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      Naționalitatea: Română 
 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  

                                                                          Din 1.09.1999 – până în prezent: 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIȚIA 
 

Liceul Teoretic IOAN SLAVICI – Panciu / Profesor  

 Profesor I, Titular pe catedra de Știinte Socio-Umane în cadrul Liceului Teoretic  

Ioan Slavici - Panciu 

 Bulevardul Independenței, nr. 2, Panciu – Vrancea, România, 

 www.lispanciu.com  

▪ Predarea disciplinelor socio-umane (profesor)  

▪ Director al Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu 
    

Educaţie – Învăţământ 

 Nivel EQF - 7 ▪ Perioada 2008 până în prezent – Director al  Liceului Teoretic Ioan Slavici - Panciu 

▪ Perioada 2009-2015 – Membru în Consiliul Consultativ al directorilor, la Inspectoratul   

Școlar Județean Vrancea 

▪ Perioada 2010-2015 – Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de Științe Socio-

Umane, la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea 

▪ Octombrie-Noiembrie 2015 – Programul de formare Creşterea calităţii sistemului 

educaţional  preuniversitar din România prin implementarea de instrumente moderne 

de management şi monitorizare - Cod SMIS: 37655     

▪ Octombrie-Noiembrie 2015 – Programul de formare E-autocalitate în unitățile școlare 

din regiunile Sud-Est și Muntenia Sud - POSDRU/153/1.1/S/141277 

▪ Noiembrie 2015 – participare la proiectul Personalul didactic din sistemul de învățământ 

preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții 

(POSDRU / 174 / 1.3 / S /  149155) 

▪ Anul școlar 2014-2015 – colaborarea la proiecte comunitare organizate de Clubul 

IMPACT și  Fundația Noi Orizonturi – pentru tineri și comunitate 

 

http://www.lispanciu.com/


▪ Perioada 2009-2015 – susținerea concursului național / proiectului comunitar Patrula 

Eco, care implică identificarea problemelor de mediu în comunitatea locală, organizat 

de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, Agenția Națională de Protecția Mediului 

și Agențiile Județene de Protecția Mediului 

▪ Mai 2015 – participarea la Campania Globală pentru Educație derulată de Organizația 

Salvați copiii – proiect finanțat de Uniunea Europeană 

▪ Martie 2015 – implicarea în activitățile desfășurate în cadrul  Târgului Internațional de 

Universități RIUF, organizat de Grupul EDUCATIVA 

▪ Ianuarie-Martie 2015 – activități de dezvoltare profesională în cadrul proiectului 

Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – 

promotor al învățării pe tot parcursul vieții (POSDRU / 174/ 1.3 / S / 149155) 

▪ Iunie 2014 -  participare la conferința de lansare a proiectului Să ne pregătim pentru 

BAC! Program inovator de formare a competențelor cheie pentru promovarea 

examenului de bacalaureat, POSDRU / 153 / 1.1 / S / 138618 

▪ Februarie 2014 – membru al Asociației Naționale Corale din România 

▪ 2014 – 2016 – membru în echipa proiectului etwinning și Erasmus+ ROLL THE DICE 

▪ Anul școlar 2014 – 2015 – membru în echipa de proiect eTwinning Jeunes et 

Journalistes (proiect recompensat cu Certificatul Național de calitate, Certificatul 

European de Calitate, Premiul II în cadrul Premiilor Europene eTwinning 2016) 

▪ Anul școlar 2014 – 2015 – membru în echipa de proiect eTwinning e-NOEL 

▪ Decembrie 2014 – participare la conferința de lansare a proiectului Information and 

Communication Technology for Romanian Career Counseling, organizată de Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Vrancea 

▪ Decembrie 2014 – Voluntar în campania națională Write for Rights / Scrie pentru 

drepturi, desfășurată de Amnesty International București 

▪ Octombrie 2014 – participarea la proiectul comunitar Săptămâna Prevenirii 

Criminalității, organizat de Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea 

▪ Mai 2013 – activitate desfășurată ca Metodist, specialitatea Socio-Umane 

▪ Iunie 2012, 2011 – susținerea / colaborarea la Proiectul Național de Educație pentru 

Mediu Eco-Fotografia anului,  organizat de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, 

Agenția Națională de Protecția Mediului și Agențiile Județene de Protecția Mediului 

▪ 27 aprilie 2012 – membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional 

cu numărul de ordine 233 în Registrul Național al Experților în Management Educațional 

