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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

 

 

 

POSTUL/FUNCȚIA 
OCUPATĂ/LOCUL DE MUNCĂ 

 

Inspector Școlar General Adjunct,  
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV 

01/09/2014–Prezent  Inspector școlar pentru geografie, minorități și monitorizarea programelor privind 
accesul egal la educație 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov 
Calea 13 Septembrie nr. 9, sector 5, București (Romania)  
http://www.isjilfov.ro  

Organizarea, managementul, controlul/verificarea şi consiliere în domeniul de competenţă (acces la 
educație, minorităţi, geografie); soluţionarea stărilor conflictuale, propuneri deciziţionale, consiliere şi 
mediere şcolară, seminarii/workshop-uri și conferințe în domeniul specialității sau metodicii predării 
geografiei/pedagogie. 

Tipul sau sectorul de activitate educație  

02/10/2013–Prezent  Profesor asociat (lector univ. dr.), conform CIM 14458/02.10.2013 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 
Bdul Regina Elisabeta nr. 1, sector 1, 010041 București (România)  
http://geo.unibuc.ro/  

Activități didactice (laborator/seminar) susținute pentru disciplinele: Geografie Fizică Generală, 
Geografia regională a României, GIS, Baze de date, Cartografierea și gestiunea fenomenelor de risc, 
Dinamică geomorfologică 

24/09/2015–31/12/2015 Expert de specialitate - „Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul Ilfov 
prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!”, cf. CIM 355/24.09.2015 

POSDRU/190/1.1/S/156971  

- Dezvoltarea competențelor cheie (comp. de comunicare, de bază privind știința și tehnologia, 
digitale, a învăța să înveți, sociale, civice) la elevii ISCED 0-4 prin implementarea CDȘ-ului/serviciilor 
educaționale și concursului ECO ALERT! 

- Dezvoltarea instrumentelor de lucru inovative suport pentru procesul de predare a CDȘ 

30/09/2015–15/12/2015 Prestator servicii instrumente utilizate în cadrul programului A doua Șansă, în 
cadrul proiectului ID 140080, conform contract nr. 393/4 din 30.09.2015 

Fundația "ROMA EDUCATIONA FUND ROMANIA", POSDRU/162/2.2/S/140080, București 
(România)  

- Analiza Metodologiei de implemnetare a programului MENCS A doua Șansă; 

- Pregătire raport de analiză a metodologiei și a unui set de recomandări pentru îmbunătățire program. 

http://www.isjilfov.ro/
http://geo.unibuc.ro/
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06/05/2015–10/12/2015 Expert coordonator grup țintă, cf CIM nr. 331/06.05.1015 

POSDRU - Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat - FESTINA, ID 150401  

Organizare seminarii de informare; asigurarea participării grupului țintă la activitățile proiectului; 
asigurarea și înființarea Centrului de Resurse Festina; planificarea activităților firmelor de exercițiu și 
asigurarea acesului elevilor; acordarea de sprijin pentru organizarea evenimentului de premiere al 
firmelor de exercițiu, atelierelor de lucru, sesiunilor de comunicare; sprijinirea procesului de încheiere a 
protocoalelor de colaborare cu mediul economic. 

01/09/2012–09/09/2014 Inspector școlar pentru geografie și minorități 

Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, București (România)  

Organizarea, managementul, controlul/verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă (acces 
la educație, minorităţi, geografie), corectitudinea aplicării actelor normative, soluţionarea stărilor 
conflictuale, propuneri deciziţionale, consiliere şi mediere şcolară. 

14/03/2015–17/08/2015 Expert monitor pe termen lung servicii educaționale integrate, cf CIM REF 942 din 
12.03.2015 

Roma Fund Romania, în cadrul proiectului "Servicii integrate educaționale pentru comunitățile de 
romi", ID 140080, București (România)  

Monitorizarea derulării sesiunilor SEI, sprijin pentru profesorii SEI în vederea asigurării optime a 
sesiunilor SE. 

