Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Chivu Marian

Telefon(oane)

021 318 18 76

Fax(uri)

021 318 77 49

E-mail(uri) Marian.Chivu@insse.ro
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Stare civilă

română
29/09/1969
Bărbătesc
Căsătorit

Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități si responsabilități principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Perioada

18/10/2017 – prezent
Vicepreședinte
Coordonarea activității următoarelor direcții generale:
Direcția generală de conturi naționale și sinteze macroeconomice;
Direcția generală de exploatare și gestionare a surselor de date statistice;
Direcția de afaceri europene și cooperare internațională;
Unitatea de politici publice.
Institutul Național de Statistică Bd. Libertății nr.16, sector 5, București
Administrație publică centrală
01/01/2017 – 17/10/2017

Funcția sau postul ocupat

Manager de proiect pentru proiectul cu titlul „Sprijinirea ADR SE în calitate de OI POSCCE, în
perioada 2016-2018, pentru monitorizarea proiectelor finanțate în cadrul POSCCE 2007-2013”
finanțat din POAT 2014-2020:

Activităţi si responsabilităţi principale

coordonarea activității echipei de management și a întregului proiect pentru îndeplinirea obiectivelor
propuse și a rezultatelor estimate;
planificarea activităților și monitorizarea gradului de îndeplinire în vederea implementării optime a
proiectului;
evaluarea progresului proiectului pe baza informațiilor din Cererea de finanțare aprobată și indicatorii
propuși;
participarea la elaborarea/actualizarea documentelor specifice proiectului;
coordonarea activității de elaborare a rapoartelor de progres;
respectarea, pe întreaga perioadă de implementare a proiectului, precum și în perioada postimplementare, a regulilor de identitate vizuală specifice POAT 2014 – 2020;
participarea la vizitele de monitorizare/de control/misiunile de audit efectuate în cadrul proiectului.

Numele şi adresa angajatorului

Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SUD-EST)
Str. Anghel Saligny, Nr. 24, Braila

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
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ONG

01/08/2013 – 18/10/2017
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Funcția sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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Şef serviciu
Coordonarea şi verificarea activităţii de monitorizare a implementării proiectelor privind atingerea
obiectivelor, îndeplinirea rezultatelor şi a indicatorilor fizici şi de performanţă, precum şi
sustenabilitatea acestora, în conformitate cu procedurile stabilite prin manualul de proceduri specifice,
cu intocmirea documentelor si cu respectarea termenelor prevăzute în aceste proceduri;
Coordonarea, îndrumarea şi verificarea îndeplinirii de către ofițerii de monitorizare a responsabilităţilor
prevăzute în fişa de post a acestora, cu respectarea procedurilor interne de lucru;
Verificarea introducerii în SMIS a datelor şi informaţiilor aferente activităţii de monitorizare a
proiectelor şi validarea acestora conform procedurilor interne de lucru;
Participare la gestionarea implementării contractelor de finanțare pentru axa prioritară 5 a POS CCE;
urmărirea implementării activităţilor prevăzute în contractele de finanţare încheiate în cadrul axei
prioritare 5 a POS CCE şi a unui management adecvat al contractelor de finanţare, realizare
propuneri de modificare a acestor contracte (în ceea ce priveşte aspectele tehnice ale implementării);
verificarea stadiului realizării indicatorilor și rezultatelor specifice activității Serviciului Monitorizare
Proiecte, prevăzute în cadrul acestor contracte și elaborarea de propuneri fundamentate de
modificare a acestora;
Verificarea aplicării procedurilor interne la nivelul serviciului;
Asigurarea unui management adecvat al riscurilor asociate activităţilor din cadrul Serviciului
Monitorizare Proiecte OI POS CCE;
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SUD-EST)
Str. Anghel Saligny, Nr. 24, Braila
ONG
14.06.2016 – 31.10.2016; 22.06.2017-27.10.2017
Expert actualizare metodologie şi actualizare şi monitorizare PRAI secţiunile privind Învăţământ
Superior (IS)-regiunea Sud Est
Actualizarea anexelor PRAI pe baza datelor din surse statistice administrative, în conformitate cu
precizările Metodologiei de actualizare şi monitorizare a documentelor de planificare strategică Planurile Regionale de Acţiune Pentru Învăţământ (PRAI);
Actualizarea capitolelor din PRAI care se referă la învăţământul superior, în concordanţă cu
precizările Metodologiei de actualizare şi monitorizare a PRAI;
Organizarea şi derularea seminariilor regionale de instruire a membrilor Consorţiului regional
(grup țintă) în folosirea Metodologiei de actualizare şi monitorizare PRAI;
Realizarea revizuirii capitolelor PRAI actualizate pe baza recomandărilor adoptate de Consorţiul
regional.
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)
Str. Spiru Haret, nr.10-12, Sector 1, București
CNDIPT este organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației Naționale
29.04.2015-31.12.2015
Expert responsabil formare
Asigurarea suportului tehnic și material pentru buna desfășurare a cursurilor de FPC
Fundația Universitară Black Sea Foundation
Str. Mircea cel Bătrân, nr.104, Constanța
ONG

