Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Samiee Marina

Samiee Marina
Caracal, 235200,Olt, România
+40.762.093.772
marina.samiee@primariacaracal.ro

Sexul:Feminin
Data naşterii:09/11/1967
Naţionalitatea:Română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Ianuarie 2021-prezent

Viceprimar al Municipiului Caracal

Ianuarie 2017– Ianuarie 2021

Director al Liceului Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal
Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal, Str. Ale. 1 Decembrie 1918, nr. 4, Caracal, Olt, 235200,
Tel.+40.249.514.381,
▪ Managementul instituției
▪ Actualizarea documentelor strategice de dezvoltare instituțională
▪ Comunicarea și colaborarea cu autoritățile locale și județene
▪ Implicare în elaborarea și implementarea de proiecte locale, regionale, naționale și internaționale
Tipul sau sectorul de activitate Educație

Septembrie 2003 –Decembrie 2016

Profesor în specialitatea Biologie
Liceul Tehnologic ”Matei Basarab” Caracal, Str. Ale. 1 Decembrie 1918, nr. 4, Caracal, Olt, 235200,
Tel.+40.249.514.381,
▪ Activități instructiv-educative (predare și evaluare) și laborator la disciplinele: botanică, zoologie,
anatomie, genetică, estetica și igiena corpului omenesc, protecția mediului.
▪ Activități de consiliere și orientare profesională ca profesor diriginte
▪ Implicare în elaborarea și implementarea de proiecte locale, regionale, naționale și internaționale
Tipul sau sectorul de activitate Educație

Septembrie 1994 –August 2003

Profesor în specialitatea Biologie
Colegiul Național Pedagogic ”Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca, Cluj, România
▪ Activități instructiv-educative (predare și evaluare) și laborator la disciplinele: botanică, zoologie,
anatomie, genetică.
▪ Activități de consiliere și orientare profesională ca profesor diriginte
▪ Implicare în elaborarea și implementarea de proiecte locale, regionale, naționale și internaționale
Tipul sau sectorul de activitate Educație

Septembrie 1991 –August 1994

Profesor în specialitatea Biologie
Grupul Școlar Chimie Industrială Ocna Mureș, Alba, România.
▪ Activități instructiv-educative (predare și evaluare) și laborator la disciplinele: botanică, zoologie,
anatomie, genetică.
▪ Activități de consiliere și orientare profesională ca profesor diriginte
Tipul sau sectorul de activitate Educație

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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Martie – Mai 2017

Samiee Marina

Management educațional competitiv

Formare continuă
30 credite,

Asociația ”ECO – WORLD 2010”,Craiova
▪ Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă,
▪ Dezvoltarea capacității de a proiecta activități de învățare atractive prin valorizarea
conflictelor educaționale,
▪ Formarea managerilor educaționali capabili să-și asume cu succes funcții de
conducere în cadrul diverselor structuri și compartimente ale învățământului,
▪ Dezvoltarea unor abilități esențiale în realizarea succesului în viață al noilor generații,
▪ Stimularea dezvoltării aspectelor personale care pot crește performanța și calitatea în
activitatea profesională,
▪ Valorificarea standardelor, criteriilor, metodelor și instrumentelor specifice
managementului calității.
Martie 2017

Mediator școlar

Formare continuă
120 ore

SC START 2 PERFORM SRL, Craiova
▪ Competențe de planificare, lucru în echipă, dezvoltare profesională și utilizarea PCului
▪ Rezolvarea conflictelor prin comunicare
▪ Consilierea familiilor
▪ Dezvoltarea parteneriatului școală-comunitate
▪ Asigurarea respectării dreptului copilului
▪ Promovarea limbii, tradițiilor și obiceiurilor comunității în școală
Mai 2016

Formarea cadrelor didactice în vederea evaluării la examenul de
bacalaureat

Formare continuă
24 ore

CCD Olt
▪ Probleme specifice ale evaluării,
▪ Metode de evaluare. Calitățile instrumentelor de evaluare,
▪ Tipuri de itemi – clasificare. Itemi obiectivi,
▪ Itemi semi-obiectivi și subiectivi,
▪ Metode de rezolvare a problemelor.
Septembrie 2013 – Iunie 2015

Managementul agroturismului și calitatea produselor agroalimentare

Nivelul 7 EQF,

Facultatea de Agricultură și Horticultură Craiova
▪ Surse de finanțare și managementul proiectelor,
▪ Managementul echipamentelor, utilajelor și aparatelor utilizate în industria agroalimentară,
▪ Managementul controlului calității produselor alimentare de origine vegetală,
▪ Obținerea produselor ecologice de calitate în fermele și gospodăriile agroturistice,
▪ Agroturism și turism rural național și internațional,
▪ Managementul controlului zoonozelor și inspecție zootehnică,
▪ Managementul aditivilor din produsele agroalimentare,
▪ Aparate și instalații de frig și climatizare performante utilizate în industria agroalimentară,
▪ Elemente de trasare, construcții și amenajări agroturistice
▪ Abilități de management, control și analiza calității produselor și serviciilor din domeniul agroalimentar
Ianuarie 2015