02/10/2013–11/02/2015 Profesor asociat (lector univ. dr.), conform CIM 14458/02.10.2013 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie 
Bdul Regina Elisabeta nr. 1, sector 1, 010041 București (România)  
http://geo.unibuc.ro/  

Activități de laborator/seminar susținute pentru disciplinele: GIS, Baze de date, Geografia regională a 
României, Geomorfologie dinamică, Cartografierea riscurilor și a hazardelor. 

Tipul sau sectorul de activitate educație/cercetare  

01/01/2007–30/09/2012 Asistent cercetator, CIM 11140/01.10.2007 

Centrul de Cercetare Degradarea Terenurilor și Dinamică Geomorfologică, Universitatea din 
București, proiect PN II IDEI-1954 CNCSIS (UEFICSU) 
Bdul Nicolae Bălcescu nr. 1, sector 1, 010041 București (România)  
http://geo.unibuc.ro/cercetare/finalgrecu/index.html  

Activitati de cercetare-dezvoltare pe teren și în laborator , managementul proiectului de cercetare PN II 
IDEI, cu titlul:  

„Sistemul hidrogeomorfologic in conceptiile geomorfometrica si a teoriilor moderne. Aplicatii in 
diagnosticarea hazardelor si riscurilor in areale din Campia Romana, director de proiect prof. Univ. dr. 

Floare Grecu, finantat prin grant CNCSIS (UEFISCSU), cod proiect – 1954. 

Activitati didactice-laborator-seminarii,organizare workshop-uri, conferinte nationale si internationale, 
participare la conferințe naționale și internaționale (68), publicare articole de specialitate ca unic autor 
(14) sau în colaborare (36), activitate editorială. 

Tipul sau sectorul de activitate cercetare  

01/09/2003–Prezent  Profesor de Geografie, gr. did, I 

Liceul Tehnologic "Nicolae Bălcescu" 
Bdul Voluntari, 94-98, 077190 Voluntari (România)  

Activitati instructiv-educative domeniul geografie, responsabilul ariei curriculare „Om si societate", 
responsabilul Comisiilor permenatente: pentru Dezvoltare Profesionala, pentru Integrare Comunitara 
si Proiecte Europene, membru in comisia CEAC, membru in comisiile de Bacalaureat si Evaluare 
Națională, olimpiade scolare, responsabil de cerc pedagogic, activitati metodico-didactice si științifice 

http://geo.unibuc.ro/
http://geo.unibuc.ro/cercetare/finalgrecu/index.html
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

realizate la nivel judetean, organizare seminarii de multiplicare a rezultatelor unor proiecte etc. 

Tipul sau sectorul de activitate educație  

28/02/2010–08/2010 Voluntar in cadrul proiectului Key to mobility, Proiect co-finanţat de Comisia 
Europeana in cadrul Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii”, acţiunea 
Leonardo da Vinci (DE/09/LLP-LdV/TOI/147246), 

Societatea Română pentru Educație Permanentă, București (România)  

Participare la seminarii de lucru (Sttutgart-Germania, Lisabona,- Portugalia), organizare seminarii de 
multiplicare a cunoștintelor cu 20 profesori din Școli de Arte și Meserii din România (Iași, CCD Ilfov), 
organizarea a două seminarii de formare cu tineri dezavantajați cu vârste între 16 și 25 de ani (fără 
calificare sau calificare scazută, care au nevoie de integrare pe piața muncii) și Școli de Arte și Meserii 
din România. 

Dezvoltarea unui catalog de competențe necesare elevilor expuși riscului în vederea succesului prin 
mobilitate. Sustinere atelier de lucru cu tema "Sprijin personalizat și măsuri de formare pentru viață 
profesională din cadrul proiectului european KEY TO MOBILITY- Elemente cheie in procesul de 
mobilitate -Competente cheie ca factor de bază în asigurarea accesului nestingherit la mobilitate 
pentru tinerii dezavantajați. 

