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INFORMAŢII PERSONALE  Nume/Prenume: BARBU DANIELA  
 

  Adresă: Sos. Pavel Dimitrievici Kiseleff, 14, et. 1, ap. 4, sector 1, cod poștal 011346,  Bucuresti  

Telefon: 0722 243 246        

Email: danielabarbu@miba.ro 

Naţionalitatea : romană 

Data naşterii: 07.02.1973  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
ACTIVITĂȚI PRINCIPALE    

 
 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

LOCUL DE MUNCA  
POZIŢIA 

 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL –  INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ILFOV 

Decembrie 2015 – 

prezent  

Inspector școlar pentru proiecte educaționale cu atribuții de inspector școlar 
general 

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro  

Evaluare, indrumare, control 

Management educațional  

Iunie 2013 – 

Decembrie 2015 

Inspector școlar pentru proiecte educaționale  

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro  

Evaluare, indrumare, control, consiliere proiecte educaţionale / europene 

Proiecte și programe educaţionale / europene  

Martie 2013 – 

Mai 2013  

Inspector școlar pentru învățământ particular  

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro  

Evaluare, indrumare, control, consiliere unități de învățământ particular 

Învățământ particular  

Mai 2012 – 

Martie 2013  

Inspector școlar general adjunct  

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro  

Evaluare, indrumare, control, consiliere inspecție școlară 

Management organizațional 

Septembrie 2010 – 

Mai 2012 

Profesor cultură civică  

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari, str. Anton Pann, nr.7, oraș Voluntari, jud. Ilfov 

Activități didactice în domeniul științelor socio-umane / consiliere școlară 
Învățământ, științe socio-umane 

2003  – 

2010 

Director 

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari, str. Anton Pann, nr.7, oraș Voluntari, jud. Ilfov 

Asigurarea managementului unității de învățământ 
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
ACTIVITĂȚI CONEXE   

 

   

 

   

 

   

 

Management școlar 

1997 – 

2003 

Director adjunct 

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari, str. Anton Pann, nr.7, oraș Voluntari, jud. Ilfov 

Asigurarea managementului unității de învățământ – componenta educațională 
Management educațional / consiliere organizațională 

Septembrie 1998 – 

Iunie 2002 

Profesor pedagogie / Îndrumător practică pedagogică 

Colegiul Național “Elena Cuza”, str. Peştera Scărişoara, nr. 3, sector 6, București 

Organizarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor de predare și practică pedagogică; 
formarea viitorilor învăţători si educatoare 

Învățământ – domeniul: pedagogie, psihologie, practică pedagogică, consiliere 

1991 – 

1997 

Învățătoare  

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari, str. Anton Pann, nr.7, oraș Voluntari, jud. Ilfov 

Activităţi de predare, învăţare şi activităţi educative 
Învățământ primar 

Noiembre 2014 – 

Martie 2015 

Coordonator grup de lucru pentru elaborare ghid transdisciplinar 

MEN-UMPFE, str. Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1, București,  http://proiecte.pmu.ro 

Coordonarea activităților de  elaborare a ghidului transdisciplinar destinat participanților la programele 
de tip ”A doua șansă” în cadrul proiectului POSDRU /162/2.2/S/136375 Educația- șansa pentru 
societatea cunoașterii 

Documente auxiliare aferente programelor de tip ”A doua șansă” 

Octombrie 2014 – 

Noiembrie 2014  

Expert revizuire module mentorat 

SC Classic Conferences SRL, Bd. Ion Mihalache, nr. 107, bl. A, et. 2, ap. 7, sector 1, București  

Revizuire module de mentorat destinate resurselor umane din grădinițe și părinților;  dezvoltare 
material de formare pentru mentori  în proiectul MEN – UMPFE, PRET, finanțat de Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei și Guvernul României 
Învățământ preșcolar, educația adulților, colaborarea grădiniță –comunitate, proiecte educaționale 
pentru educație timpurie 

August 2014 – 

Septembrie 2014  

Formator  

Fundaţia pentru o Societate Deschisă,  Str. Caderea Bastiliei nr. 33 Sector 1, Bucuresti, 010613, 
www.fundatia.ro  

Elaborare module formare, activităţi de formare şi evaluare pentru proiectul  
POSDRU/162/2.2/S/141143  „Acces pentru Copii şi Tineri la a Învăţa pentru Viaţă - ACTIV” 
Program  “A doua şansă”, educaţie remedială, consiliere şi prevenire pentru personae care nu au 
finalizat cursurile învăţământului obligatoriu   