Introducere în utilizarea instrumentelor Google

Formare continuă,
36 ore

Fundația „Institutul Pentru Educație”
▪ Instrumente Google pentru educație
▪ Abilități de utilizare a instrumentelor Google în scop educațional
Noiembrie 2014

Metode inovative de pregătire suplimentară pentru bacalaureat prin
dezvoltarea de competențe cheie

Formare continuă,
10 credite

Inspectoratul Școlar Județean Olt, Slatina
▪ Dezvoltarea de competențe cheie privind pregătirea suplimentară a elevilor pentru
bacalaureat
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Octombrie 2014

Teaching with technology basics / Microsoft certificate of learning

Samiee Marina

Formare continuă,
2.6 ore

Worldwide Public Sector Education, Microsoft
▪ Dezvoltarea de competențe privind predarea elementelor tehnologice de bază
Iunie 2014

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice/
Adeverință

Formare continuă,
16 ore

CCD OLT, Slatina
▪ Dezvoltarea de competențe privind organizarea și desfășurarea Concursului
pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante
Martie - Aprilie 2014

Abordarea psihopedagogică a copilului cu C.E.S.

Formare continuă,
24 ore

CCD OLT, Slatina
▪ Informarea cadrelor didactice cu prevederile legislative privind organizarea,
funcționareaînvățământului special și special integrat,
▪ Probleme concrete și modalități de rezolvare a unor situații legate de școlarizarea
copiilor cu C.E.S., Copilul cu C.E.S. și nevoile lui,
▪ Cunoașterea tipurilor de deficiență/tulburare și specificul activității cadrului de
sprijin în funcție de deficiență și modalități,
▪ Planul de Intervenție Personalizat conform Ordinului pentru aprobarea
Metodologiei privind evaluarea, asistența psiho-educațională, orientare școlară și
profesională a copiilor, elevilor și tinerilor cu C.E.S. și completarea acestuia,
▪ Ghid de bune practici privind modalitățile de lucru cu copilul cu C.E.S., în funcție
de gradul și specificul deficienței.
Decembrie 2013

Metodist

Formare continuă,
60 ore

Centrul de Informare și Consultanță Prometeu, Slatina
▪ Organizarea personală continuă,
▪ Comunicarea pe fluxul de proces,
▪ Organizarea locului de muncă,
▪ Identificarea contextului organizațional al desfășurării proceselor,
▪ Identificarea criteriilor de care depind performanțele proceselor,
▪ Gestionarea cunoștințelor pentru proiectarea proceselor,
▪ Proiectarea proceselor,
▪ Organizarea proceselor.
Octombrie 2012-August 2013

E-Manager Școala Plus!

Formare continuă,
96 credite

CCD OLT, Slatina
▪ Management strategic,
▪ Managementul calității,
▪ Managementul operațional,
▪ Marketing școlar,
▪ Managementul resurselor umane,
▪ Management financiar.
Aprilie 2013

Manager

Formare continuă,
96 ore

Asociația Pentru Promovarea Femeii Din România, Timișoara
▪ Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă,
▪ Urmărirea aplicării normelor de protecție a mediului,
▪ Stimularea unor relații de muncă eficace,
▪ Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse,
▪ Elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse,
▪ Organizarea activităților specifice domeniului coordonat, , Monitorizarea
implementării strategiei,
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Samiee Marina

▪ Adoptarea deciziilor,
▪ Marketingul activităților derulate,
▪ Asigurarea calității activităților din cadrul structurii coordonate.
Aprilie 2013

Competențe antreprenoriale

Formare continuă,
24 ore

S.C. Vertical Adventure S.R.L. Timișoara
▪ Dezvoltarea competențelor antreprenoriale
Decembrie 2012

Evaluator competențe profesionale

Formare continuă,
60 ore

Centrul De Informare Și Consultanță Prometeu, Slatina
▪ Întocmirea planului de evacuare,
▪ Stabilirea metodelor de evaluare care se aplică,
▪ Planificarea situațiilor de culegere a informației,
▪ Înregistrarea rezultatelor evaluării bazate pe standarde ocupaționale,
▪ Raportarea cu privire la procesul de evaluare,
▪ Efectuarea recapitulărilor finale cu candidatul,
▪ Aplicarea instrumentelor de evaluare și asigurare a înregistrării dovezilor de
competență,
▪ Identificarea aspectelor critice ale materiei/ competenței care se evaluează,
▪ Stabilirea tipului de dovezi necesare,
▪ Construirea instrumentelor de evaluare,
▪ Asigurarea calității instrumentelor de evaluare,
▪ Analiza informațiilor culese în procesul de evaluare,
▪ Aprecierea și decizia evaluării.
Iunie 2012