01/10/2007–30/09/2008 Asistent cercetător/director de proiect PN II TD-370 

Universitatea din București, Facultatea de Geografie, Centrul de Cercetare Degradarea Terenurilor și 
Dinamică Geomorfologică, cf. CIM 11140/01.10.2007  

Activităţi de cercetare-dezvoltare pe teren şi în laborator ca director al proiectului de cercetare PN II – 
TD, cu titlul: „Geneza, evolutia si dinamica actuală a bazinelor morfohidrografice autohtone din 
Câmpia Româna de Est. Aplicaţii la bazinul Mostiştea.", finantat prin grant CNCSIS (UEFISCSU. 

26/10/2015–27/10/2015 Certificat de absolvire/"Creșterea calitții sistemului educațional 
preuniversitar din România prin implementarea de instrumente 
moderne de management și monitorizare" 

 

PODCA, cod SMIS 37655 (MECȘ) 

- Utilizarea sistemului informatic MONMedu 

25/08/2015–30/08/2015 Certificat/Implementarea catalogului on-line  

FORMENERG S.A. 

Competențe de utilizare a instrumentelor specifice catalogului on-line 

06/04/2015–09/04/2015 Certificat de absolvire/Îmbunătățirea eficacității organizaționale a 
învățământului superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici 
și crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora” 

 

MECȘ, Proiect, cod SMIS 38732, Certificat de absolvire 

Operarea pe platforma de lucru 

18/02/2015–20/02/2015 Auditor intern în sectorul public, Certificat seria J nr. 00038493  

Harrison Consulting & Management 

Supervizarea misiunii de audit intern, valorificarea recomandărilor de audit intern, dezvoltarea realțiilor 
operaționale cu entitățile auditate, asigurarea calități activității de audit intern, evaluarea sistemului 
organizational, evaluarea sistemului privind managementul riscului, controlul intern și guvernanța; 
evaluarea activități juridice; evaluarea activității financiar-contabile; evaluarea activității privind 
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tehnologia informației; evaluarea procesului de finanțare. 

05/2014–07/2014 Atestat de participare nr. 1134/839/39174 din 20.02.2015. 
“Dezvoltarea capacității administrative a MECȘ prin implementarea 
managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției” 

 

MECȘ/Banca Mondială, Proiect, cod SMIS 39174, București (România)  

Cultura organizatională a ministerului și inspectoratelor școlare, contribuții la Raportul final privind 
cultura organziațională și la Proiectul de Regulament de organziare și funcționare al inspectoratelor 
școlare. 

17/12/2013–17/01/2014 FORMATOR - atestat Seria I nr. 00253770  

S.C. MADCONS S.R.L., BRĂILA (România)  

Pregătirea formării; realizarea activităților de formare; evaluarea participanților la formare; aplicarea 
metodelor și tehnicilor speciale de formare; marketingul formării; proiectarea programelor de formare; 
organizarea programelor și a strategiilor de formare; evaluarea, revizuirea și asigurarea calității 
programelor și a stagiilor de formare. 

20/11/2013–22/11/2013 Adeverinta absolvire stagiu de formare în cadrul Campaniei "Hai la 
școală" (2011-2014), nr. 24099/31.03.2014 

 

MEN-Directia Minorități și Repezentanța UNICEF în România, Sinaia (România)  

Diminuarea absentismului si abandonului scolar in unitatile scolare cu elevi rromi si/sau cu copii si 
elevi aflati in dificultate 

06/09/2013–16/11/2013 Atestat de formare continuă Seria F, nr. 0171759 - program "DE LA 
DEBUT LA SUCCES - program național de mentorat de inserție 
profesională a cadrelor didactice" 

25 credite 
profesionale 

Universitatea Politehnică din București/Departamentul de Formare pentru Carieră Didactică și Științe 
Socio-Umane, București (România)  

Competențe generale: planificare și organizare de mentorat; ameliorare permanentă a calității 
activității de mentorat în acord cu concluziile evaluării și autoevaluării cadrului didactic mentor; inițierea 
și dezvoltarea de relație eficientă cu debutantul; dezvoltarea capacității de autoevaluare și analiză 
autoreflexivă a debutantul; facilitarea acomodării debutantului în valorile specifice culturii organizației 
școlare din care face parte; identificarea și sprijinul pentru dezvoltarea potențialului profesional al 
debutantului. 

