
 

 
 
 
 
 

Curriculum vitae 
Europass 

 

 
Informaţii personale 

Nume / Prenume    Moraru  Daniela 
Adresă 

Telefoane 

Fax      

E-mail(uri)      

Naţionalitate    română 

Data naşterii    02.10.1965 

Sex     feminin 
 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul   
ocupaţional 

 
 

Experienţa profesională 
 
 

Perioada    01.09.1990 – 31.08.1993; 01.09.2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat     Profesor titular de fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale               Instruire elevi cu vârste între 12 şi 19 ani 
     Coordonator al unor proiecte europene 

 

 
Numele şi adresa angajatorului    Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 

Bdul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Educaţie 
 
 

Perioada    Iulie 2015 – ianuarie 2016 

Funcţia sau postul ocupat     responsabil implementare activități, în cadrul proiectului POSDRU/175 /2.1/S/149902, TOP 
Management SV-BI – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top management, 
cercetare și inovare în viața profesională 

Activităţi şi responsabilităţi principale        Coordonare activități experți din partea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”: 
   Coordonare, împreună cu responsabilii partenerilor, implementare activități ale proiectului 
   Asigurarea comunicării cu partenerii din proiect pentru implementarea activităților, în limita 

delegării de către managerul de proiect 
   Monitorizarea desfășurării activităților proiectului și informarea managerul de proiect privind stadiul 

desfășurării și al rezultatelor atinse 
   Sprijinirea asistentul manager cu date tehnice în întocmirea rapoartelor de monitorizare și progres 

privind activitățile și rezultatele proiectului 
   Sprijinirea asistentul manager în asigurarea corelării rapoartelor experților 
   Dezvoltarea argumentelor necesare documentării actelor adiționale și notificărilor către CNDIPT 

OIPOSDRU 
   Participare la întâlnirile de lucru ale echipei de management și de implementare 
   Participare la redactarea RTF 
   Întocmire decont de cheltuieli personale 
   Întocmire RA și FP pentru activitatea proprie 
   Realizează alte activități specifice postului prevăzute în procedurile și instrucțiunile CNDIPT 

OIPOSDRU și in procedurile Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”: 

Numele şi adresa angajatorului    Colegiu Național Gheorghe Lazăr, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Educație 
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Perioada 5.11.2011 – 30.04 2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert implementare în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/63160 

Activităţi şi responsabilităţi principale      Furnizare de expertiză în domeniul proiectării manageriale pe perioada implementării proiectului 
  Activitate de consiliere a directorilor și inspectorilor școlari participanți la activitățile din cadrul 

proiectului în implementarea și realizare de documente manageriale școlare PDI/PAS 
  Elaborarea unei broșuri/culegeri PDI/PAS dezvoltate de exemple de bună practică în cdrul 

activităților proiectului 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar al Județului Prahova 
Ploiești, Str. Democrației nr. 35 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

 
Perioada 

 
1.09.2010 – 31.08.2011 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator activități în cadrul proiectului POSDRU/85/1.1/S/63160 

Activităţi şi responsabilităţi principale      Realizarea produselor de proiect ce au revenit ARACIP ca partener 
     Facilitarea colaborării cu Partenerul 4 (SICI) 
     Propunere proceduri de selecție pentru experții pe termen lung și scurt din partea ARACIP, care 

urmau să participe în proiect 
     Coordonarea activității experților pe termen lung și scurt din partea ARACIP 
     Elaborare materiale de informare, promovare și diseminare 

Numele şi adresa angajatorului ARACIP 
Strada Spiru Haret nr. 12, Sector 1, Bucureşti – 70738 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

 
Perioada 

 
25.03.2002 – 12.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar responsabil cu gestionarea programelor comunitare şi a problematicii de integrare 
europeană 