– Vrancea, aprobat prin OMECTS nr. 3845 din 27.04.2012 

▪ Martie 2012 – participarea la dezbaterea publică a documentelor și rezultatele 

proiectului Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din 

învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale 

transferabile  ID 3777 

▪ Octombrie 2012 – participarea la proiectul comunitar Toamna, LIS își întâmpină bobocii, 

organizat de Clubul IMPACT și Fundația Noi Orizonturi – pentru tineri și comunitate 

▪ Octombrie 2010 – Martie 2011 – programul de formare continuă Profesorul – creator de 

soft educațional 

▪ Martie – Iunie 2011 – programul de formare continuă Tinerii împotriva violenței 

▪ Iunie 2011 – participare la proiectul Elevii propun soluții la problemele romilor, Institutul 

Intercultural Timișoara 

▪ Mai 2011 – participare la proiectul Vreau să muncesc! organizat de Centrul Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Vrancea 

▪ Mai 2011 – obținerea gradului didactic I în învățământ.  

▪ Noiembrie 2011 – profesor formator – cursuri de formare privind Implementarea 

strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar, cu membrii ai Consiliului 

de Administrație al liceului 



▪ 20-26 septembrie, 4-10 octombrie 2010 – Cursul de formare a consilierilor și asistenților 

suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învățământului 

preuniversitar 

▪ Martie 2010 – organizarea Concursului Județean Istorie și Societate în Dimensiune 

virtuală 

▪ Ianuarie 2010 – Obținerea Certificatului de Formator, cod COR 241205 

▪ Martie-Mai 2009 – Programul de formare continuă Dezvoltarea competențelor de  

evaluare ale cadrelor didactice,  Casa Corpului Didactic Focșani, Vrancea 

▪ Ianuarie-Februarie 2009 – Programul de formare continuă Management Educațional 

▪ Iunie-Iulie 2008 – Stagiul de formare Educație pentru informație (C.D.I.) și Proiectul de 

amenajare a C.D.I.,  Casa Corpului Didactic Focșani, Vrancea 

▪ Mai 2008 – organizarea Centrului de Test la Concursul național de Evaluare în 

matematică, sub egida MECT, Fundația de Evaluare în Educație și Academia Română    

▪ Martie 2008 – Ocuparea prin concurs a funcţiei de director al Liceului Teoretic Ioan 

Slavici – Panciu  

▪ Mai-Iunie 2007 – Programul de formare continuă Tehnologia Informaţiei şi Comunicării, 

Casa Corpului  Didactic Focșani, Vrancea 

▪ Anul școlar 2007-2008 – membru în Consiliul de Administrație al unității 

▪ Noiembrie 2006 – Stagiul de formare Asigurarea calității în educație,  Casa Corpului 

Didactic Focșani, Vrancea 

▪ Anul școlar 2005 – 2006 – coordonarea proiectului de integrare europeană Sub Stelele 

Europei, proiect finanțat prin Phare 

▪ Iunie 2006 – Programul de formare continuă Modalităţi de realizare a activităţii de 

consiliere şi orientare, Casa Corpului Didactic Focșani, Vrancea 

▪ 2006 – obținerea gradului didactic II în învățământ 

▪ Perioada 2004-2008 – responsabil al Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din 

unitatea de învățământ 

▪ Perioada 2004-2008 – responsabil al Comisiei metodice Om și societate din unitatea 

de învățământ 

▪ Mai-iunie 2003 – Stagiul de perfecționare Tehnologia informației și comunicării,  Casa 

Corpului Didactic Focșani, Vrancea 

▪ 2001 – obținerea difinitivării în învățământ 

▪ Octombrie 2001 – Cursul de formare Participarea şcolii la prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane, Organizaţia Internaţională pentru migraţie, Bacău.  

▪ 1 septembrie 1999 – titular pe catedra de Științe Socio-Umane a Liceului Teoretic Ioan 

Slavici – Panciu  

▪ 1 octombrie 1994 - 1 iulie 1998 – student al Universității « Alexandru Ioan Cuza » Iaşi, 

Facultatea de Filosofie 

▪ 1 septembrie 1990 - 15 iunie 1994 – elev la Liceul de Artă « Ştefan Luchian » Botoşani  

▪ 1 septembrie 1982 - 15 iunie 1990 – elev la Şcoala de Muzică - nr. 6, Botoşani 

 

Licențiat în Filosofie 
 

Istoria Filosofiei Antice – Renascentiste – Moderne şi Contemporane 

Filosofie Românească 

Logică generală şi simbolică 

Epistemologie – Gnoseologie – Ontologie  

Teorii ale interpretării – Hermeneutică – Metafizică  

Estetică 

Teoria şi practica presei 

Pedagogie generală 



 