31/08/2012–07/09/2012 Formator in Managementul Vietii Personale - Diplomă de absolvire 
nr. 2418/08.02.2013 

15 credite 
transferabile 

ISJI lfov / beneficiar proiect POSDRU/85/1.1/S.64159, Bucuresti (România) 

04/2012–05/2012 Competențe cheie TIC în curriculumul școlar - adeverință nr. 
1056/4615/25.04.2012 

15 credite 
transferabile 

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, proiect Posdru/1/1.1/S/5 “Competenţe cheie în 
curriculumul şcolar” ID 4615 

Competențe generale: identificarea motivației pentru care este necesară utilzarea T.I.C. în educație; 
identificarea instrumentelor T.I.C. specifice disciplinei; formarea și dezvoltarea competențelor 
aparținând tehnologiei informației și comunicației în contexte mono- și trans- disciplinare; analiza 
factorilor favorizanți și blocanți ai învățării prin T.I.C în scopul identificării de soluții pentru eficientizarea 
procesului de predare-învățare-evaluare. 

15/06/2012–07/08/2012 Certiificat si adeverință nr. 8793/26.09.2012 25 credite 
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transferabile 

Administrarea rețelelor de calcultoare și a laboratoarelor informatice SEI, CISCO Networking 
Academy, Bucuresti (România)  

Dezvoltarea capacității integrate de proiectare, configurare și instalare a rețelelor de calculatoare; 
analiza critică a proceselor specifice TIC în vederea construirii unor soluții inovativ-creative la 
problemele curente; integrarea și utilizarea avansată și la un nivel extins a instrumentelor TIC în 
scopul administrării eficiente a rețelelor informatice; realizarea unor transferuri cognitiv-experențiale în 
contexte noi și integrarea cunoștințelor în activitatea zilnică de administrare a laboratorului informatic, 
vizând integrarea cunoștințelor în activitatea zilnică de administrare a laboratorului informatic, vizând 
evaluaqrea funcționalității rețelelor informatice și identificarea soluțiilor de restaurare a sistemelor și 
optimizare a configurației rețelelor; consolidarea competenței tehnologice în cadrul acțional și 
interacțional al școlii. 

07/05/2011–08/05/2011 Formare specialist în evaluare INSAM, categoria 3 (programe de 
formare datorate reformei) - adeverință nr. 6428/26.08.2011 

7 credite transferabile 

MECTS, ID Proiect 3074, POSDR/1/1.1/S/3- programul strategic din fonduri europene “Instrumente 
digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţămâtul preuniversitar”, Bucuresti (România) 

Aplicarea conceptelor și teoriilor moderne privind evaluarea bazată pe competențe; corelarea 
acestora cu structura platformei INSAM. Conceperea și utilizarea instrumentelor de evaluare bazată 
pe competențe, individuală și de grup, pe baza platformei INSAM; Utilizarea calculatorului în crearea 
și implementarea de instrumente de evaluare la clasă. Proiectarea, conducerea și realizarea 
procesului de evaluare, ca act de comunicare; Concepere teste de evaluare pe baza platformei 
INSAM pentru evaluarea curentă la clasă a nivelului atingerii competențelor generale și 
specifice/disciplină de studiu, cât și pentru stabilirea planurilor de recuperare și de ameliorare a 
activității de predare-invățare. Competențe interpersonale - de evaluare și autoevaluare. 

01/03/2010–30/06/2010 Atestat de formare contInuă a personalului didactic Seria E, nr. 
0016251, nr. 893/15.02.2012 

25 credite 
transferabile 

Instruirea în societate cunoașterii, Siveco Romania S.A., POSDRU/19/1.3/G/16455, 25 credite 

Predarea prin proiecte; Planificarea unității de înățare; Realizarea conexiunilor; Crearea unui exemplu 
din perspectiva elevilor; Evaluarea proiectelor elevilor; Planificarea pentru succes în învățare; 
Facilitarea cu ajutorul tehnologiei; Prezentarea portofoliilor unităților de învățare. 