Activităţi şi responsabilităţi principale      management de proiecte (proprii sau în parteneriat): concepţie, elaborare, planificare, 
implementare, evaluare, diseminare 

     monitorizarea proiectelor cu finanţare europeană 
     monitorizarea activităţilor de cooperare europeană şi internaţională la nivelul unităţilor şcolare 
  monitorizarea activităţilor cadrelor didactice beneficiare de burse individuale de formare, 

finanţate de Uniunea Europeană – fonduri Socrates (actualmente fonduri prin Longlife Learning 
Programme) 

     monitorizarea proiectelor unităţilor şcolare derulate cu terţi, la nivel local sau regional 
     membru al Comisiei de Asigurare a Calităţii la nivelul ISMB (ca urmare, contact direct cu 

CNDIPT şi ARACIP) 
     membru în comisii de examen, admitere, titularizare 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti 
Str. Icoanei nr. 19, sector 2, Bucureşti, cod poştal 020451 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie 

 
Perioada 

 
2006 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice la disciplinele Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă și Practică în 
managementul educațional 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Comunicare și Relații Publice, SNSPA, Str. Povernei nr. 6, sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și formare profesională 

 
Perioada 

 
01.09.1996 – 31.08.2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale      Instruire elevi cu vârste între 14 şi 19 ani 
     Profesor diriginte 
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Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Marin Preda” (din 1998 până în 1999 – detașare la Colegiul Economic „Virgil 
Madgearu”; din 1999 până în 2002 – detașare la Colegiu Național „Gheorghe Lazăr”, București; din 
2002 până în 2008 – detașare la Inspectoratul Școlar al Municipiului București) 
Strada Rușețu nr. 17, sector 6, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 

 
01.09.1993 – 31.08.1996 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale      Instruire elevi cu vârste între 14 şi 19 ani 
     Profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Enachiță Văcărescu” 
Calea Domnească nr. 235, Târgoviște, Dâmbovița 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Educaţie şi formare 

 

 
Perioada 

 
Noiembrie 2016 – noiembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1.    Bazele fotonicii 
2.    Biofotonică și optică biomedicală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Doctorală ETTI, Universitatea Politehnică București 

 
Perioada 

 
13 – 15 iulie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare; 24 EMC credits 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

7th Edition of the International Conference on Lasers in Medicine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Romana de Laseri in Stomatologie; SPIE (International Society for Optics and Photonics) 

 
Perioada 

 
25 mai – 4 iulie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

"Shared Leadership and School Development" online course 
Module 1: Distributed Leadership 
Module 2: Developing Distributed Leadership 
Module 3: Teacher Leadership 
Module 4: Involving School Stakeholders 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

School Education Gateway, Teacher Academy 

 
Perioada 

 
19 septembrie – 16 octombrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

"Competences for 21st Century Schools" online course 
Module 1: Introducing Competences for 21st Century Schools 
Module 2: Teaching Key Competences through Project Based Learning 
Module 3: Assessing Key Competences 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

School Education Gateway, Teacher Academy 

 
Perioada 

 
8 – 11 octombrie 2015, Varșovia 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Atelierul de dezvoltare profesională “ Science, environment and entrepreneurship in eTwinning 
projects“ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Polish National Support Service for eTwinning 

 
Perioada 

 
13 aprilie – 17 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

     Getting started with tablets at school 
     Using tablets for creative content 
     Using tablets for collaborative learning 
     Using tablets for personalising learning & flipping the classroom 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Schoolnet Academy (EUN Partnership) 

 
Perioada 

 
Ianuarie – martie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Statement of Accomplishment – Introduction to astronomy 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Surveys topics in astrophysics from classical astronomy to modern cosmology with an emphasis on 
the underlying physics principles and their use in interpreting observations. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

DUKE University, M. Ronen Professor, online course 

 
Perioada 

 
August – noiembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Statement of Accomplishment – Bioelectricity 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Rules of electricity in solutions 
The sources of energy across membrane 
The generation of electrical pulses (action potentials) by bioelectric membranes, and the propagation of 
these action potentials along fibers. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

DUKE University, Roger Coke Barr PhD Professor, online course 

Perioada 30.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la cursul ”EDMUNDO – Oportunități de studiu în străinătate pentru elevi” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- cunoștințe despre sisteme de învățământ din țări precum Marea Britanie, Olanda, Danemarca, 
Suedia, SUA, Elveția, Coreea de Sud 