Mentor

Formare continuă,
100 ore

Centrul de Consultanță și Dezvoltare a Resurselor Umane, Slatina
▪ Comunicare interactivă,
▪ Comunicarea mentor-student practicant,
▪ Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru,
▪ Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predareînvățare, Îndrumarea studenților în alcătuirea proiectului didactic,
▪ Evaluarea performanțelor studenților,
▪ Organizarea și planificarea activității de practică a studenților
Iunie 2012

Instrumente on-line pentru Educație

Formare continuă,
10 credite

Universitatea Politehnică București
▪ Elemente de Tehnologia Informației și Calculatoare,
▪ Didactica specialității,
▪ Instruire și evaluare asistată de calculator,
▪ Platforme e-Learning,
▪ Tehnologii mobile în învățare
▪ Abilități de utilizare a programelor specifice pentru realizarea materialelor didactice
folosind tehnici informaționale computerizate,
▪ Abilități de comunicare și cooperare în contexte interactive,
▪ Abilități de proiectarea lecției bazată pe softuri educaționale,
▪ Abilități de concepere și utilizare a cursurilor on-line și a softurilor educaționale,
▪ Abilități de administrare a platformei Moodle,
▪ Formarea de reprezentări clare și corecte asupra conceptelor specifice mobile –
Learning,
▪ Abilități de lucru în echipă folosind aplicații web 2.0.

Aprilie – Iunie 2012

MediaSIS - Competențe media și digitale pentru cadrele didactice

Formare continuă,
60 ore

Agenția de Monitorizare a Presei – ActiveWatch, București

© Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 12

Curriculum Vitae

Samiee Marina

▪ Educație media-Strategii și tehnicide a predare ce leoferăelevilorabilități de
viațăspecificeîntr-osocietate informațională,
▪ Abilități media și digitale în contexte educaționale
Mai 2012

Formator

Formare continuă,
60 ore

Centrul de Consultanță și Dezvoltare a Resurselor Umane, Slatina
▪ Pregătirea formării,
▪ Realizarea activităților de formare,
▪ Evaluarea participanților la formare,
▪ Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării,
▪ Proiectarea programelor de formare,
▪ Organizarea programelor și a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea și
asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare.
Iunie 2011

Educație Pentru Sănătate

Formare continuă,
10 credite

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
▪ Oferte educaționale inclusive extra-curriculare și extra-școlare pentru formarea
stilului de viață sănătos
Decembrie 2010

Educație incluzivă și programe educaționale suport

Formare continuă,

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
▪ Școala după școală
Martie 2009

Managementul asigurării calității în învățământul preuniversitar

Formare continuă,

CCD OLT, Slatina
▪ Legislație în domeniul calității,
▪ Legislație școlară,
▪ Întocmirea documentelor,
▪ Planul de îmbunătățire,
▪ Manualul de inspecție.
Martie 2009

Metode, tehnici și strategii de învățare activă

Formare continuă,

CCD OLT, Slatina
▪ Gândirea critică și învățarea eficientă,
▪ Metode, strategii și tehnici care promovează învățarea activă,
▪ Evaluarea formativă în contextul învățării active.
Iulie – Octombrie 2009

Instruirea în societatea cunoașterii (Intel-Teach)

Formare continuă,
25 credite

S.C. Siveco România S.A.
▪ Predarea prin proiecte,
▪ Planificarea unității de învățare
▪ Realizarea conexiunilor,
▪ Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor,
▪ Evaluarea proiectelor elevilor, planificarea pentru succes în învățare,
▪ Facilitarea cu ajutorul tehnologiei,
▪ Prezentarea portofoliilor unităților de învățare.
Septembrie 2008

Utilizare AeL

Formare continuă,

S.C. Siveco România S.A.
▪ Utilizarea suitei MS Office 2007,
▪ Utilizarea aplicației de software educațional AeL,
▪ Utilizarea aplicației dedicată managementului școlii ASM,
▪ Îmbunătățirea procesului de predare-învățare cu ajutorul mijloacelor TIC,
▪ Îmbunătățirea modalităților de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri
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speciale.
Octombrie 2006

Consiliere și Orientare

Formare continuă,

CCD OLT, Slatina
▪ Autocunoaștere și dezvoltare personală;
▪ Comunicare și abilități sociale;
▪ Managementul informării și al învățării;
▪ Planificarea carierei;
▪ Calitatea stilului de viață.
Aprilie 2006

Managementul Proiectelor

Formare continuă,
28 ore

CCD OLT, Slatina
▪ Cultură organizațională;
▪ Proiectare managerială;
▪ Cererea de finanțare;
▪ Evaluare.
Sem. II 2005 - 2006

Utilizator AeL

Formare continuă,
12 credite

S.C. Siveco România S.A.
▪ Utilizarea aplicației de software educațional AeL.
2000 - 2003