01/10/2004–28/08/2009 Doctor în geografie Nivelul 8 CEC 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Bucuresti (România), București (România)  

4 ani cu frecvență 

Geomorfologie dinamica, Depozite cuaternare, Pedogeomorfologie, Geomorfologia câmpiilor, 
etc.Titlul tezei de doctorat: Geneza, evoluția și dinamica actuală a bazinelor morfohidrografice 
autohtone Câmpiei Române de Est cu aplicații la bazinul Mostiștea, sustinuta in sedinta publica in 
data de 29.08.2009. 

02/09/2008–30/09/2008 Programul Naţional de Dezvoltare a Competenţelor de Evaluare ale 
Cadrelor Didactice (DeCeE)- atestat seria B nr. 0063137, nr. 
46/12.02.2009 

15 credite 
transferabile 

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, Bucuresti (România) 

Componentele Curriculumului National. Relația dintre curriculum și evaluare; Relația dintre programa 
școlară și programa pentru evaluări/examene naționale; Proiectarea itemilor; .Tipologia itemilor; 
Relația dintre metodă și instrumentul de evaluare; Matricea de specificație și rolul sau în proiectarea 
instrumentelor de evaluare. Calitățile instrumentelor de evaluare; Tipologia baremelor de corectarea și 
a schemelor de evaluare. Alte circumstanțe care influentează aprecierea rezultatelor; Analiza și 
interpretarea rezultatelor evaluării; Elemente de deontologie în procesul de evaluare. Factori generativi 
ai distorsiunilor în procesul evaluarii educaționale. Stereotipii de evaluare (relația evaluare 
curentă/examene naționale). 
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

13/12/2006–07/06/2007 Şcoala Mileniului III – Modulul “Tehnlogia Informaţiei Computerizate” 
- atestat seria B nr. 0013195, nr. 38/21.11.2007 

30 credite 
transferabile 

Casa Corpului Didactic Ilfov, Brănești (România) 

Concepte de baza în tehnici informaționale computerizate (TIC). Utilizarea computerului și 
organizarea fișierelor. Procesare text. Calcul tabelar. Baza de date. Prezentări. Informație și 
comunicare 

21/11/2006–08/05/2007 Manager scolar ilfovean - atestat seria B nr. 0013161, nr. 
4/19.12.2007 

30 credite 
transferabile 

Casa Corpului Didactic Ilfov, Brănești (România) 

Managementul relațiilor umane. Managementul curricular. Școala și comunitatea. Inspecția școlară. 
Educație pentru protecția mediului. Standarde naționale de formare pentru funcții didactice. 

15/03/2007–15/05/2007 Atesat/Initiere IT - atestat seria B nr. 0017387, nr. 3656/5.12.2007 13 credite 
transferabile 

Centrul National de Formare a Personalului din Invatamantul Preuniversitar, SIVECO Romania S.A., 
Bucuresti (România) 

Competențe de utilizare a unui procesor de texte, a unui tabelator. 

Competențe de comunicare prin mijloacele sistemului informațional. 

01/10/2003–15/06/2004 Master Geomorfologie Dinamica si Protectia Mediului, Nr. 
23/10.02.2005 

 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Bucuresti (România) 

Dinamica versanților, Dinamica albiilor, Sisteme de informare geografică, Echilibre și dezechilibre 
naturale și antropice, Modele de structurare și sistematizare naturală și antropică, Morfohidrografie 
litorală și lacustră. 

01/09/2003–15/02/2004 DELE (Diploma del Espanol como Lengua Extranjera) / nivel 
intermedio 

 

Institutul Cervantes, Bucuresti (România) 

Limba și literatura Spaniolă, gramatica limbii spaniole, comunicare. 

23/09/2002–15/02/2003 Bursa de studii ERASMUS  

Universidad de Alicante, Alicante (Spania) 

Geografia fizică generală a spațiului mediteranean, Geografia Turismului de Recreere și Agrement, 
Limba și cultura spaniolă etc. 