-      procesul de aplicare la o universitate în străinătate 
- condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un elev pentru a putea aplica și a fi admis la o 

universitate în străinătate 
-      consilierea gratuită EDMUNDO 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EDUCATIVA Group, Educativa Teacher Network 

 

 
Perioada 

 

 
17 – 21.06.2013 

Calificarea / diploma obţinută - 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-      dezvoltarea abilității de a lucra mai eficient în clasă 
-      utilizarea cu mai multă ușurință a tehnologiilor moderne în predare 
-      observarea metodelor de lucru în echipă a profesorilor 
-      îmbunătățirea vocabularului de specialitate în limba engleză 
-      dezvoltarea abilităților de experimentare 
- creșterea flexibilității în timpul orei de curs, în funcție de evoluția acesteia și de cerințele specifice 

ale elevilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

King Edward VI Grammar School, Louth, Lincolnshire, UK 
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Perioada Aprilie – mai 2012; martie – mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință - Formarea profesorilor de matematică și științe – POSDRU 62534 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contextul actual al educației, Interdisciplinaritate, CDȘ ca parte a întregului curriculum, Utilizarea 
noilor tehnologii pentru dezvoltare curriculară, Prezentarea CDȘ-ului „Matematică și științe în 
societatea cunoașterii” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bihor 

 

 
Perioada 

 

 
30.01. – 06.02.2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   abilităţi de comunicare 
   abilităţi de negociere 
   abilităţi de lucru în echipă 
   abilităţi de conducere 
   abilităţi de relaţionare cu clienţii 
                         personalitate puternică, cu trăsături specifice ca: entuziasmul, responsabilitatea, integritatea, 

încrederea în sine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC WIN-WIN CONSULT S.R.L. 

 

 
Perioada 

 

 
30.11. – 4.12.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la Vizita de Studiu nr. 141 (Call 2009, LLP) „Improving quality through internal 
and external evaluation in autonomous schools” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

     analiză sintetică a informaţiilor privind evaluarea în ţările UE 
     înţelegerea diferenţiată a procedurilor de evaluare la nivel european 
     creşterea nivelului de înţelegere a limbii engleze vorbite de nativi sau non-nativi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institut für Bildungsmonitoring Schulinspektion, Hamburg, Germania 

Perioada Oct – nov. 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul de formare în cadrul proiectului IUSES – Intelligent Use of Energy in 
School 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: 
     eficienţă energetică în construcţii 
     eficienţă energetică în transporturi 
     eficienţă energetică în industrie 

competenţe: 
     utilizarea kit-ului 
     utilizarea platformei proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti 

 

 
Perioada 

 

 
22 – 30 iunie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de finalizare a programului „Management de proiect” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoştinţe şi aptitudini necesare scrierii de proiecte finanţate din fondurile Uniunii Europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Euro Best Team 
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Perioada 11 – 15 mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a seminarului cu titlul: „Project Management of European and Educational 
Related Project” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

      familiarizarea cu programele de finanţare ale Uniunii Europene, cu principiile lor de 
management şi cu cerinţele financiare specifice 

      competenţe şi principii manageriale 
      practici bune şi slabe în managementul de proiect 
      familiarizarea cu instrumentele de management de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

e-ISOTIS (Information Society Open To Impairements), Atena 

 

 
Perioada 

 

 
2 – 5 iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la stagiul de formare „Dezvoltarea competenţelor în managementul proiectelor 
Leonardo da Vinci şi Comenius” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Îmbunătăţirea competenţelor de: 
     design de proiect 
     monitorizare 
     evaluare 
     comunicare în parteneriat transnaţional 
     management financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Constanţa şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării 
Profesionale 

 

 
Perioada 

 

 
6 – 9 februarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de competenţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Elaborarea unei propuneri de proiect de tip FSE, pe componenta POS-DRU 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Albafor, Agenzia Formativa, Provincia Di Roma 

 

 
Perioada 

 

 
3 – 9.02.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of attendance on Comenius Course „Change Management for School Improvement” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe manageriale în iniţierea, implementarea şi menţinerea schimbării în şcoală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