Mai 2014 – 

prezent 

Coordonator formare  

Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună , str. Mihai Eminescu,  nr.124,sc.C, et.6, ap.14,  sector2, 
București, www.agentiaimpreuna.ro 
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Organizarea şi coordonarea activităților de formare si certificare din cadrul  proiectului 
POSDRU/124/4.2/S/130243  Îmbunătățirea competențelor personalului propriu SPO din Regiunile 
Sud -Muntenia, Nord –Est și Sud –Est  

Formare profesională 

Septembrie 2013 – 

August 2014 

Coordonator proiect  

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro  

Coordonarea proiectului de mobilitate  LLP-LdV-VETPRO-2013-RO-229, Îmbunătățirea 
competențelor digitale pentru profesioniștii din educație în scopul obținerii performanței elevilor 

Coordonare proiect /competențe digitale 

Martie – 

Iunie 2013  

Profesor psihopedagog 

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și  
Asistență  Educațională Ilfov, str. Slt. Petre Ionel, nr. 2, localitatea Brănești, județul Ilfov 

Activități de orientare școlară și profesională 

Consiliere școlară și profesională 

Ianuarie – 

Iunie 2013 

Coordonator formare curriculum 

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro 

Coordonarea activităților de formare si dezvoltare curriculară din cadrul  proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/64159 Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în 
managementul vieţii personale. Platformă digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru 
elevii de liceu 

Managementul vieții personale / consiliere elevi 

Octombrie 2012 – 

Iulie 2013 

Manager proiect 

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro 

Asigurarea managementului proiectului  POSDRU/90/2.1/S/63840  Monitorizarea inserției 
absolvenților de învățământ profesional și tehnic pe piața muncii  

Inserția absolvenților de ÎPT pe piața muncii / consiliere profesională 

Mai 2012 – 

Octombrie 2013 

Formator 

MEN-UMPFE, str. Spiru Haret, nr. 10-12, sector 1, București,  http://proiecte.pmu.ro 

Asigurarea activitatilor de organizare, formare și evaluare a participanților la  proiectul POSDRU 
/87/1.3/S/53889 Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de învățământ 

Dezvoltarea profesională a profesorilor de științe socio-umane, religie și consieri școlari 

Septembrie 2012 – 

Ianuarie 2013 

Expert monitorizare 

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro 

Monitorizarea progresului individual al elevilor in programul Scoala dupa scoala din cadrul  proiectului 
POSDRU/91/2.2/S/64110  Școli și comunități în acțiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 9  

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

Septembrie 2011 – 

Iunie 2012 

Consultant management 

UNICEF România,  Bd. Primăverii, nr. 48A, sector 1, Bucureşti, www.unicef.ro 

Consilierea managerilor școlari din zonele dezavantajate pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare 
instituțională în proiectului ZEP- Zone de educație prioritară,  Hai la școală! 

Educație în zone dezavantajate, abandon școlar, management organizațional 

Noiembrie 2010 – 

Ianuarie 2011 

Consultant învățământ preșcolar 

Educatia 2000+ Consulting, Caderea Bastiliei, 33, sector 1, Bucuresti, www.educonsulting.ro 

Evaluarea Centrelor de Resurse pentru Educație și Dezvoltare în cadrul proiectului de evaluare 
instituțională a CRED/ PRET 

Evaluare instituțională, învățământ preșcolar, centre de resurse pentru educație timpurie 

Mai 2009 – 

Mai 2012 

Director – program de formare acreditat CNFP 

Casa Corpului Didactic Ilfov, slt. Petre Ionel, nr. 2, comuna Brănești, jud. Ilfov, www.ccdilfov.com 

Elaborarea programului, acreditarea acestuia, organizarea sesiunilor de formare si evaluare 
Educație pentru modelarea caracterului / consiliere școlară 

Octombrie 2010 – 

Decembrie 2010 

Formator 

Casa Corpului Didactic Ilfov, slt. Petre Ionel, nr. 2, comuna Brănești, jud. Ilfov, www.ccdilfov.com 

Formarea cadrelor didactice debutante în domeniul managementului și al consilierii educaționale în 
cadrul proiectului  POSDRU/19/1.3/G/28878 Promovarea tinerilor absolvenți, debutanți în cariera 
didactică 

