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VOICU CAMELIA
nr.8, str. Toamnei, Buzău, România
0744221281
chamomila63@yahoo.com
Feminin

Locul de muncă pentru care se
candidează poziţia
Locul de muncă dorit

13.07.1963

Română

Director
Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău

Experienţa profesională
Februarie 2016-prezent

Director
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Buzău
Educaţie
Planificarea, proiectarea şi organizarea activităţii
Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Buzău

1998-2016

Inspector şcolar
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
Îndrumare şi control
Proiectarea, organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţii didactice desfăşurate în
specialitatea biologie în judeţul Buzău
Organizarea şi desfăşurarea concursurilor şi olimpiadelor şcolare, valorificarea rezultatelor
obţinute de către elevi
Inspecţia şcolară
Membru în Consiliul de Administraţie al ISJ Buzău (2012 – 2013)
Membru în Comisia paritară a ISJ Buzău

2012

Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
Management
Management educaţional

2005-2008

Responsabil monitorizare şi raportare
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, Phare 2005 „Acces la educaţie pentru grupuri
dezavantajate cu focalizare pe rromi”
Educaţie
Întocmirea şi transmiterea rapoartelor solicitate de către Unitatea de Implementare a
proiectului Phare
Realizarea documentelor de proiectare

1998-2010

Formator în domeniul Managementului Educaţional
Casa Corpului Didactic Buzău
Educatie
Proiectarea activităţii de formare
Elaborarea suportului de curs
Formarea directorilor de unităţi de învăţământ di judeţul Buzău
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1987-2010

Profesor biologie
Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Buzău, Liceul Pedagogic „Spiru C.Haret” Buzău, Şcoala
cu cls.I-VIII nr.15 Buzău Şcoala Ajutătoare de Băieţi Buzău
Educaţie
Predarea, invatarea in specialitatea biologie, evaluarea elevilor

2007

Organizator
Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului
Educaţie
Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei Naţionale Stiinţe pentru Juniori, Buzău 2007

2007

Formator în cadrul Programului Academica I
Universitatea Transilvania Braşov
Educaţie
Formarea cadrelor didcatice în specialitate

2006

Formator în domeniul Managementului Educaţional
Fundaţia Tineri pentru Tineri
Educaţie
Formarea cadrelor didactice in domeniul Educaţiei pentru Sănătate în Şcoala Românească

2000-2004

membru în Comisia Naţională de Biologie 2000/2004;
Ministerul Educaţiei Naţionale
Educaţie

2001

organizarea şi desfăşurarea olimpiadei Naţionale de Biologie, Buzău 2001
Ministerul Educaţiei Naţionale
Educaţie

1995-1997

responsabil comisie metodică, profesori biologie, fizică,chimie
Liceul Pedagogic „Spiru C.Haret” Buzău,
Educaţie
-proiectarea activităţii comisiei metodice
-organizarea activităţii comisiei metodice
-întocmirea rapoartelor activităţii comisiei metodice

Educaţie şi formare
2015

Adeverinţă nr.296/ 21.04.2015
Casa Corpului Didactic Buzău
Management educaţional. Competenţe manageriale
Aptitudini de organizare, evaluare, proiectare

2014

Adeverinţă nr.9567/ 03.12.2014
Casa Corpului Didactic Buzău şi Facultatea de Biologie Iaşi
Proiectarea didactică

Februarie – Martie 2013

Adeverinţă nr.778/ 26.06.2013
Fundaţia Academică „ALUMNI”, Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa
Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare
Aptitudini corespunzătoare în legătură cu situaţiile de criză apărute
Comunicare, negocierea conflictelor

Pagina 2 - Curriculum vitae
CAMELIA VOICU

2012

Adeverinţă nr.3422/ 24.04.2013
Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău
TIC avansat

2011

Utilizarea calculatorului
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Ministerul Educaţiei, Cercetării Tineretului şi Sportului
Introducere în stil de viaţă sănătos
Educaţie în sănătate
Comportament responsabil în sănătate
Comunicarea şi factorilor cointeresaţi
Principii de planificare, implementare, evaluare

Noiembrie 2011

Adeverință
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
Controlul calității în școală