Gradul Didactic I în specialitatea Biologie

Perfecționare Didactică,

Universitatea Babeș - Bolyai Din Cluj Napoca / Facultatea De Biologie, Geografie
Și Geologie
▪ Elaborarea lucrării metodico-științifice cu titlul: „Mentoratul-modalitate noua de
organizare in formarea inițială a profesorilor.Studiu experimental la Colegiul
National Pedagogic Gh. Lazar din Cluj Napoca”
Aprilie 2002

Educație pentru sănătate

Formare continuă,
20 ore

Crucea Roșie Cluj
▪ Educație pentru sănătate
1999-2001

Program de abilitare curriculară

Formare continuă,
40 ore

Ministerul Educației Naționale și CNPC
▪ Metodologia predării-învățării pe baza noului curriculum național
▪ Proiectarea de curriculum la decizia școlii.
1999-2001

Mentor modul I

Formare continuă,
48 ore

Centrul Educația 2000+
Octombrie 1999-mai 2000

Formator în domeniul prevenirii și intervenției în situațiile de
maltratare a copilului

Formare continuă

Fundația Internațională pentru copil și familie
(26-31)/08/1998

Gradul Didactic II în specialitatea Biologie

Perfecționare Didactică,

Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca / Facultatea De Biologie, Geografie și
Geologie
▪ Discipline de specialitate, pedagogie și metodică

(26-30).08.1994

Definitivare în învățământ în specialitatea Biologie

Perfecționare Didactică,

Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca / Facultatea De Biologie, Geografie și
Geologie
▪ Discipline de specialitate, pedagogie și metodică
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Septembrie 1986 – Iulie 1991

Samiee Marina
Nivel 6 EQF,

Profesor Biologie
Universitatea Babeș - Bolyai din Cluj Napoca / Facultatea De Biologie, Geografie și
Geologie
▪ Zoologie, botanica, biochimie, ecologie, genetica, etc. (conf. Foaie matricola)

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Engleză

Limba Română
ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B1

B2

SCRIERE

Discurs oral

B2

B1

Franceză

A2

A2

A2

A2

A2

Rusă

C1

C1

C1

C1

C1

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

Competenţe de comunicare

▪ Bune competențe de comunicare dobândite prin experiența ca profesor la catedră;
▪ Capacitate de a comunica eficient dezvoltată și demonstrată în cadrul diverselor lucrări prezentate în
fața publicului ca urmare a participării la cercuri didactice, simpozioane, conferințe, proiecte;
▪ Bune competențe de comunicare în limba Engleză demonstrate prin implicarea directă în cadrul
activităților de scriere și implementare de proiecte la nivel European. De exemplu, în cadrul
proiectului LdV, TOI, “Yourvid YESDigital” 2012-1-ES1-LEO05-49498 am fost membru al echipei de
implementare și responsabil cu dezvoltarea competențelor verzi ale profesorilor și elevilor din cele 5
țări europene partenere;
▪ Capacitate de comunicare instituțională cu parteneri demonstrată în cadrul reprezentării instituției în
vederea încheierii unor contracte de colaborare, parteneriate sau sponsorizări.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Leadership eficient demonstrat în funcția de conducere ca director al Liceului Tehnologic ”Matei
Basarab” și în coordonarea activităților din cadrul proiectelor locale, regionale, naționale, europene,
▪ Contribuție adusă în dezvoltarea structurii organizaționale în acord cu strategia și obiectivele școlii
(ca profesor cu diverse responsabilități în comisii importante din școală cât și ca director în ultimul an
școlar),
▪ Delegare și distribuire de responsabilități și sarcini în mod clar și explicit către personalul instituției cu
rezultate îmbunătățite la nivel instituțional (membru în diverse comisii din școală și director în
prezent),
▪ Constituirea echipelor, inspirarea membrilor și motivarea acestora pentru implicare și obținere de
rezultate ( funcții ocupate la nivelul școlii, județean sau internațional prin proiecte),
▪ Promotor al valorilor instituționale și al cooperărilor la nivel local, regional, național sau internațional
cu scopul creșterii prestigiului școlii în care mi-am desfășurat activitatea ca profesor și pe care o
reprezint ca manager,
▪ Corectitudine și rapiditate în luarea deciziilor în situații normale sau speciale,
▪ Consecvență în verificarea calității îndeplinirii obiectivelor stabilite și capacitate de a utiliza rezultatele
controlului pentru îmbunătățirea activităților.
▪ Capacitate de a sesiza nevoi și oportunități, de a stabili obiective și de a identifica resursele necesare
realizării acestora, utilizând tehnici specifice managementului prin proiecte (activități didactice,
coordonator/membru în cadrul diverselor proiecte implementate local, național sau internațional și
manager al instituției),
▪ Utilizarea eficientă a strategiilor moderne de instruire și evaluare,
▪ O bună cunoaștere a proceselor de control al calității, precum și abilități de a crea și aplica diverse
instrumente de evaluare dezvoltate și demonstrate ca membru al echipei CEAC (Comisia de
Evaluare și Asigurare a Calității) din școală.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat

Experimentat
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Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

▪ o bună stăpânire a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru
prezentări);
▪ bune competențe de utilizare a instrumentelor digitale pentru educație dezvoltate în cadrul
programelor de formare continuă;
▪ bune cunoştinţe de editare foto șivideo dezvoltate în cadrul proiectului european YESdigital.
Alte competenţe

Permis de conducere

▪ Competențe verzi dezvoltate prin implicarea în proiecte naționale și internaționale pe această temă
cum ar fi: Eco-Școala, Concursul Național al Revistelor Eco, Yourvid YESdigital, Școli pentru un viitor
verde, Proiect Național Patrula Eco, LeAF,
▪ Competențe artistice cum ar fi poezie, muzică, dans (organizarea diverselor activități extrașcolare).
Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Conferințe

▪ International Conference ”Innovative methodologies and technologies in work based learning
within the VET sector” – participare, 26 Septembrie 2014,
▪ Internațional Conference ”YESdigital” – organizator, 12 Septembrie 2014,
▪ Conferința Națională ”Școala Națională a femeilor Manager” – participare, 16 noiembrie 2013

Simpozioane

▪ Simpozionul județean ”Formarea trăsăturilor morale pozitive la copii prin intermediul tradițiilor și
obiceiurilor de iarnă” , Caracal, ianuarie 2014 – participare,
▪ Simpozionul Interjudețean ”Educarea preșcolarilor și școlarilor în spiritul valorilor morale, Caracal,
2014 - participare
▪ Simpozionul Interjudețean ”Știință și tehnică” ediția a IV-a”, Caracal, 5 iunie 2009 – participare,
▪ Simpozionul Național ”Educația – Prezent și Viitor”, Dofteana, Bacău, 10 mai 2008 – participare,
▪ Simpozionul Internațional ”Natura prietena mea”, Deva, 18-19 aprilie 2008 – participare.

Seminarii

▪ Seminar pe tema managementului și a colaborărilor transfrontaliere (cercul directorilor), Velico
Târnovo, Bulgaria, 19 mai 2017,
▪ Seminarul de contact ”Vocational Education from Enterprises`Perspective„ Antalya, Turkey, 14-16
Noiembrie 2011,
▪ Seminarul National ”Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător”, București, România, 18
octombrie 2008,
▪ Seminarul Național ”Parteneriat în educația pentru mediul înconjurător”, București, 27 octombrie
2007.

Responsabilități în diverse comisii

▪ Reprezentant al Primăriei Municipiului Caracal în Consiliile de Administrație ale Instituțiilor de
Învățământ din Municipiul Caracal, 07 aprilie 2017,
▪ Membru în Comisia pentru Concursul Național de Chimie ”Petru Poni”, 26-29 mai 2016,
▪ Responsabil Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în cadrul Liceului Tehnologic ”Matei
Basarab”, pentru anul școlar 2016-2017,
▪ Șef arie curriculară la Consiliere și Orientare Școlară pentru anii școlari 2016-2017 și 2015-2016,
▪ Metodist în specialitatea biologie pe anul școlar 2015-2016,
▪ Membru în Comisia pentru elaborarea Planului de Acțiune al Școlii, anul școlar 2015-2016
▪ Membru al Consiliului Consultativ specialitatea biologie, an școlar 2015-2016,
▪ Membru al Corpului Național de experți în Management Educațional,
▪ Șef catedră la Comisia Metodică Biologie, ani școlari 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 20132014, 2012-2013, 2011-2012,
▪ Membru în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ”Matei Basarab” în anii școlari 20122013 și 2011-2012,
▪ Responsabil Comisie metodică la Fizică, Chimie, Biologie, an școlar 2013-2014,
▪ Responsabil Comisie metodică la Fizică, Chimie, Biologie, an școlar 2012-2013,
▪ Coordonator al Comisiei pentru Proiecte Educaționale și Programe Europene, an școlar 20112012

Cărți

▪ Mentoratul – Modalitate Nouă de Organizare în Formarea Inițială a profesorilor, Ed. Revers,
Craiova, 2015;
▪ Metode și Forme de Lucru Utilizate în Pregătirea Studenților Practicanți, Ed. Revers, Craiova,
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2015;
▪ Experiențe în Biologie – Ghid Metodic, CCD, Slatina, 2015;
▪ Curriculum și Evaluare la Biologie – Ghid metodic, CCD, Slatina, 2015;
Publicații
Internaționale

▪ Tolerance and Intercultural Communication, Ed. Sytheses, Iași, 2015;
▪ Proceedings of the International Conference: Innovative methodologies and technologies in word
based learning within the VET sector, Ed. Pim, București, 2014;

Publicații
Naționale

▪ CNIV Virtual Learning – Tehnologii Moderne în Educație și Cercetare, Ed. Universității, București,
2014;
▪ Portul Popular – eterna Provocare, Ed. Hoffman, Caracal, 2010;
▪ Eco - almanah de Nota 10 – DECE, Ed. Decesfera Media, București, 2010;
▪ Parteneriat în Educația Pentru Mediul Înconjurător, nr. 1, Decesfera Media, București, 2008.