Consiliere educațională / management 

2010 – 

2011 

Instructor  

MECTS - UMPFFS 

Instruirea si consilierea elevilor si a parintilor in programul „Scoala dupa scoala”   în cadrul proiectului 
POSDRU/8/2.2/S/3/2194  Toți la grădiniță, toți în clasa I 

Consiliere / comunități defavorizate  

2007 – 

2010 

Profesor metodist 

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro 

Consilierea managerilor școlari, organizarea cercurilor pedagogice pentru directorii de scoli, evaluarea 
activității acestora 

Management școlar / consiliere educațională 

2005  – 

2011 

Coordonator proiect 

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari, str. Anton Pann, nr.7, oraș Voluntari, jud. Ilfov 

Conceperea, organizarea, implementarea și evaluarea activităților din cadrul proiectului Obiceiuri și 
tradiții locale în România și Suedia, în parteneriat cu  Runsviks Skola, Suedia 

Multiculturalism, tradiții și obiceiuri locale 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
STUDII DE SPECIALITATE   

 

   

 

   

 

   

 

Ianuarie 2007 – 

 Februarie 2007 

Formator 

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Blv. Regina Elisabeta, nr. 32, București, www.fsli.ro 

Realizarea suportului de curs, susținearea activităților de training și evaluarea participanților 

Managementul proiectelor 

2003 – 

 2006 

Coordonator proiect 

Școala cu clasele I-VIII nr. 1 Voluntari, str. Anton Pann, nr.7, oraș Voluntari, jud. Ilfov 

Organizarea, coordonarea şi evaluarea activităţilor derulate în cadrul proiectului Comenius 1.1  Peer 
support as a positive way of improving the quality of teaching, learning and school management 

Management școlar, asigurarea calității, metode inovative de predare 

22 August 2001 – 

29 August 2001 

Formator 

CCD București, Splaiul Independenței, nr. 315A, sector 6, București, în parteneriat cu Fundația pentru 
Pluralism și MEC 

Susținerea sesiunilor de formare a cadrelor didactice în cadrul programului Decizia e a mea! 
Consiliere școlară 

2001 – 

2002 

Colaborator in proiecte 

Support for Child Protection Reform, str. Dimitrie Racovita, nr. 3B, sector 2 București 

Participarea la realizarea  studiului privind sistemul de asistenţă socială acordată elevilor şi copiilor 
din Romania 
Protecția copilului  
 

2001 – 

2007 

Diplomă de doctor / Management - Științe ale educației 

Universitatea din București / Facultatea de Psihologie și Științele Educației  

▪ Teza: ”Climatul organizațional – variabilă funcțională a managementului educațional” 

▪ Climat organizațional, management școlar, cultură organizațională 

2006 – 

2007 

Diplomă de Master / Capacitate administrativă și aquis comunitar 

SNSPA – Facultatea de Administrație Publică, București 

▪ Administrație publică, dezvoltare comunitară 

1996 – 

1997 

Diplomă de studii aprofundate / Management și administrație școlară 

Universitatea din București / Facultatea de Psihologie și Științele Educației 

▪ Managementul resurselor umane, Politici educaționale și legislație școlară, școala ca organizație, 
inspecție școlară, managementul calității totale, administrație și gestiune școlară, strategii ale 
evaluării educaționale 

1991 – 

1996 

Diplomă de licență / Sociopsihopedagogie 

Universitatea din București 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
STUDII CONEXE   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

▪ Psihologie, consiliere școlară, orientare școlară și profesională, sociologie, pedagogie, curriculum, 
filosofie, etică, teoria instruirii, cunoașterea personalității, teoria informației, activități educative, 
managementul instituțiilor educative, educație permanentă, psihopedagogie specială, statistică 

1987 – 

1991 

Diplomă de Bacalaureat / Învățător 

Școala Normală București ( Liceul Pedagogic) 

▪ Activități didactice în învățământul primar 

1 Iunie2014 –  

15 Iunie 2014  

Certificat de participare / Euopass Mobility Document 

ALBAFOR SPA ITALIA / ISMB 

▪ Proiectul LLP/LdV/VETPRO/2013/RO/250. Utilizarea metodelor alternative in procesul educaţional 
pentru prevenirea şi  reducerea abandonului şcolar. Implementarea unor instrumente şi metode de 
intervenţie în educatie  cu scopul prevenirii parasirii scolii de catre elevii aflaţi în situaţie de risc. 