Ianuarie 2011

Diplomă de participare
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Oferte educaționale incluzive, extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului de viață
sănătos și a cetățeniei active pentru copii din comunități dezavantajate cu precădere rurale în
învățământul preuniversitar din România
Implementator

2010

Certificat
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Analiza ocupaţională
Dezvoltarea şi revizuirea de standarde ocupaţionale şi calificări asociate
Verificarea şi validarea standardelor educaţionale
Elaborarea standardelor ocupaţionale

2009

Certificat de absolvire - mentor
Ministerul Muncii Familiei şi protecţiei Sociale – Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării –
SC INFO Educaţia SRL, iaşi
Mentor
Mentor
Competenţe mentor

Iulie 2009

Atestat de formare continuă a personalului didactic
Ministerul Educației, Cercetării și Inovării
Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar DeCeE

Iunie 2009

Adeverinţa de participare
Ministerul Educaţiei Cercetării si Inovării şi LDK Consultants
Seminarul şi Cursul de Formare cu tema:”Bune practici pentru educatia incluzivă”
Programului PHARE 2006/018-147.01.01.02 Evaluarea de impact şi diseminarea rezultatelor
Programelor Phare „Acces la educatie pentru grupuri dezavantajate”,

Februarie 2009

Diploma de Master în Management Educaţional şi Comunicare Instituţională
Şcoala Naţională de Studii Politice, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Introducere în managementul organizaţiilor şcolare. Politici educaționale. Sociologia profesiilor.
Management Curricular. Managementul schimbării în educaţie. Gestionarea resurselor umane
Relaţii publice în şcoli. Managementul calităţii.
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Iunie 2009

Adeverinţa de participare la Seminarul şi cursul de formare cu tema:Bune practici pentru
educaţia incluzivă”
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării
LDK Consultants Engineers and Planners
Tehnici şi metode eficiente de comunicare

Decembrie 2008

Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării
Centrul pentru Curriculum şi Evaluare în Invăţămăntul preuniversitar Programul Naţional de
Dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitarDeCeE
Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza analizei
Curriculum-ului Naţional şi a metodologiilor specifice
Proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/practică/orală
-Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării

2008

Diplomă
Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului – ISJ Buzău
Baza de date naţională educaţională
Accesare şi utilizarea BDNE

Noiembrie 2007

Certificat de absolvire curs formare profesională pentru ocupaţia Manager de Proiect
S. C.Infoeducaţia S.R.L
Specificarea cerinţelor
Estimarea resurselor
Realizarea programelor
Asigurarea resurselor
Managementul contractelor
Identificarea şi controlul riscurilor

Mai 2007

Formator /Certificat de absolvire curs formare profesională pentru ocupaţia
S. C.Infoeducaţia S.R.L
Pregătirea formării
Efectuarea formării
Evaluarea cursanţilor
Revizuirea şi promovarea programului de formare

Noiembrie 2006

2006

Inspecție școlară/ Adeverinţă de formare pe tema Monitorizare şi inspecţie şcolară
Ministerul Educaţiei si Cercetării si Casa Corpului Didactic Botoşani
Competenţele metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de
inspecţie şcolară
Competenţe manageriale de sprijinire, consiliere şi evaluare
Competenţe de comunicare şi relaţionare
Competenţe de monitorizare a curriculum+ului, a calităţii procesului ducaţional şi a activităţii
cadrelor didactice
Competenţe de management educaţional şi de asigurare a calităţii educaţiei
Certificat nr. 419/ 09.10.2006
Casa Corpului Didactic Buzău, S.C. Poliglot SRL
Limba franceză
Nivel - începători
Comunicare într-o limbă străină

2005

Certificat de formator
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Educație pentru Sănătate în Școala Românească

Martie 2005

Certificat de competenţe
Pointman, Leadership Institute
Principiile de bază în leadership
Importanţa eticii
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Noiembrie 2004

Certificat de formator naţional nr.28265/2005
Fundaţia Tineri pentru Tineri în colaborare cu M.Ed.C. finanţat de Fondul Global de combatere
HIV/SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Programul Naţional “Educaţie pentru sănătate în Şcoala
românească
Programul Naţional “Educaţie pentru sănătate în Şcoala
românească

2002

Adeverinţă nr.132/ 20.03.2002
Casa Corpului Didactic Buzău
Noţiuni de bază. Utilizarea pachetului Office XP. Utilizare Internet. Utilizarea softului
educaţional, prezentare de soft.
Utilizarea computerului în procesul didactic.