02/07/2013-31/07/2013
Manager de proiect
Monitorizare proiecte
Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est (ADR SUD-EST)
Str. Anghel Saligny, Nr. 24, Braila
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități si responsabilități principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

10/2007 → prezent
Conferenţiar universitar
Activitate de predare şi seminarizare la următoarele discipline: Statistică financiară; Statistică
economică; Statistică socială; Demografie şi metode de investigare socială; Demografie şi planificare
familială; Metode de cercetare în ştiinţele comunicării; Managementul conflictelor şi dialog social,
Politica socială a întreprinderii contemporane
Universitatea Constantin Brâncoveanu – Piteşti, Centrul Universitar Brăila
Str. Rubinelor, nr.18, Brăila (România)
Învăţământ universitar
10/2011 → 06/2015
Conferențiar universitar (colaborator)
Activitate de predare și seminarizare la următoarele discipline: Statistică; Calitatea datelor statistice;
Managementul riscurilor în proiecte; Metode cantitative în managementul proiectelor
Academia de Studii Economice – Bucureşti
Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică
Departamentul de Statistică şi Econometrie; Departamentul de Informatică și Cibernetică Economică
Piaţa Romană nr. 6, Sector 1 Bucureşti (România)
Învăţământ universitar
09/2011 → 01/2012

Funcţia sau postul ocupat

Expert pentru evaluarea actualizării PLAI şi furnizarea de feed back privind integrarea în PLAI a
recomandărilor PRAI

Activităţi si responsabilităţi principale

Verificarea corectitudinii datelor din anexele PLAI în raport cu sursele statistice oficiale şi
administrative; evaluarea relevanţei analizei şi a recomandărilor din cuprinsul PLAI în raport cu datele
din anexele PLAI; realizarea de rapoarte pe baza verificărilor şi evaluărilor efectuate; realizarea
rapoartelor de evaluare a PLAI în raport cu Studiul previzional privind cererea de formare profesională
la orizontul anului 2013; prezentarea rapoartelor întocmite în cadrul activităţii „Seminar regional cu
membrii Consorţiului Regional” şi în cadrul activităţii „Seminarii judeţene de pregătire pentru
integrarea în PLAI a rezultatelor studiului previzional privind cererea de formare profesională la
orizontul anului 2013”.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Centrul Naţional de Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)
Str. Spiru Haret, nr.10-12, Sector 1, Bucureşti (România)
CNDIPT este organ de specialitate în subordinea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și
Sportului

11/2010 → 01/2012
Expert pentru instruirea şi monitorizarea operatorilor de teren
Instruirea operatorilor de teren pentru activităţi specifice anchetelor de teren; participare la corectarea
şi validarea chestionarului elaborat cu scopul de a fi utilizat în ancheta sociologică a absolvenţilor de
ÎPT; corelarea bazei de date a absolvenţilor preluată de la beneficiar cu sarcinile de lucru distribuite
operatorilor de teren; optimizarea raportului de lucru al fiecărui operator de teren cu situaţia constatată
în teren; validarea chestionarelor completate în teren.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi
Str. Portului, nr.55B, Galaţi (România)
Învăţământ preuniversitar
11/2011→ 12/2011

Funcţia sau postul ocupat

Expert activități de formare
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Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