Publicații
Județene

▪ Lucrările Simpozionului Județean ”Caracal, vatră de cultură și civilizație, Ed. Hoffman, Caracal,
2016;
▪ Tehno-Prof-Didactic-Olt, Ed. Hoffman, Caracal, 2014;
▪ Simpozionul Interjudețean Știință și Tehnică, ediția IV, Ed. Sitech, Craiova, 2009;
▪ Istoria Modei și a Coafurii, Ed. StudIS, Slatina, 2015;

Publicaţii
Locale

▪ Preuniversitaria nr. 1, Ed. Revers, Craiova, Martie 2015;
▪ Preuniversitaria nr. 2, Ed. Revers, Craiova, August 2015;
▪ ECO-URI nr. 3, Ed. Hoffman, Caracal, 2011;
▪ ECO-URI nr. 2, Ed. Hoffman, Caracal, 2010;
▪ ECO-URI nr. 1, Ed, Sitech, Craiova, 2009;
▪ Știință Tehnologie Educație, Ed. Sitech, Craiova, 2008;
▪ Atenție la neatenție nr. 4, Ed. Hoffman, Caracal, 2008

Prezentări

Colective de redacție reviste

Proiecte

▪ Lucrarea ”Folclorul – parte integrantă a literaturii populare” prezentată în cadrul Simpozionului
Județean ”Caracal, vatră de cultură și civilizație” ediția I, Caracal, 4 Dec. 2015,
▪ Lucrarea ”Colectarea selectivă a deșeurilor” prezentată în cadrul Simpozionului Național ”Salvați
mediul de ambalajul de plastic”,
▪ Lucrarea ”Femeia în artă și literatură” prezentată la Simpozionul Internațional ”ARTDORO”,
”Esteticul în educație”.
Membru al colectivelor de redacție/coordonator la următoarele reviste școlare:
▪ Preuniversitaria nr. 1, Ed. Revers, Craiova, Martie 2015;
▪ Preuniversitaria nr. 2, Ed. Revers, Craiova, August 2015;
▪ ECO-URI nr. 3, Ed. Hoffman, Caracal, 2011;
▪ ECO-URI nr. 2, Ed. Hoffman, Caracal, 2010;
▪ ECO-URI nr. 1, Ed, Sitech, Craiova, 2009;
▪ Știință și Tehnică, ediția IV, Ed. Sitech, Craiova, 2009;
▪ Știință Tehnologie Educație, Ed. Sitech, Craiova, 2008;
▪ Subproiectul ”Pregătește-te și Participă la Examenul de Bacalaureat - Șansa ta către o Viață mai
Bună” finanțat prin Schema de Granturi pentru Licee (SGL) cu nr. SGL/RI/212/27.06.2017 în
cadrul Proiectului Romanian Secondary Education (ROSE), participare ca organizator activități.
▪ Proiectul Erasmus+ de parteneriat strategic între școli ”ICT for Minimizing Dropout, organizator
activități la nivel național, organizator al activității de formare pe termen scurt a profesorilor din
cele 5 țări partenere, 23-27 octombrie 2017, responsabil cu comunicarea și întocmirea
rapoartelor de activități (limba engleză);
▪ Proiectul ”Let`s be Eco” în cadrul programului național ”Let`s do it Romania” – ianuarie-martie
2017, adeverință de participare,
▪ Proiectul ”Nouă ne pasă” de activitate extra-curriculară la nivel local anul școlar 2015-2016 –
coordonator proiect,
▪ Proiectul ”Ocrotind pădurea ocrotim viața” din cadrul programului mondial ”LeAF – Să învățăm
despre pădure”, anul școlar 2014-2015 – diplomă coordonator proiect și certificat de participare,
▪ Proiectul național ”Patrula Eco”, anul școlar 2013-2014 – diplomă de coordonator,
▪ Proiectul european ”Yourvid YESdigital” din cadrul programului Leonardo da Vinci acțiunea
Transfer de Inovație, 2014 – participare ca formator în cadrul workshop-urilor proiectului,
▪ Programul mondial Eco- Școala, 2014 – diplomă de coordonator proiect și diplomă de merit,
▪ Proiectul ”Pădurea, plămânul verde al pământului” din cadrul programului mondial ”LeAF – Să
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învățăm despre pădure”, anul școlar 2012-2013 – diplomă coordonator proiect și certificat de
participare,
▪ Proiectul ”Tastes that Illuminates Cultures” – participare în cadrul workshop-ului ”Food and Art
Workshop Cultural Collaboration”, 2012-2013,
▪ Proiectul ”Let`s have a Dance in Dursunbey” în cadrul programului LLP – Grundtvig Workshops –
diplomă de participare, mai 2012,
▪ Proiectul Internațional ”60 second Science” – participare în cadrul competiției video, 2012,
▪ Proiectul ”U4Energy – proiect european, diplomă de participare, 2011-2012,
▪ Programul mondial ”Eco-Școala” – certificat de coordonator, 2009-2010,
▪ Proiectul ”Concursul Național al Revistelor ECO” – coordonator proiect, 2010
▪ Proiectul național de educație pentru mediu ”Eco-Fotografia Anului” – participare, 2009-2010,
▪ Programul mondial ”Eco-Școala” – certificat de coordonator, 2007-2008,
▪ Proiectul național ”Milioane de oameni, milioane de copaci” – participare, 2008,
Voluntariat

