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INFORMAȚII PERSONALE   

 

 

 

 

 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

 

 

Principalele activități și responsabilități 

 

 

 

Sectorul de activitate 

 

 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

 

 

Principalele activități și responsabilități 

 

Sectorul de activitate 

 

Perioada 

 

Funcția sau postul ocupat 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

Principalele activități și responsabilități 

 

Sectorul de activitate 

POPA MARIOARA 
Str. Scolilor nr.46,  

Tel/Fax 0239 619940 

bancila_school@yahoo.com 

 

 
 
 

1 septembrie, 2016          

 

Director  adjunct  

 

Școala Gimnazială ”ION  BĂNCILĂ” Brăila, Str. Școlilor, 

nr. 46; 

www.ionbancila.ro  

 

Responsabilitate privind organizarea, coordonarea, 

îndrumarea , monitorizarea, evaluarea  calității procesului 

instructiv-educativ; 

 

Învățământ – educație 

 

 

1999-2016    

 

Profesor titular /catedra de Limba şi literatura română,  

 

Școala Gimnazială ,,ION  BĂNCILĂ” Brăila, Str. Școlilor, 

nr. 46 

www.ionbancila.ro  
 

Activitate didactică 

 

Învățământ/Educație 

 

1993-1995 

 

Profesor suplinitor / catedra de Limba şi literatura română 

 

Şcoala Gimnazială  Ţepeş-Vodă, Brăila; 

 

Activitate didactică 

 

Învățământ/Educație 

mailto:bancila_school@yahoo.com
http://www.ionbancila.ro/
http://www.ionbancila.ro/
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 

Perioada 

 

Calificarea  obținută 

 

 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

 

 

Perioada 

 
Calificarea  obținută 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

 

 

08.07.2016-09.08.2016 

 

Curs de  formare ,,Inovare și schimbare în managementul 

instituțiilor de învățământ preuniversitar”(25CPT), 

,,Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ 

preuniversitar”(25 CPT) - Adeverință 

Asociația EGOMUNDI,Călărași 

Management educațional 

 membru în Corpul național al experților în 

management 

07.06.2015-12.07.2015 

Curs de  formare, ,,OSCINT XXI-Inovare pentru calitate în 

învățământul preuniversitar”(94 de ore-25 CPT) - 

Adeverință 

Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” 

partener-CCD,Brăila 

-operare TIC,capacitate de a inova; 

30.06.2012-30.09.2012 

Curs de  formare ,,Dezvoltarea profesională continuă pe 

componenta instruirii diferenţiate a elevilor”, CPT 25, 89 de 

ore - Adeverință 

Universitatea din București-Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

-instruire diferenţiată a elevilor; 

30.06.2012- 30.09.2012 

Curs de  formare,,Abilitare pe curriculum” CPT 25, 89 de 

ore - Adeverință 

Universitatea din București-Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației 

-curriculum  

2012 

Curs de  formare ,,Competenţe cheie T.I.C în Curriculum 

şcolar” Adeverință 

Proiect Posdru, acreditat prin OMECTS 3284 / 17.02.2012 

-abilitatea de a utiliza instrumenteTIC specifice 

activității educative; 

 

 

02.09.-13.09.2011 

 

MENTOR - Certificat 

 

S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L. 

-mentorat 

 

O8.07-13.07.2011 

FORMATOR - Certificat 
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Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 
 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 
 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

 

 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

S.C.INFO EDUCAȚIA S.R.L. 

-formator 

-abilități  de comunicare 

 

01.09-15.10.2008 

Curs de  formare,,Programul naţional  de dezvoltare a 

competenţelor de evaluare a cadrelor didactice din 

învăţământul preuniversitar –DeCeE” , cu durata de 60 de 

ore, 15 credite - Adeverință 

Ministerul Educației și Cercetării 

CCD,Brăila 

-abilități de evaluator; 

 

25.10.2004 - 07.02.2005 

Curs de  formare ,,Managementul grupului pentru 

coordonatorii activităţii metodice la limba română” , cu 

durata de 30 de ore - Adeverință 

Ministerul Educației și Cercetării, CCD, Brăila 

-coordonator activitate metodică; 

 

2002- 2003   

,,Metode moderne de predare a Limbii şi literaturii 

române “ 

Centrul Educaţia 2000+ 

-abilități metodice 
 

18-19.10.2002 

Curs de  formare,,Didactica limbii şi literaturii române “ - 

Adeverință 

I.Ş.J. Brăila 

 

 

August- decembrie, 2001 

Curs de  formare,,Iniţiere în utilizarea  calculatorului “ 

constând  în următoarele module: Sistemul de operare 

windows ,  Microsoft Office (Word, Excel),  Reţele de 

calculatoare, Internet în cadrul ,,Programului naţional de 

iniţiere a cadrelor didactice în utilizarea calculatorului “ - 

Adeverință 

CCD,Brăila 

- abilități  informatice 
13 noiembrie- 14 noiembrie 2001 

Curs de  formare,,Stagiul de formare pe probleme de 

evaluare” - Adeverință 

IŞJ, Brăila 

 

 

2009-2011 

Gradul didactic I 
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Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

Calificarea  obținută 

Denumirea organizației de educație sau formare și 

localitatea 

 

Perioada 

 

 

 

 

Limba maternă                                                                          

 

Universitatea ,,Dunărea de Jos’’-Galaţi 

 

 

2005  

Gradul  didactic II 

Universitatea ,,Dunărea de Jos’’-Galaţi, Examenul pentru 

gradul didactic II, specializarea Limba şi literatura  română; 

 

2001 

Grad didactic Definitiv 

Universitatea ,,Dunărea de Jos’’- Galaţi 

 

 

1995-1999    

Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză 

Facultatea de Litere  - Universitatea ,,Dunărea de Jos’’, 

Galaţi, 

 

1989-1993    

 

Şcoala Normală ,, D.P.Perpessicius ” , Brăila; 

 

 

Română 

 

 

Ascultare 

 

Citire 

 
Participare la 

 

Discurs oral 

    
 

        
 

   
conversaţie 

    
 

Limba rusă 
           

 

A2 
 

A2 
 

A2 
 

A2 
 

A2  
 

     
 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.   
 