- Activităţi privind pregătirea seminarului cu titlul: ”Creşterea capacităţii de operare cu evidenţe
complexe” în cadrul proiectului cu titlul: ,,Consolidarea capacităţii instituţionale a Consorţiului Regional
pentru educaţie şi formare profesională”, în Regiunea Sud-Vest Oltenia.
- Corespondenţa cu membrii echipei de formatori, privind modalităţile optime de intervenţie ale fiecăruia,
astfel încât seminarul să aibă un caracter cât mai interactiv şi să-şi atingă scopul în ceea ce priveşte
crearea de competenţe şi nu doar transferul de informaţie de la expert către cursanţi.
- Pregătirea sesiunilor de focus grup pentru fiecare modul al seminarului.
- Realizarea suportului de curs, furnizat cursanţilor, pentru ca aceştia să aibă un document de referinţă
în vederea aprofundării ulterioare a ideilor puse în discuţie în timpul seminarului.
Proiect finanțat din FSE prin POSDRU 2007-2013, POSDRU/93/3.3/S/61944
ADR Sud-Vest Oltenia, Str. Teatrului nr.2A, Craiova, Dolj
Dezvoltare regională
05/2009 - 07/2010
Director coordonator
Organizarea, conducerea şi administrarea (serviciului public deconcentrat) Direcției Regionale de
Statistică Brăila, precum şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale DRS
Brăila, în condiţiile realizării unui management eficient şi de calitate
Direcţia Regională de Statistică Brăila
str. Unirii nr.72, Bloc Turn, Parter, Brăila (România)
Serviciu public, finanţat de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică,
organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial
01/06/2009 - 30/06/2009
Local short term expert (LSTE) in regional management of HRD
Actualizarea Planului Regional de Actiune pentru învăţământ;
Colectarea de la Inspectoratele şcolare judeţene şi alte instituţii a datelor din surse administrative
utilizate pentru actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI)
Scottish Qualifications Authority (SQA)
The Optima Building 58 Robertson Street, G2 8DQ Glasgow (Marea Britanie)
Consultanţă
09/06/2008 - 09/10/2008
Short term expert junior responsible for rewiwwing and updating REAPS
Actualizarea Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământul la nivelul Regiunii Sud-Est
WYG International Ltd.
Newstead Court, Little Oak Drive, Sherwood Business Park, Annesley, NG15 0DR Nottingham,
Nottinghamshire (Marea Britanie)
Consultanţă
05/2006 - 02/2008
Consilier IA
Coordonator al Unităţii Regionale Sud-Est a OI POS DRU MEdCT
Coordonarea echipei şi a activităţilor de planificare, informare și helpdesk, verificare tehnică, verificare
financiară, la nivelul Unităţii Regionale Sud-Est a OI POS DRU MEdCT care gestionează la nivelul
Regiunii Sud-Est, în perioada 2007-2013, Fondul Social European (FSE), Axele prioritare 1 şi 2 ale
POS DRU 2007-2013
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului – ISJ Brăila
Blv. Al. I. Cuza, Nr.172, Brăila (România)
Organism Intermediar Regional Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
05/07/2007 - 05/11/2007

Funcţia sau postul ocupat

REAP Developement Expert
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Activităţi si responsabilităţi principale

Realizarea capitolului privind învăţământul superior din cadrul Planului Regional de Acţiune pentru
Învăţământ (PRAI) pentru Regiunea Sud-Est