▪ Implicare în acțiunea ”Fii voluntar pentru un bătrân” organizat la Centrul de asistență MedicoSocială Caracal, 6 decembrie, 2016,
▪ Implicare ca organizator al activității ”Ziua Verde a Eco-Școlilor din România în cadrul Campaniei
de Acțiune a Voluntarilor CCDG, București, 29 octombrie 2013,
▪ Implicare în activitățile organizate în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, Caracal, 11-17
mai 2009.
Diplomă de participare la activitatea ”Cafeneaua Merito Satu Mare”, eveniment organizat de
Casa Corpului Didactic ”Darius Pop” , Satu Mare, în parteneriat cu proiectul Merito al Fundației
Romanian Business Leaders, 3 decembrie 2020

Diplome

Diplomă de participare la Sesiunea de Referate și Comunicări Științifice ”MENS SANA IN
CORPORE SANO”, EDIȚIA A VI-a în cadrul parteneriatului multidisciplinar matematică-sport-arte
încheiat cu 27 județe din țară, 16 decembrie 2020
Diplomă webinar ”Învățăm împreună-Șanse egale în școala noastră”, eveniment organizat de
CJRAE ILFOV în parteneriat cu Editura Copilăria, din cadrul proiectului educativ ”Învățăm
împreună” , înscris în Caeri 2020, poziția 1091
Diplomă de apreciere pentru îmbogățirea platformei educaționale digital-learning.ro cu materiale
educaționale de înaltă calitate metodică și științifică în cadrul Conferinței Naționale „Utilizarea
softurilor educaționale în era digitală” organizat de Eduland Digital Learning SRL în data de
10.01.2021.
Diplomă de participare la Conferința Națională Utilizarea softurilor educaționale în era digitală”
organizat de Eduland Digital Learning SRL în data de 10.01.2021.

Certificate

1.
Certificat de participare la formarea profesională ”Practica utilizării G Suite în activitatea
didactică” (2 ore academice), evenimet organizat de Institul de Formare Continuă, Chișinău,
Republica Moldova, 6.noiembrie ,2020
2.
Certificat de participare la Conferința științifico-practică,”Inovații pedagogice în era
digitală” (8 ore) , eveniment organizat de Institutul de Formare Continuă ,Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, 27 noiembrie 2020
3.
Certificat de participare Conferința Transnațională Educație Online fără Hotare,(30 ore, 1
credit) eveniment organizat de Direcția Generală Educație , Tineret și Sport a Municipiului Chișinău
în cadrul proiectului ”Educație Online ” implementat de Primăria Municipiului Chișinău în
parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării , 5-6 ianuaie 2021
4.
Certificat de participare - Training pentru cadre didactice ”Profesorul Eficient” –Cum să fii
autor de publicații în revistă Științifico-Metodică , (2 ore contact direct și 8 ore autoinstruire)
eveniment organizat de Agiro Md , 12 ianuarie 2021
5.
Certificat Creare Soft Educațional fișe de lucru-învățământ liceal inclus în Conferința
Națională „Utilizarea softurilor educaționale în era digitală” organizat de Eduland Digital Learning
SRL în data de 10.01.2021.
6.
Certificat de participare la instruirea mozaLearn ICT asupra software-ului educațional de
prezentare mozaBook și a caracteristicilor acestuia, 2 decembrie 2020
7.
Certificate of Attendance at the keynote lecture of Kristijan Musek Lešnik entitled
“Teaching Growth Mindset”. The keynote was held online on the 26th of November 2020 from
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10:00 to 11:00, event organized by Primera Courses
8.
Certificate of Attendance at the 9th Online Pan-European Conference on Digital
Education: Learning from Best Practice. The conference was held on the 17th of December 2020
from 15:00 to 16:30, event organized by Primera Courses