VSKO – v.z.w. Nascholing in het Katholiek Onderwijs, Brussel, Belgia 

 

 
Perioada 

 

 
An universitar 2006 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de promovare a cursului postuniversitar „Managementul comunicării, relaţiilor şi resurselor 
umane” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul comunicării 
Managementul resurselor umane 
Managementul relaţiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic 
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Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare la stagiul de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Design-ul şi monitorizarea proiectelor derulate cu fonduri provenind din Fondul Social European 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic, Braşov 

 
Perioada 

 
2002 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în Managementul Proiectelor Internaţionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

     management de proiect 
     managementul financiar al proiectului 
     managementul resurselor umane 
     marketing strategic 
     implementarea şi monitorizarea proiectelor internaţionale 
     mediul legislativ al proiectelor internaţionale 
     managementul riscului în proiecte 
     relaţii publice 
     monitorizarea proiectelor cu ajutorul soft-urilor: Microsoft Project şi Primavera Project Planner 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Naţională de Ştiinţe Politice şi Administrative; Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice 

 
Perioada 

 
1997 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

     specializare în fizică pentru obţinerea gradului didactic I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de fizică 

 
Perioada 

 
28.08. – 01.09.1996 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

     Specializare în fizică pentru obţinerea gradului didactic II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de fizică 

 
Perioada 

 
27.08 – 01.09.1993 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

     Specializare în fizică pentru obţinerea definitivării în învăţământ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de fizică 

 
Perioada 

 
1986 – 1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în profilul FIZICĂ, specializarea FIZICĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanică şi acustică, Fizică moleculară şi căldură, Electricitate şi magnetism, Optică, Fizica atomului şi 
moleculei, Dispozitive şi circuite electronice, Mecanica analitică şi a mediilor deformabile, Fizică 
nucleară, Termodinamică şi fizică statistică, Electrodinamică şi teoria relativităţii, Mecanică cuantică, 
Fizica corpului solid, Fizica plasmei, Spectroscopie şi laseri, Biologie moleculară şi celulară, Bazele 
biofizicii, Fizica stării lichide, Biochimie, Biologie moleculară şi celulară, Metodica predării fizicii, 
Psihologie, Filozofie, Pedagogie, Economie politică, Chimie, Analiză matematică, Algebră, Ecuaţiile 
fizicii matematice, Limba engleză, Desen tehnic, Practică pedagogică, Activitate de cercetare 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de fizică 
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Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

 

C1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator independent B2 Utilizator 
independent 

 

C1 Utilizator 
experimentat 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
Limba maternă    Română 

 
Limba străină cunoscută 

Autoevaluare 
Nivel european 

Limba engleză 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale      relaţionare interpersonală - în cadrul activităţilor la locul de muncă 
     consiliere şi orientare profesională – în cadrul activităţii ca şi cadru didactic diriginte; consilir 

EDMUNDO 
     relaţionare cu elevi de diferite categorii de vârste (de la nivel preşcolar la nivel liceal) - în cadrul 

activităţilor derulate în proiecte 
     comunicare deschisă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  spirit organizatoric (logistic, convocare si gestionare participanţi) în cadrul sesiunilor de 
informare, conferinţelor de lansare de proiecte/programe, conferinţe de presă etc. la nivelul 
municipiului Bucureşti pentru cadre didactice, directori 

     leadership (coordonator metodişti, profesor asociat SNSPA) 
     experienţă bună de coordonare a unei echipe de proiect (coordonator parteneriate şcolare) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

     Operator PC ( Word, Excel) – cursuri la Casa Corpului Didactic, Bucureşti 
     Operator PC (Microsoft Project , Primavera Project Planner) - master „Managementul 

Proiectelor Internaţionale” din cadrul Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative 

Permis de conducere Categoria B, din 2002 

Informaţii suplimentare Persoane de contact: 
Irina Stănciugelu – lector doctor SNSPA, tel. 0740177188 
Mihaela Florescu – profesor, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, București, tel. 
0749081312, fost Inspector Școlar General în perioada 2006-2009 
Victor Ioan Nicolae – director, Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București, tel. 0740639458 
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