Numele şi adresa angajatorului

WYG International Ltd.
Newstead Court, Little Oak Drive, Sherwood Business Park, Annesley, NG15 0DR Nottingham,
Nottinghamshire (Marea Britanie)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Consultanţă
10/2002 - 09/2007
Lector universitar
Activitate de predare şi seminarizare la următoarele discipline: Statistică Financiară, Statistică
Economică, Statistică socială, Demografie şi metode de investigare socială, Metode de Cercetare în
Ştiinţele Comunicării, Demografie şi planificare familială, Macroeconomie şi previziune economică.
Universitatea Constantin Brâncoveanu – Piteşti, Centrul Universitar Brăila
Str. Rubinelor, nr.18, Brăila (România)
Învăţământ universitar
08/2005 - 02/2006
Director
coordonarea managementul liceului
Fundaţia de Învăţământ Ştiinţă şi Cultură „Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu” Liceul Economic „Petre S.
Aurelian”
Str. Rubinelor, Nr. 16, Brăila (România)
Învăţământ preuniversitar
06/2004 - 08/2005
Director Adjunct
- repartizarea elevilor pe clase conform criteriilor stabilite;
- repartizarea diriginţilor pe clase;
- monitorizarea activităţii cadrelor didactice în cadrul catedrelor, cercurilor, activităţilor cu părinţii;
Fundaţia de Învăţământ Ştiinţă şi Cultură „Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu” Liceul Economic „Petre S.
Aurelian”
Str. Rubinelor, Nr. 16, Brăila (România)
Învăţământ preuniversitar
09/2000 - 06/2004
Profesor
Activitate de predare: discipline Elemente de Statistică, Elemente de Tehnologie Generală, Orientare
şi Consiliere
Fundaţia de Învăţământ Ştiinţă şi Cultură „Prof. Univ. Dr. Alexandru Puiu” Liceul Economic „Petre S.
Aurelian”
Str. Rubinelor, Nr.16, Brăila (România)
Învăţământ preuniversitar
10/1997 - 04/1998
Director executiv
Coordonarea activităţii firmei
S.C. Regiana S.R.L.
Str. Mihai Eminescu, 41, Brăila (România)
Comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

03/1997 - 10/1997
Şef sector
Coordonarea activităţii firmei
S.C. Titan Procom S.R.L.
Str. Mihai Eminescu, Hotel Delta, 56, Brăila (România)
Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electronice şi electrocasnice

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

10/1998 - 11/2004
Doctor în economie

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Cibernetică şi Statistică Economică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Academia de Studii Economice - Bucureşti Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică
(Post-universitar)
P-ţa Romană nr.6, sector 1, cod 010374 Bucureşti (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 6

01/10/1992 - 07/1996
Diplomă de licență

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Management, Marketing, Statistică, Previziune economică şi financiară, Macroeconomie, Economie
politică, Economie mondială, Comerţ internaţional, Uzanţe diplomatice şi de protocol, Contabilitate
financiară, Contabilitate în comerţ exterior, Merceologie, Baze de date, Informatică, Investiţii străine
de capital, Management bancar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Facultatea Management Marketing în Afaceri Economice Brăila (Învățământ universitar) Str. Rubinelor nr. 16 - 18, Brăila (România)/ Academia de Studii
Economice P-ța Romană nr.6, sector 1, cod 010374 București (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 5

03/11/2014-07/11/2014; 01/06/2015-05/06/2015; 13/07/2015-17/07/2015
Diplomă de participare în cadrul proiectului „Formare în domeniul antidiscriminării, egalității de șanse
și al drepturilor persoanelor cu dizabilități”

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Modul I „Antidiscriminare”
Modul II „Egalitate de gen”
Modul III „Dreptul persoanelor cu dizabilități”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării/Estudia Consult SRL

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

25/02/2013-03/03/2013
Facilitator de dezvoltare comunitară/Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Planificare strategică; dezvoltare comunitară; politici de dezvoltare locală; dezvoltarea durabilă;
egalitatea de șanse între bărbați și femei.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Centru pentru Strategii și Politici Europene-furnizor cursuri de formare profesională autorizate A.N.C.

Perioada
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08/07/2011-13/07/2011
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Calificarea/diploma obţinută

Formator/Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea
metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketing-ul formării; proiectarea programelor de formare;
organizarea programelor şi a stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi a stagiilor de formare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

SC Infoeducaţia SRL

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

15/03/2010 - 19/03/2010
Asistent relaţii publice şi comunicare/Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

munca în echipe interdisciplinare;
dezvoltare profesională,
comunicare interactivă;
comunicare interpersonală,
planificarea activităţii proprii;
evaluarea eficienţei programelor de relaţii publice;
menţinerea relaţiilor cu mass-media

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila (Program de perfecţionare Asistent relaţii publice şi comunicare)
Str. Pensionatului nr. 3, Brăila (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

01/09/2009 - 14/09/2009
Manager proiect/Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Stabilirea scopului proiectului;
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
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.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Muncii şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Camera de
Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila (Program de specializare)
Str. Pensionatului nr. 3, Brăila (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