Distincții

Certificate

▪ Diploma de merit ca recunoaștere a implicării în activitățile Școlii de Vară ”Pregătire integrată
pentru tranziția la învățământul preuniversitar” Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova,
ediția I, 27 august-10 septembrie, 2017.
▪ Diplomă de mulțumire pentru contribuția la înfăptuirea manifestărilor prilejuite de aniversarea a 65
ani de activitate aeronautică în ținutul Romanați, Caracal, 12 mai 2017,
▪ Premiul I concurs județean ”Frunze arămii în plete” din cadrul proiectului ”Frumusețe și sănătate”,
Slatina, 27 noiembrie 2015,
▪ Certificat pentru contribuție individuală în cadrul Festivalului regional de Folclor ”Cununa Dunării”,
Corabia, 2014.
1.
Adeverință utilizare în luna ianuarie 2021 platforma educațională digital-learning.ro
pentru susținerea progresului școlar.
2.
Adeverință curs de formare si perfecționare ”Reziliența: Cum să rămânem Puternici și
Echilibrați Emoțional în aceste vremuri” ( durata 3 ore), organizat de SC Sellification SRL-D, seria
Seria: REZ, Nr: 2324, Data: 14.1.2021
3.
Adeverință curs de formare si perfecționare ”Secretele Google Meet ” ( durata 3 ore),
organizat de SC Sellification SRL-D, seria Seria: SGM, Nr: 423, Data: 29.11.2020
4.
Adeverință curs ”Excelența în cariera de dascăl ” (durata 3 ore) organizat de SC
Sellification SRL-D, Seria: EXCL, Nr: 5183, Data: 4.12.2020
5.
Adeverință curs ”Secretele Prezentărilor vizuale ” (durata 2 ore) organizat de SC
Sellification SRL-D, Seria: CSPV, Nr: 37, Data: 17.12.2020
6.
Adeverință curs ”Creează și Editează documente ca un profesionist în Ms Word și
Google Docs ” (durata 2 ore) organizat de SC Sellification SRL-D, Seria: : WOG, Nr: 78, Data:
17.12.2020
7.
Adeverință curs de formare si perfecționare ”Captează-ți elevii în online mai ceva ca la
clasă ” ( durata 18 ore), organizat de SC Sellification SRL-D, seria Seria: VAC, Nr: 206, Data:
29.12.2020

Certificate IGP

1.
Certificate of participation at the International Conference on Leaders 2021 organized by
Institute of Global Professionals CERTIFICATE ID:- IGP010IC1442, 17.01.2021
2.
Certificate of participation at the International Webinar ”The Sience of Success” ,
certificate id EC2961270, 09.01.2021
3.
Certificate of participation at the International Webinar ”Successful 2021 ” , id
EC2961269 , 05.01.2021
4.
5.
Certificate of participation at the International Webinar ”The Art of Public Speaking” , id
EC2961266 , 23.12.2020
6.
7.
Certificate of participation at the International Webinar ”Stress Management ” ,
17.12.2020
8.
Certificate of participation at the International Webinar ”Post Traumatic Growth” ,
29.11.2020
9.
Certificate of participation at the International Webinar ”Purpose, Vision and Goals for
Leaders” , 02.11.2020, EC2961235
10.
Certificate of participation at the International Webinar ”Leadership For All ” , EC
296117524.08.2020

Press Start

1.
Certificate of Participation at the event Stress and Change Management held on
December 14, 2020 7:00 -8:00 pm
2.
Certificate of participation at the webinar Basic Information Technology Webinar held on
January 07, 2021 from 2:00 -3:00 pm,
3.
Certificate of Participation at the event Developing Emotional Intelligence held on
December 11, 2020 7:00 -8:00
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▪ Organizator Olimpiada Națională de Biologie, Olt, 2019.
▪ Organizator olimpiada națională a sportului școlar – faza pe zonă, oină fete, Caracal, 5-7 mai
2017,
▪ Organizator al Concursului Județean ”Valențe culturale ale securității și sănătății în muncă,
februarie-iunie, 2017,
▪ Membru în comitetul de organizare a Concursului ”Cea mai frumoasă și curată clasă” din Liceul
Tehnologic ”Matei Basarab”, Caracal, februarie-mai 2017,
▪ Organizator Concurs Național de Chimie ”Petru Poni”, Slatina, mai 2016,
▪ Organizator Concurs Județean ”O viață sănătoasă pentru copilul tău”, Slatina, 7 aprilie 2015,
▪ Evaluator concurs interjudețean de proiecte științifice WebQuest, Slatina, martie 2015,
▪ Organizator Concurs Național de Interferențe Culturale ”Paul Polidor” – ”Ocrotiți zâmbetul
copilăriei”, Tg. Jiu, 07 martie 2014,
▪ Evaluator la Conferința Națională de Învățământ Virtual, București, 24-25 octombrie 2014.
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