria şi practica textului

Nivelul în clasificarea naţională sau Studii postuniversitare - masterat
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1997 - 2001
Diplomă de Licenţă- Licenţiat în filologie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Limba română-Limba franceză

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Facultatea de Litere,Istorie şi Teologie- Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Studii superioare - 4 ani

COMPETENȚE PERSONALE
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Italiană

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

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

Competenţe de comunicare

Bună relaţionare cu cei din jur – colegi, cunoscuţi şi necunoscuţi.
Relaţii amicale în limitele necesare cu elevii/studenții
Comunicare şi relaţionare –ascult activ, identific particularităţile individuale şi de grup ale
interlocutorilor, mediez şi negociez conflicte, mă adaptez la situaţii noi şi neprevăzute.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Organizare, empatie, focalizare, siguranta de sine.
Participare la organizarea şi desfăşurarea activităţii :
 Conferinței Școlilor Doctorale, UDJ 2016, 2017, 2018
 Simpozionului Internațional-Valori didactice naționale...CCD Galați, 2017, 2018
 Proiectului Național Paradigmele Postmodernității, 2017,2018
 Proiectului naţional de implementare a platformei A.E.L ,,Scriitori români în biblioteca
virtuală
 Concursului de literatură „’+/-poezie”, etapa naţională, 2008.
 Expert activitate părinţi/tutori,în cadrul proiectului POSDRU/181/2.2/S/154586
 Expert local în cadrul proiectului Scrisul face bine!
 Membru al Comisiei de elaborare a metodologiei pentru evaluarea interna a Şcolilor
Doctorale, UDJ Galați

Competenţe dobândite la locul de
muncă




domenii de expertiză, printre altele, Inteligența Emoțională în educație, Asigurarea
calității în educație, Inspecția școlară, Managementul Educațional;
Formator în cadrul Programului Național pentru Pregătirea Debutanților în Învățământ

Competenţă digitală

Alte competenţe şi aptitudini

conducere

Permis de

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Comunicare, perseverenţă, flexibilitate, creativitate, iniţiativă, adaptabilitate
Categoria B din 2008

ANEXE Lista de lucrări
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