2001

Certificat de participare
Ministerul Educaţiei şi Cercetării , Agenţia Naţională Socrates
Managementul proiectelor de cooperare europeană
Evaluarea proiectelor europene
Evoluţia învăţământului obligatoriu pe plan european

1999

Elaborarea proiectelor europene
Certificat de absolvire al Cursului de formare pentru formatorii regionali de directori
Proiectul pentru Reforma Învăţământului Preuniversitar – componenta „Management şi
finanţare” (proiect cofinanţat de Guvern şi Banca Mondială),Ministerul Învăţământului
„Management şi finanţare” (proiect cofinanţat de Guvern şi Banca Mondială),

1998-1999

Certificat de absolvire al Cursului de formare pentru inspectorii şcolari
Proiectul pentru Reforma Învăţământului Preuniversitar – componenta „Management şi
finanţare” (proiect cofinanţat de Guvern şi Banca Mondială),Ministerul Învăţământului
Management şi finanţare

1998

Certificat gradul I seria A nr.0040790
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie

1995

Certificat gradul al II lea nr.10460/oct.1994
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie

1990

Certificat gradul definitiv
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie

1987

Diplomă de licenţă seria D NR.3904
. Universitatea Bucureşti, Facultatea de Biologie
Licenţiat în biologie

Competenţe personale
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

Limba Romana
Înţelegere

ascultare

Limba engleză

B2/3 Utilizator
elementar

Vorbire

participare la
conversaţii

citire
B2/3 Utilizator
elementar

B2/3 Utilizator
elementar

Scriere

discurs
oral

exprimare scrisă

B2/3 Utilizator elementar

B2/3 Utilizator elementar

A1

Certificat competențe limba engleză Alte Nivelul B2/3

Limba franceză

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

Denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi
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B2 Utilizator
independent

B2

Competenţe de comunicare
În calitate de profesor, formator, inspector de specialitate interacţionez în permanenţă cu alte
persoane colaborând cu: elevi, părinţi, colegi, instituţii, reprezentanţi ai comunităţii locale,
poziţie în care este foarte importantă comunicarea eficientă. Consider că am relaţii foarte bune
bazate pe respect şi comunicare cu partenerii din domeniul educaţional şi social.
Particip la toate manifestările educaţionale şi culturale ale judeţului în care trăiesc, participând
şi la acţiuni de acest gen ce se desfăşoară în alte locuri din ţară.
Colaborez cu instituţii cum sunt:
- Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
- Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie
- Casa Corpului Didactic Buzău
- Direcţia de Sănătate Publică Buzău
- Societatea Naţională de Cruce Roşie cât şi cu filiala judeţului Buzău
- Garda de mediu Buzău
- Agenţia de protecţia mediului Buzău
Activez în Comisia de Examen pentru însuşirea noţiunilor dfundamentale de igienă aprobate
de Ministerul Sănătăţii, Adeverinţă nr.3220/11.05.2005.
Particip la toate acţiunile organizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului judeţul Buzău
(Diplome de merit, Diplome de participare).
Am participat la derularea unor proiecte : colaborator în cadrul proiectului local “Parcul Crâng
Izvor de sănătate”, membru al echipei pentru realizarea poriectului PHARE RO 0104.02
derulat de ISJ Buzău în perioada 01.06.2003 – 31.08.2004; formator naţional în cadrul
proiectului “Educaţie pentru sănătate în Şcoala Românească”

Competenţe organizaţionale/
manageriale
2015

Organizator la Olimpiada de Biologie faza judeţeană
Organizator Simpozion Regional „Şcoala furnizor de calitate în educaţiei ediţia a V-a

2014

Organizator concurs naţional „Tinerii dezbat”, etapa regională
Organizator al activităţii de formare cu titlul „Abilitarea curriculară a profesorilor de
biologie”

2013

Organizarea Seminarului judeţean cu tema „Pentru mediu sănătos”

2011

Participare la reuniunea de lucru organizată pentru elaborarea metodologiei privind
constituirea corpului de mentori

2011

Participare la sesiunea de instruire, ”Adoptarea de comportamente sănătoase, rezultat al
intervențiilor integrate și durabile” în cadrul proiectului ”Creșterea accesului la servicii de
prevenție medicală primară pentru copii și adolescenții din România. Alimentația sănătoasă
și activitatea fizică în rândul copiilor și adolescenților”, Certificat de participare.