01/10/1999–15/06/2003 Licență, Seria U nr. 0089296  

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geografie, Bucuresti (România), București (România)  

Geografie generală / geomorfologie-pedologie/metodica predării și psihopedagogie 

15/09/1995–01/06/1999 Bacalaureat  

Grupul Școlar Agricol "Cezar Nicolau", Brănești (România)  
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Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

spaniola C1 C1 B2 B2 C1 

engleza B2 B1 B1 B2 C1 

franceza B1 B1 A1 A1 B1 

italiana B1 B1 A1 A1 B1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  Bune competențe de comunicare dobândite în urma experienței mele ca inspector, formator, membru 
în echipe de proiect. Excelente abilități de interacțiune cu elevii dobândite prin activitatea de cadru 
didactic. Bune abilități de interacțiune cu cadrele didactice și beneficiarii indirecți/părinții dobândite prin 
activitatea de cadru didactic, inspector, formator.  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Abilități de organizare a volumului de lucru, de gestionare eficientă a timpului și respectare a 
termenelor, abilități de a stabili contacte, de a le întretine si de a le valorifica, abilitate de a accepta 
critici, coordonarea de proiecte și gestionarea unor bugete (ca si director al proiectului CNCSIS PN 
IITD-370 sau ca și membru în echipa proiectelor POSDRU sau CNCSIS), organizare stagii de 
voluntariat (în urma colaborarii cu SREP în cadrul proiectului Leonardo da Vinci - Key to mobility), 
managerierea activităților curriculare, cercetare, diseminare și formare profesională (ca și inspector 
pentru disciplina geografie, minorități și monitorizarea programelor privind accesul la educație, în 
cadrul SGR -președinte filiala Ilfov, AGR), organizare de workshop-uri, simpozioane, conferințe la nivel 
județean, național sau internațional (în cadrul Centrului de Cercetare DTDG, al SGR sau ISJ), activități 
de coordonare/mentorat a tinerilor în vederea dezvoltarii competentelor profesionale, socio-emotionale 
(prin participare cu elevi la la World Championship First TechChallenge, 2012, St. Louis, SUA; prin 
activitate de mentorat a profesorilor debutanți, ca și mentor SEI sau formator), excelente abilități de 
management al clasei, dobândite ca urmare a experienței de cadru didactic; excelente abilități de 
promovare și menținere a unui climat organizațional optim la nivel instituțional, dobândite ca urmare a 
studiilor doctorale, stagiilor în străinătate și a experienței în cadrul ISJ. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Spirit de echipă, abilități de organizare și desfasurare activități de perfecționare, cercetare, educative; 
capacitate de adaptare la medii multiculturale dobandită în cadrul experienței profesionale din 
străinatate. 

Bună manageriere a activităţilor educaționale și/sau de cercetare (ca şi doctorand, director sau 
membru în echipă de proiect, inspector școlar) şi diseminare a rezultatelor (prin participare la 
conferinţe naţionale şi internaţionale, publicare articole în ţară şi străinătate, lucrări etc.), managerierea 
proiectelor (ca și responsabil al comisiei pentru integrare comunitară și proiecte europene, director de 
proiect sau membru, inspector școlar), cunoașterea și stăpânirea a proceselor de control a calității 
educației (ca și inspector școlar, responsabil al comisiei CEAC la nivelul unitatii scolare, absolvire de 
cursuri), managerierea activităților educative, de cercetare și diseminare (ca și inspector școlar, 
responsabil al comisiei de activități educative școlare și extrașcolare, consilier educativ), managerierea 
resursei umane (ca și inspector școlar, responsabil al comisiilor de formare și dezvoltare profesională), 
mediere școlară (ca și inspector școlar, expert monitorizare servicii educaționale integrate etc.). 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

 

  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 

Sisteme de operare 

Bună manevrabilitate a instrumentelor Microsoft Office si open Office, Corel Draw, Adobe Photoshop, 
diferite baze de date. Abilități de operare GIS – ArcView, ArcMap in vedere digitizarii și obținerii de date 
analitice. 