Decembrie2013 –  

Ianuarie 2014  

Certificat de absolvire / Formator 

SC MADCONS SRL, Brăila 

▪ Pregătirea formării, realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare, aplicarea 
metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de 
formare, organizarea programelor și a stagiilor de formare, asigurarea calității stagiilor de formare.  

Februarie 2013 – 

Martie 2013 

Adeverință / OSCINT pentru management educațional performant 

Academia Națională de Informații Mihai Viteazul, București 

▪ Management perfoamant, competențe IT, elaborarea strategiilor de dezvoltare instituțională 

Februarie 2011 – 

Iunie 2011 

Certificat de absolvire / Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități 
de mentorat 

MECTS – UMPFE, București 

▪ Proiectarea, organizarea și evaluarea activității didactice, strategii de comunicare didactică, tehnici 
de stimulare a creativității și a motivației în învățare, tehnici de cunoaștere a problematicii socio-
educaționale în consilierea și integrarea socio-psiho-pedagogică a elevilor 

Mai 2010 – 

Iunie 2010 

Adeverinţă – Managementul calităţii în educaţie 

Casa Corpului Didactic  Ilfov, Brănești 

▪ Management instituțional, asigurarea calității în educație 

16 Aprilie 2008 – 

20 Aprilie 2008 

Certificat de participare / Schimb de experiență  

Runsviks Skola, Suedia 

▪ Management școlar, conislierea elevilor, relația cu părinții, abandon școlar 

09 Noiembrie 2007 – 

30 Noiembrie 2007 

Adeverință / Consiliere și orientare 

Casa Corpului Didactic Ilfov, Brănești 
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▪ Autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și abilități sociale, managementul informațiilor 
și învățării, planificarea carierei, calitatea stilului de viață 

7 Martie 2007 – 

9 Martie 2007 

Adeverință / Managementul proiectelor din fonduri structurale 

Casa Corpului Didactic Ilfov, Brănești 

▪ Cadrul general european privind fondurile structurale, POSDRU, axele 1 și 2, project management 

13 Martie 2006 – 

17 Martie 2006 

Adeverință / AeL 

SIVECO România SA, București 

▪ Utilizarea AeL, elaborarea materialelor educaționale pentru AeL 

2 Septembrie 2006 –  

9 Septembrie 2006 

Certificat / Promovarea colectivităților locale din România în spațiul UE 

Institutul Național de Administrație, Centrul Regional de Formare Continuă București 

▪ Colectivitățilocale, Uniunea Europeană, influența fondurilor structurale asupra dezvoltării 
comunităților locale și regionale 

Noiembrie 2003 – 

Ianuarie 2004 

Adeverință / Management educațional 

Casa Corpului Didactic Ilfov, Brănești 

▪ Management școlar, educație mentală și emoțională, inițiere în lucrul cu calculatorul 

Noiembrie 2003 – 

Ianuarie 2004 

Certificat de participare / The treasue within – Evaluation of quality development in 
schools 

Pedagogisches Institut der Stadt, Wien 

▪ Evaluarea calității educației în școli 

20 Septembrie 2002 – 

4 Octombrie 2002 

Certificat de participare /  Effective Staff Development 

Institutul Belgian de Formare Continuă, Atena 

▪ Management organizațional eficient, dezvoltarea personalului didactic, motivarea staff-ului, 

2000 – 

2001 

Certificat / Management și finanțare 

ISJ Ilfov, Calea 13 Septembrie, 209, sector5, București, www.isjilfov.ro 

▪ Management general, de curriculum, financiar, managementul resurselor umane, management de 
proiect și al relațiilor comunitare  

17 Februarie 2001 – 

24 Februarie 2001 

Certificat / Vizită pregătitoare 

Tvis Skole, Danemarca 

▪ Activități școlare și extrașcolare, consiliere școlară, activități remediale, management școlar 

23 August 2000 – Adeverință / Decizia e a mea! 
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APTITUDINI ȘI COMPETENȚE 
PERSONALE   

 

 

 

30 August 2000 Casa Corpului Didactic București 

▪ Consiliere și orientare școlară 

16 Septembrie 2000 – 

30 Septembrie 2000 

Certificat / Vizită de studiu 

Gildevaart Regional Education Centre, Olanda 

▪ Sistemul de educație olandez, sistemul de consiliere școlară, educație vocațională, experință 
didactică și managerială 