2011

Ca inspector de specialitate am organizat la cote înalte acţiuni care s-au bucurat de aprecieri
din partea participanţilor:

2010

Coordonator și organizator în cadrul concursului ”Trăim alături de natură” în cadrul proiectului
județean ”Împreună putem schimba lumea”, Adeverință
Organizator seminar judeţean cu tema „Bune practici în domeniul educaţiei pentru protecţia
mediului în şcolile buzoiene
Organizarea concursului „Trăim alături de natură”

2009

Promovarea şi organizarea activităţilor din cadrul proiectului „Roua visului verde”
Organizator concursul naţional „Descoperă o lume sănătoasă”

2008

Organizarea seminarului de formare privind constituirea bazei de date judeţene, accesarea şi
utilizarea bazei de date naşionale în educaţie
Organizarea Olimpiadei de Biologie, faza locală şi judeţeană
Organizator la Simpozionul judeţean cu tema „Cercetari actuale în oncogenetică şi
antropogenetică”

2007

Organizator la Olimpiada Naţională Ştiinţe pentru Juniori
Organizarea Concursului Naţional „Diversitatea”
Organizarea Simpozionului Naţional „Educaţie pentru prevenirea delincvenţei juvenile”

2003-2004
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În cadrul CCD Buzău lector formator management – susţinerea cursului de formare pentru
directorii de unităţi şcolare din judeţul Buzău 2003-2004 (adresa CCD nr.20/16.05.2004)

2003

Organizarea unui curs local de calificare curriculară specialitatea biologie, în colaborarea cu
Univ. Bucureşti şi Bacău (adresele nr.19 şi 20/16.01.2001)
Ca inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean desfăşor următoarele
activităţi:
Planificarea şi organizarea activităţilor de specialitate (activităţile de cerc pedagogic,
organizarea şi coordonarea echipelor de inspecţie RODIS organizate în judeţul Buzău)
Coordonarea, controlul şi evaluarea activităţii profesorilor de biologie

2003

Organizarea unui curs local de calificare curriculară în biologie, Casa Corpului Didactic

2004

Colaborator în cadrul Proiectului PHARE RO 0104.02 „O şansă în plus”.

2004

Membru în comisia de certificare a instruirii profesionale a personalului privind însuşirea
noţiunilor fundamentale de igienă ce funcţionează în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
Buzău

2002-2004

2002
2001 – 2002

Membru în Comisia Judeţeană de Acreditare şi Evaluare a Învăţământului Preuniversitar din
judeţul Buzău.
Am fost implicată în proiecte şi iniţiative educaţionale care au ca scop dezvoltarea
învăţământului buzoian:
Membru în echipa de coordonare în cadrul Proiectului PHARE RO 0104.02 „O şansă în plus”.
Colaborator în cadrul Proiectului local “Parcul Crâng – Izvor de sănătate”
Proiectul lansat de Crucea Roşie filiala Buzău.
Am fost solicitată în juriul Concursului “Sanitarii pricepuţi”, etapă naţională proces verbal din
23.07.2002.
Sunt o persoană activă implicată în activităţile pe care le derulez orientate către perfecţiune cu
abilităţi de lider. Orice activitate iniţiată, organizată şi derulată este finalizată cu succes.
În obţinerea acestor rezultate au fost importante capacitatea de comunicare, de bun
organizator, de spiritul de responsabilitate şi nu în ultimul rând experienţa profesională.
Coordonarea organizării şi desfăşurării Consfătuirii Naţionale a inspectorilor de biologie –
septembrie Poiana Pinului.
Evaluator de manuale şcolare în Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

2001

Am coordonat organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Biologie, Buzău 2001

1999

Organizarea unui curs de formare pentru directori, cu durata de 5 zile, cu sprijinul Casei
Corpului Didactic Buzău: Elaborarea tematicii, Elaborarea suportului de curs, Susţinerea
cursului