Alte competenţe  Capacitate de concentrare, de a lucra atât individual cât și în echipă, aptitudini de învățare, persoană 
organizată, atentă la delalii, rezistență la stress, flexibilitate, disponibilitate pentru deplasări în teren, 
gestionare baze de date. 

Capacitate de a susține discurs fluent, dobândite prin experiența participării la simpozionae și 
conferințe. 

 

Permis de conducere  B 

 Direcții de specializare în țară și străinatate/activități profesionale și știintifice/ participări la simpozioane 
și conferințe naționale și internationale/ lucrări publicate/ afilieri/proiecte/activitate editorială 

Direcţii de specializare în ţară si 
străinătate: 

- 23.09.2002 – 15.02.2004 bursa de studii Erasmus, Universitatea din Alicante, Spania;  

- mai 2006 Stagiu de documentare și schimb de experiență Universitatea Roma Tre, Roma, Italia;  

- 01.02.2008 – 01.05.2008 bursă pentru stadiu de cercetare instituită prin CNBSS (H.G. nr. 697-1996, 
modificată prin H.G. nr. 553–1998) la Universitatea din Cantabria / Santander – Spania;  

- 16-24 octombrie 2009 - stagiu de documentare si schimb de experienţă la Universitatea RomaTre, 
Italia (în cadrul proiectului de cercetare PN II IDEI-1954, dir. prof. univ. dr. Grecu Florina) 

- 09-15 aprilie 2011 - stagiu de documentare şi schimb de experienţă la Universitatea RomaTre, Italia 

(în cadrul proiectului de cercetare PN II IDEI-1954, dir. prof. univ. dr. Grecu Florina) 

-ianuarie 2010, martie 2010 - schimb de experienta Sttutgart, Lisabona ca si voluntar al SREP 

- 17-20 septembrie 2013 - participare ca și ambasador la Conferința E-Twinning, Sicilia,  

Publicaţii 51 de articole de specialitate în reviste din tara sau din strainatate (recunoscute ISI sau BDI), 6 
recenzii, 2 prefațe 

LUCRĂRI/CĂRŢI 

1. GHIŢĂ CRISTINA (2009), Geneza, evoluţia si dinamica actuală a bazinelor morfohidrografice 
autohtone din Câmpia Română de Est cu aplicaţii la bazinul Mostistea - rezumatul tezei de 
doctorat, Universitatea din Bucureşti, ISBN 978-973-0-06916-7. 

2. GRECU FLORINA, ZAHARIA LILIANA, GHIȚĂ CRISTINA, COMĂNESCU LAUARA, 
CÎRCIUMARU EMIL, ALBU (DINU) MARIA (2012), Sisteme hidrogeomorfologice din Câmpia 
Română, hazard-vulnerabilitate-risc, Editura Universității din București, ISBN 978-606-16-0175-2, 

308 p. 

3. MĂRCULEŢ I., GHIŢĂ CRISTINA, CONSTANTIN D., TOMA FLORENTINA MARIANA (2013), 
Geografie. Bacalaureat 2014. Ghid de pregătire intensivă. Teste cu rezolvări, Edit. Meronia, 

Bucureşti, 208 pag., ISBN 978-973-7839-90-9. 

4. MĂRCULEȚ I., GHIȚĂ CRISTINA și colab. (2014), Geografie. Europa-România-Uniunea 
Europeana. Probleme fundamentale. Sinteze și teste cu rezolvări, Edit. ErcPress, București. 

5.  MĂRCULEȚ I., GHIȚĂ CRISTINA și colab. (2016), Geografie. Bacalaureat. Europa-România-
Uniunea Europeana. Ghid de pregătire intensive. Sinteze și 50 de teste cu rezolvări, Edit. 