COMPETENȚE PERSONALE  

  

 

 

 

 

Psihologie generală și socială 

Sociologie și metodologie sociologică 

Teorii ale argumentării  

Metodică 

 
Universitatea « Alexandru Ioan Cuza » Iași – Facultatea de Filosofie 

Limbă maternă Limba romană 

  

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

 Ascultare   Citire  
 Participare la 
conversație  

 Discurs oral         

Limba franceză B1  B1  B1  B1  B1  

 Disciplină prezentă în Foaia matricolă – B1  

Limba engleză A2  A2  A2  A2  A2  

 - A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

Competențe de comunicare  Comunicarea şi empatizarea – rezultate ale activităţii de profesor diriginte şi funcţiei de 
conducere  

Capacitatea de a lucra eficient în echipă – rezultat al desfăşurării unor activităţi curriculare 
interdisciplinare, activităţi extracurriculare (activităţi derulate în colaborare cu alte instituţii) 
şi diferitelor funcţii manageriale deținute (responsabil Comisie Metodică Om și Societate, 
responsabil CEAC, membru în CA).  

      
 

Competențe 
organizaționale/manageriale  

Calitate de bun organizator demonstrată în contextul activităţilor şcolare şi extraşcolare 
desfăşurate cu elevi și cadrele didactice (proiecte naționale și internaționale Erasmus+ și 
eTwinning, spectacole, excursii, concursuri județene, interjudețene și naționale, conferințe) 
și în contextul asigurării managementului Liceului Teoretic Ioan Slavici. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

Gestionarea performantă a resurselor umane și materiale în perioada ocupării funcției de 
director al Liceului Teoretic Ioan Slavici (responsabilizarea și motivarea celor din jur, 
construirea unui spirit de echipă, asumarea unor decizii prompte în diverse contexte, 
oferirea unei direcții clare de acțiune, recrutarea de personal calificat și performant, 
planificarea riguroasă a activităților și proiectelor luând în considerare posibilele schimbări 
de situație, informarea permanentă cu privire la schimbările în sistemul educațional, 
înțelegerea și stăpânirea situației financiare, identificarea și organizarea resurselor 
necesare pentru îndeplinirea sarcinilor). 

Competențe informatice  Operare şi programare IT, Web Design, Procesare Audio-Video – rezultate din activităţi 
autodidactice şi cursuri de formare. 

Alte competențe  Aptitudini muzicale – compoziţie muzicală, dirijat coral – rezultate din studiile de 
specialitate şi din activităţi autodidactice, de îndrumare şi de pregătire a elevilor în vederea 
participării la manifestări educative, concursuri și festivaluri de muzică. Fondator și dirijor al 
Corului de cameră CANTABILE al Liceului Teoretic Ioan Slavici – Panciu. 

 

Aptitudini teatrale – îndrumarea şi pregătirea elevilor în vederea participării la diferite 
manifestări  educative; Membru în Trupa de Teatru “Ludic” a Casei de Cultură a Studenţilor 



 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

 

 

ANEXE  

 

 

din Iaşi, în perioada studenţiei. 

 

Aptitudini tehnice rezultate din activități autodidactice.  

Permis de conducere           Categoria B  

 

 

Proiecte 

 

 

 

Afilieri 

 

Referințe 

Proiecte internaționale: eTwinning – Jeunes et Journalistes; e-Noel,  Let’ s twin 3, Erasmus+ 
Roll the Dice.  

Coordonator proiecte permanente în unitatea de învățământ: Corul de Cameră 
CANTABILE (din 2001 până în prezent) / Revista liceului ACTUALIS (din 2008 până în 
prezent) 

Membru în Asociația Națională Corală 

Membru în echipa coordonatoare a proiectului Cantus Mundi, proiect derulat sub egida 
Corului Național de Cameră Madrigal 

Diplome, scrisori de mulțumire, certificat de apreciere pentru implementarea programului / 
centrului EEC și organizarea examenelor Cambridge.  

Scrisoare de apreciere din partea directorului Programului Național Comunitar IMPACT, 
pentru activitățile organizate în liceu de Clubul IMPACT, în anul școlar 2014-2015. 

Scrisoare de mulțumire din partea Inspectorului Școlar Dorin Cristea, pentru organizarea 
Concursului Județean Istorie și Societate în Dimensiune Virtuală (martie 2010). 

Referințe:  Inspector Școlar General Dorin Cristea, Inspector școlar Doina Collavini, prof. 
Săvel Mihăilescu, Ex-Primar al Orașului Panciu - Iulian Nica 

 

 

  