1999 – 2000

Coordonarea şi organizarea unui curs de formare pentru directorii de şcoli generale şi licee din
Buzău, parte a Programului Naţional de Formare Managerială (elaborarea tematicii cursului,
conceperea şi prezentare suportului de curs, evaluare). Cursul a durat 200 de ore (5
săptămâni) şi la sfârşit, 25 de directori au primit certificate

Competenţe informatice
Utilizarea computerului pentru a fi la curent cu noutăţile în domeniul educaţiei, pentru a scrie
diverse materiale, documente şi pentru a comunica cu partenerii.
De asemenea ştiu să folosesc toate echipamentele de birou (copiator, fax, imprimantă
Adeverinţă de formare: Noţiuni de bază, Utilizarea pachetului Office XP, Utilizarare Internet,
Utilizarea soft-ului educaţional

Alte competenţe
Competenţe care nu au mai fost
menţionate anterior
1999, 2001, 2003, 2004 , Formator al Fundaţiei Academica ALUMNI, în cadrul programului management educaţional
2005, 2007, 2008 acredidat de CNFP – MedCT
Formator la Academica 1- program de formare-dezvoltarea profesorilor din învăţământul
preuniversitar
Formator naţional în programul naţional educaţie pentru sănătate
Organizarea şi desfăşurarea a cursului de formare „Abilităţi curriculare bioloie”, în calitate de
lector formator
Coordonarea şi organizarea unui curs de formare pentru directorii de gimnaziu şi şcoli speciale
din zona rurală (75 de directori).
Septembrie 2001 – organizarea unui curs local de calificare curriculară – şcoli gimnaziale în
învăţământul rural.
Formator regional pentru directorii de unităţi şcolare

Permis(e) de conducere
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Nu este cazul

Informaţii suplimentare
Publicaţii

Simpozion internaţional „Apa un miracol – apa în natură”, în publicaţia Apa un miracol
2015, ISSN 2067-8193
Simpozion internaţional „ Apa un miracol – fenomenul apei magnetice”, în publicaţia
„Apa un miracol”, editura Teocora Buzău, ISSN 2067-8193
Simpozion regional – metode de evaluare în biologie, în publicaţia „Şcoala furnizor de
calitateîn educaţie”, editura Teocora ISSN 2248-325x, Buzău
Educaţie Ecologică Metode şi Tehnici, Educaţie ecologică – premiza vieţii pe pământ, ISBN
978-606-663-003-0, Bucureşti
Bac 2015, Editura Corint educaţional, 2014, ISBN 978-606-8668-21-5, Bucureşti
Exersăm şi câştigăm, Culegere de teste pentru pregătirea concursului de biologie George
Emil Palade, editura Didactica Publising House, 2015, ISBN 978-606-683-229-8 Bucureşti
O călătorie prin corpul umane, editura Didactica Publising House, 2013, ISBN 978-606-6830300 Bucureşti
Conservarea biodiversității, Editura GRAF Buzau, 2011, ISBN 978-606-8310-09-01
Atingerea Standardelor Educaţionale prin Evaluări Reale, Editura Print Euro 2006, ISBN
973-8389-20-8
Publicaţii - Culegere de teste de biologie pentru bacalaureat şi admiterea în
învăţământul superior, Editura Aramis, 2003, ISBN 973-8473-35-7
“Şcoala buzoiană” – an 18 nr.30/2005 „Olimpiada de biologie eveniment şi competiţie”
Buletin metodic şi de informare nr.2/2005 ISSN 1584-2967 editat cu prilejul Simpozionului
„Educaţia fizică în învăţământul preprimar şi primar” – Prezentarea lucrării „Bioritmuri la
elevi”
Ghidul directorilor din unităţile de învăţământ Buzău octombrie 2003, Casa Corpului
Didactic „I.Gh.Dumitraşcu”.

Referinţe

Persoane care pot furniza informaţii:
Prof.univ.dr. DAN GEORGESCU, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie
Conf.dr. ANASTASIU PAULINA, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Biologie,
0744271364
Prof. TRAIAN ŞĂITAN, inspector de specialitate M.Ed.C., 0727396931

Anexe
Data: 27.09.2016
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Semnătura,