07/04/2009
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

PIB (Produsul Intern Brut)– metodologie şi interpretarea rezultatelor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Institutul Naţional de Statistică Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS) (Program de
perfecţionare)
Bd. Libertatii 16, Sector 5, Bucureşti (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

15/10/2009 - 22/12/2009
Certificat de absolvire a programului de perfecţionare

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Baze de date locale, Sistemul statisticii oficiale, Codul de practici al statisticilor europene, Anchete
statistice, metode de prognoză economică şi financiară

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Institutul Naţional de Statistică Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS) (Program de
perfecţionare)
Bd. Libertatii 16, Sector 5, Bucureşti (România)

Perioada
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Calificarea/diploma obţinută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Psihologia educaţiei;
Introducere în pedagogie;
Teoria şi metodologia curriculumului;
Teoria şi metodologia instruirii;
Teoria şi metodologia evaluării;
Didactica specialităţii;
Sociologia educaţiei;
Instruire asistată de calculator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Universitatea Constantin Brâncoveanu din Piteşti
(Departamentul pentru pregătirea personalului didactic)
Strada Rubinelor, nr. 18, Brăila (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

02/2007 - 05/2007
Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Formare profesională orizontală în domeniul instrumentelor structurale - Dezvoltarea proiectelor şi
implementarea Fondurilor Structurale ale UE
Principiile de bază pentru asistenţa din fondurile structurale;
Programarea fondurilor structurale şi structurile de management în România;
Identificarea şi dezvoltarea proiectului;
Monitorizarea şi evaluarea proiectului;

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Economiei şi Finanţelor – Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS)
(Program de formare)
Bulevardul Mircea Vodă, nr. 44, sector 3, Bucureşti (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

22/05/2006 - 23/05/2006
Certificat

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Cursul de iniţiere în Statistică Asistată de Claculator, cu ajutorul softului SAS

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti Facultatea MMAE Brăila, Universitatea „Eberhards
Karls” Tubiengen, Germania (Curs de iniţiere)
Strada Rubinelor, nr. 18, Brăila (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

17/11/2004 - 29/01/2005
Adeverinţă

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Managementul asigurării calităţii în educaţie în condiţiile noului sistem de administrare şi de finanţare
a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

CCD Brăila în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Brăila (Curs de formare continuă)
strada Griviţei, nr.328, Brăila (România)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Engleza

C1

Franceză

A2

Vorbire
Participare la
conversaţie

Citire

Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
B1
experimentat
experimentat
independent
Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi
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Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, comunicare, capacitate de adaptare, seriozitate, diplomaţie, asumarea
responsabilităţii, capacitate de a rezolva probleme în timp util, abilităţi de consiliere şi
îndrumare; capacitate de mediere şi negociere.

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Bun organizator (organizare şi coordonare activităţi grupuri de lucru în proiecte finanţate din
surse europene)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Utilizare PC, Laptop. Utilizare programe: Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, Page
Maker, CorelDRAW, Acces, Ciel Contab, Ciel Gestcom, SPSS, Internet Explorer, Windows
8, Windows 10 etc.

Alte competenţe şi aptitudini

Capacitate de analiză, sinteză şi selectare informaţii; leadership, creativitate şi spirit de
iniţiativă, competenţă decizională; abilităţi de organizare, coordonare şi control, obiectivitate
în apreciere, antenţie la detalii, responsabilitate, seriozitate, gândire strategică.

Permis de conducere

C, C1, B, CE, C1E, BE

Informaţii suplimentare Membru în Consorţiul Regional al Regiunii de Dezvoltare Sud-Est
Membru în Pactul pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială al Regiunii Sud-Est
Membru în colectivul de elaborare al Planului Regional de Acţiune pentru Învăţământ (PRAI
Sud-Est)
Membru în colectivul de elaborare al Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare şi
Incluziune Socială (PRAO Sud-Est)
Membru în colectivul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare durabilă a judeţului Brăila 2010
-2015
Membru (Expert competitivitate și creștere economică) în colectivul de elaborare a Strategiei
de Dezvoltare a judeţului Mehedinți 2014 -2020
Preşedinte la examenul de Bacalaureat 2008, desfăşurat la Centrul de Examen organizat la
Colegiul tehnic "Henry Coandă" Tulcea.
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