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Principalele activităţi şi responsabilităţi planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de evaluare a unităţilor de învăţământ 
particular preuniversitar;participarea la elaborarea unor iniţiative legislative finalizate:  
Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acordării autorizaţiei de 
încredere (O.MECT  nr.5574/2003), Codul deontologic al membrilor CNEAIP precum şi ai comisiilor 
de evaluare şi acreditare a învăţământului  preuniversitar judeţene şi ale municipiului Bucureşti 
(O.MECT nr.3466/2004), Metodologia de evaluare a unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea 
acreditării(O.MEC  nr.4655/2005), elaborarea instrumentelor de lucru pentru activităţile de 
evaluare/control , conform standardelor naţionale,  participarea la vizite de evaluare/control în judeţele 
ţării şi în capitală; colaborarea/corespondenţa, cu direcţii ale MEdC, cu inspectoratele şcolare 
judeţene, cu unităţile şcolare; participarea la activităţi de îndrumare/control la unităţi şcolare din 
învăţământul preuniversitar de stat (examene de bacalaureat şi testarea naţională, titularizare), ş.a 

             Numele şi adresa angajatorului Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar(CNEAIP) – Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, str. Spiru Haret nr.12, sector 1, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere, îndrumare, control, evaluare 

                                              Perioada 01.09.1985- 31.08.2003   

                   Funcţia sau postul ocupat Profesor de chimie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Profesor, metodist ISMB,  responsabil comisia diriginţilor, membru în comisia de curriculum, 
 consilier cu probleme de muncă educativă,  responsabilul comisiilor  pentru întocmirea orarului, 
 a curriculumului la decizia şcolii, a serviciului pe şcoală pentru profesori, a diriginţilor, membru în CA,  

            Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”, Bulevardul Regina Elisabeta nr.48, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie 

                                               Perioada 01.09.1980- 31.08.1985   

                      Funcţia sau postul ocupat Profesor de chimie 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi Profesor, membru în CA 
 responsabil diverse comisii 
 funcţia de director adjunct cu  munca   educativă 
 metodist ISMB 

             Numele şi adresa angajatorului Şcoala Generală nr. 41, sector 2 şi Liceul Sanitar, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educaţie 

                                               Perioada 01.09.1975 – 31.08.1980 

                    Funcţia sau postul ocupat Profesor de chimie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Profesor, membru în CA, responsabil diverse comisii,  funcţia de director adj.cu  munca   educativă,   

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Grupul Şcolar Săruleşti, judeţul Călăraşi 
Educaţie 
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Alte experienţe profesionale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicaţii  
 
 
 
 

 
2010- expert elaborare itemi chimie  - proiectul  „INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A 
CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR(INSAM), MINISTERUL EDUCAŢIEI, 
CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI”, ID 3074. 

   2010 –expert   în proiectul „ANTREPRENORIAT SI CETATENIE ACTIVA – Platforma digitala 
interactiva pentru viitorul elevilor de liceu!”, ID 9107. 
   2010 – responsabil pentru Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, în cadrul proiectului  „De la teorie la 
practică-primul pas spre construirea carierei”, implementat de Asociaţia Sfântul Stelian, proiect 
POSDRU/22/2.1/G/16862 
2009, 2008, 2007- membru grupul de lucru  CNCEÎP-MEC pentru  elaborarea şi verificarea variantelor de 
subiecte pentru examenul de Bacalaureat, Chimie organică  
          - Culegere – Ghid de pregătire, Chimie Organică, Bacalaureat 2009,  Editura Nominal Grup,   2011 
           -  Ştiinţe ale naturii-Biologie, Chimie, Fizică, Larisa Georgescu Georgeta Tănăsescu,   Georgeta 
                                                                      Tănăsescu, Didona Niculescu, , Ed. NAŢIONAL, 2010 
               - Chimie  pentru clasa a VII a, , Ed. NAŢIONAL, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu 
               - Teste de chimie-clasa a VII a, Ed. NAŢIONAL, 2010, , Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu       
               - Chimie  pentru clasa a VIII a, Ed. NAŢIONAL, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu 
              - Teste de chimie-clasa a VIII a, Ed. NAŢIONAL, 2010, Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu 

