
 

 

Curriculum vitae 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dan Dorina 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
 

Data naşterii 03.10.1964 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională  

Perioada 01.09.1990 – pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor biologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de predare – invatare, Membru in diverse comisii : de verificare a 
cataloagelor, de asigurare a comenzilor de manuale, de acordare a burselor,de 
organizare a Olimpiadei de Biologie fazele pe scoala,sector, municipiu și națională, 
profesor metodist biologie in sectorul 5, membru în Consiliul Consultativ al 
profesorilor de biologie, etc 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul National „ Gheorghe Lazar” 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invatamant 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 

Educaţie şi formare  

  

  

  

  

Perioada iunie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr. 933/05.07.2016 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Evaluator de competențe pentru definitivat și titularizare, 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucuresti, ISMB 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada noiembrie/decembrie, 2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr. 1865/11.12.2015 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

program formare – Instrumente utile pentru metodiștii ISMB în proiectarea 
inspecției școlare, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucuresti, ISMB 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada noiembrie/decembrie, 2014 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr. 1274/18.12.2014 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul riscurilor de corupție în educație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada octombrie - decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 12928/842/24.12.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISJ Bihor, ISMB, Siveco România SA, Tehne România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 03.05.2012 – 15.06.2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat nr. 776 din 06.01.2014 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profesorul si cariera de succes 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Brașov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Octombrie – decembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 28/06.02.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilitarea pe curriculum la decizia scolii, la nivel interdisciplinar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISMB 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul de FORMARE PROFESIONALA pentru ocupatia de DESIGNER 
INSTRUCTIONAL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Formare Profesionala INFO EDUCATIA 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 18 – 20.02.2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat nr. 0674/14.02.2012 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Responsabilitate individuala: Prevenire HIV/SIDA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundatia Tineri pentru Tineri 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 14 – 23.06.2010 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 710, 24.06.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul „ TITULARIZARE 2010” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 18 – 30.07.2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic nr. 4620/05.08.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea dezvoltatorilor de itemi de evaluare (INSAM) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. SOFTWIN S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul de FORMARE PROFESIONALA pentru ocupatia de METODIST 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Formare Profesionala INFO EDUCATIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 9.11.2009 – 12.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat nr. 106/14.09.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul „ Repere metodologice pentru studiul disciplinei stiinte” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 31.10.2009 – 15.11.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 9310/ 20.03.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul de FORMARE PROFESIONALA pentru ocupatia de MENTOR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Formare Profesionala INFO EDUCATIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 26oct., 9nov. si 23nov. 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare in cadrul proiectului international Intelligent Use of Energy in Schools
Romania 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISMB, Universitatea Politehnica Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Dec.2007 – 11.04.2009 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 85/27.11.2008, Atestat de formare continua a personalului didactic, nr. 
0028878 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare continua « Didactica Nova » 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISMB, Universitatea Bucuresti, ASE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 30.11. – 02.12. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 1585/ 07.07.2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Cursul de FORMARE PROFESIONALA pentru ocupatia de FORMATOR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Centrul de Formare Profesionala INFOEDUCATIA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Martie, 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 28265/20.03.2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

“ Cursul de formare in educatie pentru sanatate “ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii, Fundatia TINERI PENTRU 
TINERI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 7 – 9. 12. 2001 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 56/19.02.2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

“ Metode si instrumente utilizate in evaluarea curenta a performantelor elevilor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

M.E.C. – Serviciul national de evaluare si examinare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 3 – 8 sept. 2001 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 21/2/12.02.2002 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

“ Cursul de formare de mentori “ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii, Directia pt educatie continua, formarea si 
perfectionarea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Ianuarie, 2000 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta nr. 123/20.02.2000 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de pregatire in domeniul Reformei Invatamantului : Curriculum national, 
Evaluare, Selectarea manualelor, etc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Casa Corpului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada Sesiune 1998 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 71/02.11.2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Gradul didactic I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada Sesiunea 28.08 – 02.09.1997 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 405/24.11.1997 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Gradul didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada Sesiunea 27.08.- 01.09.1993 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr. 10650/oct.1993 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Definitivat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

M.E.C. – Universitatea din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 01.09.1989 – 30.06.1990 

Calificarea / diploma obţinută Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Curs de specializare in biochimie – anul V 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Certificat nr. 118/13.02.1998 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Perioada 01.09.1985 – 31.08.1989 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta nr. 3991/06.09.1990 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Sectia Biochimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Enleza/Franceza – nivel incepator 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba            

Limba            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale comunicare foarte buna cu elevii si colegii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea și coordonarea clasei în calitate de profesor și diriginte. 
Organizarea și coordonarea grupelor de studenți în practică pedagogică în calitate 
de mentor. 
Organizarea și coordonarea profesorilor în calitate de profesor metodist. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice activitate de dirigentie – 20 ani. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

utilizare calculator, echipament laborator 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică 
facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Nu 

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de 
exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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