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activitate 
• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de limba şi literatura engleză 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Educaţie 
 Predarea limbii şi iteraturii engleze 

 
 

STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)  2011-2013 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea BUCURESTI 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Grad didactic I – Limba Engleza 

• Numele calificării primite  CERTIFICAT GRAD DIDACTIC I 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2009- 2011 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  ARACIP 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Program de formare  pentru expertii in evaluare si acreditare ai ARACIP 

• Numele calificării primite  Competente de evaluare a procesului educational; Competente pentru evaluarea proiectului de 
dezvoltare institutionala; Competente pentru evaluarea resurselor umane, fizice si financiare ale 
unitatii scolare; Competente pentru evaluarea de sistem 

 
• Perioada (de la – până la)  20099- 2011 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  ARACIP 
• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
 Program de formare  pentru expertii in evaluare si acreditare ai ARACIP 

• Numele calificării primite  Intelegerea specificului evaluarii periodice din perspectiva evaluarii externe; Organizarea 
dovezilor in scopul demonstrarii valorii adaugate furnizata de scoala; Utilizarea instrumentelor 
specifice de evaluare externa periodica. 

 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2010 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Managementul organizatiei scolare 
 Marketing, decizie si previziune in educatie 
 Managementul conflictului in organizatia scolara 
 Proiectarea, managementul si evaluarea programelor educationale 
 Managementul calitatii in educatie. 

• Numele calificării primite  CONSILIER  SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A 
INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR 

 
 

• Perioada (de la – până la)  2010 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Formiris, Franta 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  

• Numele calificării primite   
 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2009 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Agentia Nationala pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Preuniversitar 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 
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• Numele calificării primite  EXPERT EXTERN 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2009 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  World Debate Institute – International Debate Academy 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Pregatire elevi  in domeniul argumentarii,  oratoriei, gandirii critice si evaluarii acestor 
procese 

• Numele calificării primite    TRAINER 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2009 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Info – Educatia, organism formare profesionala 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Planificare si organizare evaluare 
 Elaborare instrumente de evaluare 
 Verificare externa a proceselor de evaluare 
 Abordare sistemica a procesului de evaluare 

• Numele calificării primite  MENTOR 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2008 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Soft - Temax 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Initiere in vederea utilizarii suitei MS Office 2007 
 Initiere utilizare aplicatie software educational AEL 
 Imbunatatirea calitatii procesului de predare-invatare cu ajutorul mijloacelor TIC . 
 Imbunatatirea modalitatilor de predare cu ajutorul mijloacelor TIC in cazuri speciale. 

 
• Numele calificării primite  MENTOR 

 
 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2008 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Info – Educatia, organism formare profesionala 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Managementul contractelor 
 Managementul echipei de proiect 
 Managementul implementarii 

• Numele calificării primite  MANAGER PROIECT 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2007 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Info – Educatia, organism formare profesionala 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Proiectare programe de formare 
 Organizare programe si stagii de formare 
 Evaluare, revizuire si asigurarea calitatii programelor si stagiilor de formare 

• Numele calificării primite  FORMATOR 
 
 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2003 
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Consiliul Britanic - Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

  Prgătire pentru examene Cambridge, de tip CAE 
 

• Numele calificării primite  MENTOR 
 
 

• Perioada (de la – până la)  2001 
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• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Limbi Străine, secţia Franceză - Engleză 
• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
  Pregătire definitivat 

 
• Numele calificării primite  Definitivat  

 
• Perioada (de la – până la)  1994 – 1998 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, Facultatea de Limbi Străine, secţia Franceză - Engleză 
• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 
   Profesor de limba şi literatura  franceza si engleză 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 
LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 
 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  Franceză 
• Abilitatea de a citi  B2 

• Abilitatea de a scrie  B2 

• Abilitatea de a vorbi  B2 

 
  Engleză 

• Abilitatea de a citi   C2 
• Abilitatea de a scrie   C2 
• Abilitatea de a vorbi   C2 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 Aptitudini de comunicare,  de lucru în echipă, folosirea de metode noi de predare – învăţare 
a limbii engleze. 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 

  Experienţă în activitatea de management al proiectelor şcolare 
 Experienţă în structurarea şi dezvoltarea proiectelor 
 Gestiunea bugetelor proiectelor  
 Spirit de echipă 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 UTILIZARE  CALCULATOR: WORD, EXCEL, POWERPOINT  

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 
Muzică, desen, pictură, literatură, etc. 

 LITERATURĂ 
 

 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior. 

  

 
PERMIS(E) DE CONDUCERE  CATEGORIA  B 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE  VICTOR NICOLAE – DIRECTOR COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE LAZĂR” 
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