              - Culegere – Ghid de pregătire, Chimie Organică, Bacalaureat 2009,  Editura Nominal Grup,   
2009 

                 - Culegere – Chimie Organică, Bacalaureat 2008,  Editura Tamar, 2008   

               - Manual de chimie,clasa a XII - a, Ed.Corint, 2007, Georgeta Tănăsescu,   Maria Negoiu, 
aprobat prin    ordinul MEdC 1262/44 din /06.06.2007 
             -   Manual de chimie,clasa a XI- a, Ed.Corint, 2006, Georgeta Tănăsescu, Adalgiza Ciobanu, 
aprobat prin    ordinul MEdC 4446/19.06.2006 
               - Manual de chimie,clasa a IX a, Ed.Corint, 2004,  Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu, aprobat 
prin ordinul    MEdC 3921/31.05.2004                                            
 -Chimie  pentru clasa a VII a, în colecţia  Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003 
Georgeta Tănăsescu, Maria Negoiu 
                - Teste de chimie-clasa a VII a,  în colecţia  Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003, 
Georgeta   Tănăsescu, Maria Negoiu       
                - Chimie  pentru clasa a VIII a, în colecţia  Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003, 
Georgeta  Tănăsescu, Maria Negoiu 
                - Teste de chimie-clasa a VIII a, în colecţia  Ghid către nota 10, Ed. Cartea de buzunar, 2003, 
Georgeta  Tănăsescu, Maria Negoiu 
                - Culegere de probleme de chimie pentru gimnaziu- problemele  rezolvate din manualele 
alternative, clasa  a VII-a, Ed. Niculescu, 2002, Georgeta Tănăsescu, A. David  
                - Culegere de probleme de chimie pentru gimnaziu- problemele  rezolvate din manualele 
alternative, clasa  a  VIII-a, Ed. Niculescu, 2002, Georgeta Tănăsescu, A. David                    
                  - Referent ştiinţific la „Ghid de evaluare pentru chimie-  Luminiţa Ursea, Ioan T. Radu, Editura 
Humanitas, 2002  
                    - Manualul de chimie pentru clasa a XI-a (C1), Editura       Niculescu,  Georgeta  Tănăsescu, 
Adalgiza  Ciobanu,  Adriana David, 2001,aprobat de MEC prin ordinul 4144/18.07.2001 
                - Culegere de probleme  de chimie generală şi anorganică,  liceu,  Ed. Niculescu, 2001, 
Georgeta Tănăsescu, A.David 
               - Articol „Ghidul de evaluare a profesorului de chimie” în  Tribuna Învăţământului, aprilie 2001 
                - Referent ştiinţific la „Teste de chimie organică” Luminiţa   Ursea, Ed. Humanitas, 2003 
                 - Referent ştiinţific la „Ghidul profesorului pentru clasele a IX a şi a X a”-  Chimie anorganică şi 
generală   Luminiţa   Ursea, Ioan T. Radu, Editura Humanitas, 2001 
               - Set de diapozitive omologat de Ministerul Educaţiei Naţionale, „Reacţii cu transfer de electroni 
şi transfer de protoni”, Bucureşti, 1987 
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Educaţie şi formare 

 
 
 
 
 

                                         Perioada 2011 

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

DESIGNER INSTRUCTIONAL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesională INFO EDUCAŢIA 

                                         Perioada 2010 

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

METODIST 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesională INFO EDUCAŢIA 

 
 
                                         Perioada 2009-2010 

        Calificarea / diploma obţinută certificat de perfecţionare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programul  pentru activităţi de formare continuă „DIDACTICA NOVA”, modulele I şi II  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Departamentul  pentru  Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Bucureşti 