20 Septembrie 1999 – 

30 Septembrie 1999 

Diplomă / Instructor - Formator 

Ministerul Culturii, Institutul Româno-Danez pentru educația adulților 

▪ Procese democratice și educația adulților, sisteme democratice sau administrația în societatea 
locală, sistemul educațional în Danemarca, relații culturale, modele educaționale moderne, 
democrația în educație 

1998 – 

2001 

Certificat / Gradul I în învățământ 

Universitatea din București 

▪ Științele educației 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  Exprimare scrisă 

Limba engleză C1  C1  C1 C1 C1 

Limba franceză B1 B1 A2 A2 A2 

Limba italiană A2 A2 A2 A2 A2 

Competenţe și abilități sociale  Poziţiile deținute decadru didactic,  manager şcolar și inspector școlar, cât şi calitatea de promotor de 
programe şi proiecte naţionale şi internaţionale mi-au oferit posibilitatea de exersa şi perfecţiona 
competenţe și abilități sociale precum : comunicare eficientă, rezolvarea conflictelor, dezvoltarea 
şi menţinerea unui climat organizaţional optim la nivel instituţional, munca în echipă, motivarea 
personalului, disponibilitate pentru implicarea în activități, capacitate adaptativă și de asimilare de 
noi informații, seriozitate, respectarea termenelor și punctualitate. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 
 

Competenţe și aptitudini 
organizatorice  

Competențe dobândite ca urmare a pozițiilor profesionale dobândite, dar și a multiplelor parteneriate, 
training-uri, schimburi de experienţă la care am participat în calitate de cursant şi/sau formator  

▪ Competențe de lidership, capacitate decizională, spirit organizatoric, capacitate de identificare a 
limitelor și inițierea unor planuri remediale, competențe de monitorizare, competențe de 
(auto)evaluare 

▪ Organizarea trainingurilor de formare şi dezvoltare profesională 

▪ Elaborarea documentelor necesare obţinerii fondurilor europene în cadrul diverselor proiecte 
educaţionale 

▪ Organizarea sesiunilor de training; formarea adultilor in diverse domenii 

▪ Pomovarea şi dezvoltarea parteneriatelor şcolare 

▪ Promovarea proiectelor educative in instituţii de profil 

▪ Promovarea şi organizarea schimburilor de experienţă între diverse instituţii 

▪ Organizarea unor simpozioane, seminarii, cursuri pentru parinti 
 

Competenţe și aptitudini tehnice ▪  

Competenţe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

▪ Abilitati de operare calculator: DOS, WP, WS, Windows, Microsoft Office, Internet Software, PPT, 
platforme digitale 

Competenţe și aptitudini artistice ▪ Chitară clasică 

▪ Pictură 

▪ Artă fotografică 

Alte competenţe și aptitudini  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de director de școală, inspector 
școlar și profesor 

▪ Capacitatea de exprimare orală și scrisă, dobândită ca urmare a experienței didactice 

▪ Capacitate de transmitere a mesajelor și discurs fluent dobândite prin experiența în funcții de 
conducere  

Permis de conducere  ▪ Permis de conducere din anul 1998, Categoria B, șofer activ 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

▪ Colaborări cu personalităţi precum scriitorul Mircea Micu, Alexandru Mironov, exploratorul Uca 
Marinescu 

▪ Participări la programe si parteneriate LLP, SOCRATES, PHARE, UNICEF, POSDRU 

▪ Autorul lucrării: “Climatul educațional și managementul școlii”  

▪ Autor de manuale şi auxiliare şcolare și a mai multor articole și capitole în diverse lucrări de 
specialitate 

▪ Autor de ghiduri pentru cadre didactice și elevi 

▪ Referent ştiinţific pentru manuale şcolare 

▪ Rezultate notabile în pregătirea elevilor participanţi la Olimpiadele Naționale de știinte socio-umane 
şi știinele educaţiei, astfel: 

 2011 – Locul II, Etapa naţională - Cultură civică 
 2001 – Menţiune, Etapa Naţională – Pedagogie - Psihologie 
 2000 – Menţiune, Etapa Naţională – Pedagogie - Psihologie 
 1999 – Menţiune, Etapa Naţională – Pedagogie - Psihologie 

 Diplome de merit, de apreciere și diverse titluri obținute din partea unor instituții 
prestigioase din țară și străinătate 

▪ Participări la schimburi de experință, seminarii și conferințe în țară și în străinătate 

▪ Referințe:  
- prof univ. dr. Emil PĂUN 
- conf. univ. dr. Vasile MOLAN 