ErcPress, București, ISBN  978-606-602-547-8. 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Participări la conferințe cu lucrări Participare cu lucrări de specialitate la peste 80 de simpozioane si conferințe regionale, naționale și 
internaționale pe teme de specialitate (geografie) și educație (anexa 1) 

Afilieri - Membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (sesiunea 2012, seria a II-

a)http://cneme.edu.ro/rezportofolii-final-p2.php?jud=ILFOV 
 

- Membru al Asociaţiei Geomorfologilor din România; 

- Preşedintele Filialei Ilfov a Societăţii de Geografie din România; 

- Membru al Asociației Internaționale de geomorfologie; 

- Membru al Comisiei de atribuire de denumiri judeţene Ilfov, Prefectura Ilfov; 

- Membru în Comisa judeţeană privind incluziunea socială, Prefectura Ilfov 

Proiecte - Proiect PN II IDEI 1954 (2009-2011) „Sistemul hidrogeomorfologic in concepţiile geomorfometrică şi 
a teoriilor morfologice moderne. Aplicaţii în diagnosticarea hazardelor şi riscurilor în areale din Câmpia 
Română. Director de proiect prof. Univ. dr. Floare Grecu, finanşat prin grant CNCSIS (UEFISCSU), 
membru în echipa de proiect. 

- Proiect PN II - TD (2007-2008)„Geneza, evolutia si dinamica actuală a bazinelor morfohidrografice 
autohtone din Câmpia Româna de Est. Aplicaţii la bazinul Mostiştea.", finantat prin grant CNCSIS 
(UEFISCSU), cod proiect – 370, director de proiect. 

- Proiect DE/09/LLP-LdV/TOI/147246, (2009-2010), Key to mobility - Key competences as the key to 
achieving unhindered access to mobility for youth at risk, Societatea Română pentru Educație 
Permanentă, coordonator formare/diseminare; 

- Proiect POSDRU Servicii Integrate Educaționale pentru Comunitățile de Romi – ID 140080, Roma 
Education Fund Romania (2014-2015) - expert monitorizare servicii educaționale integrate, 
prestator servicii analiză și evaluare instrumente utilizate în programul a Doua Șansă; 

- Proiect POSDRU Firma de exercițiu, startul tău în antreprenoriat - FESTINA, ID 150401, Fundația 
CRIMM, solicitant;ISJ Ilfov, partener - expert coordonator grup țintă 

- Proiect POSDRU /190/1.1/S/156971 - Validarea competenţelor cheie ale elevilor din judeţul 
Ilfov prin participarea la concursul judeţean ECO ALERT!, solicitant ISJ Ilfov - expert de 
specialitate 

Activitate editorială Buletinul Societăţii de Geografie din România - Filiala Ilfov, Edit. CD. Press, Bucureşti, ISSN 2284 – 

6859, vol. I, II, III și IV (2012-2015). 

Membru în colectivul editorial al Revistei Centrului de Cercetare Degradarea Terenurilor și Dinamică 
Geomorfologică, Facultatea de Geografie, Universitatea din București - Lucrări și rapoarte de 
cercetare, vol. III, 2012 

Conferinte/publicatii peste 85 de participari, cu lucrări, la conferinte regionale, naționale si internaționale, peste 50 de 
articole în specialitate (geografie și educație) în reviste naționale și internaționale (BDI sau ISI), 4 cărți 

Alte informații - Rezultate în pregătirea elevilor participanți la Olimpiada Națională de Geografie; 

- Membru în comisia națională de organizare și evaluare a Olimpiadei de Geografie; 

- Coordonare activități extrașcolare - ex: participare cu elevi la competiția de robotică FIRST TECH 
CHALLENGE - Saint Louis, SUA (2011). 

Referinţe Inspector Școlar General prof. dr. Daniela Barbu , Prof. univ. dr. Mihai Ielenicz 
Prof. univ. dr. Florina Grecu, Cercet. șt. dr. Octavian Mândruț 

http://cneme.edu.ro/rezportofolii-final-p2.php?jud=ILFOV
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ANEXE   

 

Inspector școlar general prof. dr. Steluța Dan 

 ▪ Anexa 1_comunicari_științifice.pdf  

▪ Anexa 2_publicatii.pdf  
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