 
                                         Perioada 2009-2010 

        Calificarea / diploma obţinută    Cursul  IUSES, certificat de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 seminarii de formare în cadrul proiectului internaţional INTELLIGENT USE OF ENERGY IN 
SCHOOL, din  programul INTELLIGENT ENERGY-EUROPE  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISMB în parteneriat cu UPB, 2009 
 

 
 
                                         Perioada 2009 

        Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Programul de  formare continuă „DeCeE” –Programul Naţional De Dezvoltare   
   a Competenţelor De Evaluare a Cadrelor Didactice din Învăţământul Preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

C.C.D. Bucureşti 

 
                                         Perioada 2009   

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

MENTOR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesională INFO EDUCAŢIA 

 
                                         Perioada 2008 

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

FORMATOR”, 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesională INFO EDUCAŢIA 

 
 
                                         Perioada 2008 

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

MANAGER   PROIECT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesională INFO EDUCAŢIA 

 
                                         Perioada noiembrie    2006- februarie 2008 

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Programul de  formare continuă - «  Program  de formare pentru experţi în evaluare şi acreditare ai 
ARACIP », 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ARACIP, MECT 

 
                                         Perioada 2008 

        Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cu antetul MEC şi MMSSF şi cu timbru aplicat de CNFPA 

 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

        Programul de  formare continuă „ INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI PROIECTE 
        INTERNAŢIONALE” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucureşti 

 
                                         Perioada 2007 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, adeverinţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de formare „Ora de consiliere şi orientare şcolară – în vederea implementării noii programe de 
consiliere şi orientare”) , 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucureşti 

 
                                         Perioada 2004 

        Calificarea / diploma obţinută Vizită de studii în  Scoţia,   -proiect Phare TVET 0108.01 , 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

participarea la activităţi de management educaţional la departamentul de Educaţie Permanentă din 
Scoţia   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MECT 

 
                                         Perioada 2003-2004 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, adeverinţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de formare MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucureşti 

 
                                         Perioada 2000 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, adeverinţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

cursuri de pregătire în domeniul Reformei Învăţământului 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Bucureşti 

 
                                         Perioada 1998 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, adeverinţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cursuri de formare de instructori în educaţia pentru viaţa de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISMB 

 
 
 
                                         Perioada 1998 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, adeverinţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cursuri de formare de instructori în educaţia pentru viaţa de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISMB 

 
                                         Perioada 1987-1988 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Gradul I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

 
                                         Perioada 1983 

        Calificarea / diploma obţinută perfecţionare, certificat  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Gradul II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

 
                                         Perioada 1971-1975 

        Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Învăţământ  superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic Bucureşti- Facultatea de Chimie 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  română 
  

Limba(i) străină(e) Franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B 2 B 2 B 2 B 2 B 1 

Limba  B 2 B 2 B 2 B  2 B 1 
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 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competenţe privind planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii unui grup profesional/organizaţii 
Competenţe privind planificarea, organizarea, coordonarea  şi evaluarea resurselor umane 
Competenţe privind evaluarea instituţională 
 Competenţe privind planificarea, organizarea, coordonarea  şi evaluarea proiectelor şi bugetelor 
Capacitatea de organizare de întâlniri de lucru, reuniuni, şedinţe 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice   
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe în utilizarea PC., a tehnologiilor utilizate în mass-media 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice   
  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitatea  de comunicare  şi de formare a echipelor de lucru 
Capacitatea de proiectare a unui ideal organizaţional  
Capacitate de motivare intrisecă a subordonaţilor 
Spirit de competiţie 
Capacitatea de autoevaluare 
Participarea la realizarea unui climat psihosocial  pozitiv, deschis, democratic 

 
  

Permis(e) de conducere Categoria B – anul 1982 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

                                                                  
 