Limba franceză B2  B2  B2  B2  B2   
 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 
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COMPETENȚE DE COMUNICARE 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE  

ORGANIZAȚIONALE/MANAGERIALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE  DOBÂNDITE  LA LOCUL DE 

MUNCĂ 

 

 

 

 

ALTE COMPETENȚE, CONȘTIINȚA ȘI EXPRESIA 

CULTURALĂ 

 

 

 

 

COMPETENȚE  INFORMAȚIONALE 

 

 

PERMIS DE CONDUCERE 

 

 

PUBLICAȚII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bune competențe de comunicare dobândite prin 

intermediul studiilor – Facultatea de Litere, al 

perfecționărilor efectuate, dar și cultivate prin natura 

responsabilităților avute în școală, respectiv I.Ș.J.; 
 

 

2016-2014,2013-2007,2005-2003, responsabil al Comisiei 

metodice ,, Limbă şi comunicare”; șef de catedră; 

2012-2010, responsabil al Comisiei pentru Curriculum;  

2015-2016, responsabil de Cerc pedagogic. 

2016-2012, membru în Consiliul consultativ, I.Ș.J. Brăila; 

2015-2016, responsabil de Cerc pedagogic,gimnaziu; 

2015-2016,coordonator al Sesiunii județene de comunicări  

științifice ,,Cărțile, prieteni tăcuți,dar siguri”; 

2014-2015,membru al Comisiei de organizare a Olimpiadei 

naționale de L. română,etapa națională; 

2012-2013, coordonator– Concursul judeţean  

interdisciplinar de creaţie literară,,Ion Mustaţă” ; 

2015-2008, membru în Consiliul de Administraţie al Școlii 

Gimnaziale,,Ion Băncilă”,Brăila; 
 

Disponibilitate de implicare, iniţiativă, capacitate 

decizională, creativitate, planificare pe temen scurt mediu și 

lung, abilitate de lucru în echipă; 

 
 

 

 

Contribuţia  la elaborarea unui Ghid metodico-ştiinţific 

(ISBN,978-973-7862-93-8), iunie 2011, realizat în 

colaborare cu I.Ş.J.,C.C.D. , Direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului, Centrul Europe Direct Brăila     

,, Educaţia pentru lectură. Variabilele actului lecturii”;  
 

Abilitatea de operare pe calculator cu instrumentele  

Microsoft Office; 

 

Categoria  B 

 

 

2013 - ,,Clipe de istorie, sclipiri de literatură ”- ISBN 978-

973-0-15741-3, Simpozionul naţional ,,Familia regală-

istorie, adevăr și rol primordial în formarea și consolidarea 

României Mari”,secțiunea ,,Imaginea literară a cuvântului în 

oglinda sufletului de cititor fidel”; 

2013   - ,,Năzuinţă,  zbatere, ecou...” - Simpozionul 

Naţional ,,Ana Blandiana”, ISBN 978-606-546-  213-7; 

2012   - ,, Mărturii...”,  publicat în ,,Ghidul străinului în ţara 

sa’’,ISBN,978-606-671-263-7,2013; 

2012 ,,Istoria reflectată în literatură”, publicat în ,,Prezenţe 

istorice în filele vieţii noastre’’,ISBN 978-  973-7862-94-5; 
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PROIECTE COMUNITARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 - ,,Un Gorki balcanic” , publicat în revista 

,,Personalităţi brăilene de ieri şi de azi”,ISBN 978- 973-

7862-90-7,  25 august 2011;  

2011- Educaţia pentru lectură.Variabilele actului lecturii, 

publicat în auxiliarul didactic ,,Muguri de 

adolescenţă”,ISSN-2067-077X; 

 
 

18.04.2016, Acord de colaborare cu Direcția generală de 

Asistență socială și Protecția copilului, Brăila,,în cadrul 

implementării Proiectului,,Prietenie,compasiune și 

dragoste”; 

-coordonator  la activitățile de socializare și petrecere a 

timpului liber , prin implicarea unor elevi voluntari, care au 

relaționat cu copiii beneficiari ai unei măsuri de protecție 

specială; 

29.10.2014, Participare la implementarea Proiectului 

,,Adolescență fără dependență”-ediția a IV-a, proiect de 

prevenire a consumului de tutun și alcool în mediul școlar 

gimnazial; 

07.02.2011,Participare la Proiectul ,,Adolescență fără 

dependență” - proiect de prevenire a consumului de tutun și 

alcool în mediul școlar; 

24.09.2011, Participare în cadrul Proiectului ,,Lets’doit, 

România!”; 

13.10.2011, Participare la activitatea ce se include în 

Campania națională  de prevenire a pornografiei infantile pe 

internet ,,Tu cui dai accept?”; 

22.10.2010, Participare la Campania ,,Și copiilor le pasă”; 

2010, Coordonarea activităților din Programul ,,Primăvara 

Europeană”, la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Ion Băncilă”; 

 

 

 


