Curriculum vitae
VOICU CAMELIA
Nr.8, Str. Toamnei, Buzău, România
0758708026
chamomila63@yahoo.com
Feminin

Locul de muncă pentru care se
candidează poziţia

13.07.1963

Română

Profesor de biologie - științe integrate

Experienţa profesională
17 Ianuarie 2022- prezent

Director
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău

1 Septembrie 2021- 16 Ianuarie 2022

Director adjunct
Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău

15 Ianuarie 2021 -31 August 2021
Februarie 2016-Ianuarie 2021

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

2017
1998-2016

Vicepreședinte al Consiliului Consultativ Biologie în anul școlar 2017-2018; 2019-2020
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 (2011 – 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

2011
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Decizia nr.85/18.01.2011 care atestă calitatea de coordonator a comisiei județene de lucru
pentru elaborarea metodologiei privind constituirea corpului de mentori

2010

2005-2008

Certificat care atestă participarea la workshop-ul standarde ocupaționale organizat în cadrul
proiectului „ Profesioniști în managementul educațional preuniversitar”
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

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
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Educaţie şi formare
2020 Certificat de absolvire a programului postuniversitar –Competențe digitale de nivel de calificare
CNC/EQF- Domeniul de licență CAEN - Științe ale educației
Adeverință nr.717/27.08.2020 –Participare la schimbul de experiență dinte instituțiile școlare în
cadrul programului de formare continuă –Jocul didactic în școala incluzivă
Diplomă de participare la webinar-ul –De unde vine hrana pe care o consumă” organizat de
Mijac Europe
Adeverință nr.16069/17.12.2020 –Prezentare cu tema dezvoltare instituțională prin
parteneriate în cadrul Cercului metodic al directorilor/directorilor adjuncți pentru licee teoretice
și vocaționale din județul Buzău în sistem video - conferință.
Competențe digitale Universitatea Politehnică București
Management educațional prin tehnici internaționale
Adeverință nr.721/27.08.2020 program de formare continuă - Jocul didactic în școala
incluzivă
2019 Atestat de formare continua în management educațional / dezvoltare profesională nr.
50/30.09.2019
Atestat de formare continua a personalului didactic nr. 8374/2019
Asociația Ego Mundi Călărași
Metodica predării – învățării - evaluării eficiente în instituțiile de învățământ preuniversitar
Adeverință nr.173/12.01.2019
Asociația Europeană GERFEC
2018

Adeverință nr.1179/08.02.2018 care atestă participarea la campania județeană de prevenirecombatere a consumului de droguri/etnobotanice în rândul tinerilor buzoieni
Adeverință nr. 8505/16.07.2018
Inspectoratul Școlar Județean Buzău
Curs de formare - Apprendre et enseigner le FLE avec TV5MONDE ressources et outils
pedagogique pour la class
Adeverință nr. 208/6.09.2018
SC OLIMP NET SRL BUZĂU
Curs de formare – protecția datelor cu caracter personal GDPR

2017

Certificat
ECHANGES INTERNATIONAUX AU SERVICES DE L”EDUCATION
Seminar International de Formare – Eduque aux valeurs : mission premiere de l”enseignant?
Paris 2018
Seminarul European de formare – Cultura democratică în școală. Cu ce mijloace și pentru ce
Adeverință nr.32593/26.06.2017 care atestă participarea la workshop inițiat și coordonat

2016

2015

2015

D.G.A.S.P.C Buzău pe tema tinerilor aflați în situații de risc
Adeverință nr.867/30.10.2017
Casa Corpului Didactic Buzău
Seminarul cu tema – Utilizarea metodelor interactive de predare – învățare – evaluare
Certificat de formare 5.11.2016
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY
Seminarul cu tema – Strategic management tools for a better educational system RUSEBULGARIA
Atestat de formare continuă a personalului didactice nr.50/2019
Casa Corpului Didactic Buzău
Management educațional - Dezvoltare profesională
Adeverinţă nr.296/ 21.04.2015
Casa Corpului Didactic Buzău
Management educaţional. Competenţe manageriale
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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

2012

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

2011

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

Diplomă de participare în cadrul proiectului ”Integrarea copiilor cu Cerințe Educative Speciale
în învățământul de masă în special a celor cu ADHD”
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
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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.

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
Adeverință nr.582/23.11.2007 care atestă participarea la cursul de formare în educația
interculturală pentru profesori în cadrul proiectului Mozaic – comunicare și educație
interculturală în comunitățile multietnice

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

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
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2006

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

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
Elaborarea proiectelor europene

1999

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
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Competenţe personale
Colaborez cu instituții

Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

-

-

Universitatea Al. I. Cuza Iași –Facultatea de Biologie

Muzeul Județean de Istorie Buzău
Direcția Județeană de cultură

Limba Romana
Înţelegere

ascultare

Limba engleză

A1 Utilizator
elementar

Vorbire

citire
A1 Utilizator
elementar

Scriere

participare la
conversaţii

discurs
oral

exprimare scrisă

A1 Utilizator
elementar

A1 Utilizator elementar

A1 Utilizator elementar

Denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi

Limba franceză B2 Utilizator

independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

B2 Utilizator
independent

Denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi

Competenţe de comunicare
Adeverință 5339/03.05.2018 care atestă participarea cu elevii la festivalul filmului francez –
organizat de Ambasada Franței , Orange și BRD
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
- Primăria Municipiului Buzău
- Consiliul Județean Buzău
- Inspectoratul Școlar Județean Buzău
Activez în Comisia de Examen pentru însuşirea noţiunilor fundamentale 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”
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Competenţe organizaţionale/
manageriale
2022

2021

2021
2020
2020
2020
2020

Adeverință 1624/14.03.2022
Coordonator și organizator al excursiei de studii la Facultatea de Biologie Iași
Adeverință nr.2454/11.04.2022 care atestă coordonarea activității de promovare a
ofertei educaționale pentru anul școlar 2022-2023- ”Ziua porților deschise la CNME
Buzău”
Adeverință nr.5166/06.12.2021 care atestă elaborarea analizei de nevoi în vederea
stabilirii CDS
Decizia nr.27/09.09.2021 privind numirea comisiei pentru programe de acordare a
sprijinului financiar ”Bani de liceu” în calitate de președinte
Decizia nr.28/09.09.2021 privind numirea comisiei de burse școlare și alte stimulente
–în calitate de președinte
Adeverință nr.1283/29.03.2021
Adeverință nr.1069/19.02.2020 - Organizator al vizitei de studii la Grădina
Botanică/Facultatea de Biologie din București
Evaluator lucrări scrise Simulare Examen Bacalaureat
Adeverință nr.24/12637/19.10.2020- Activitate de voluntariat în cadrul Centrului de
Excelență Științe Buzău
Adeverință nr.2526/22.05.2020. Organizator Olimpiada de Limbi Clasice Etapa
Județeană
Certificat Școală Ambasador a Parlamentului European

Adeverință nr.6794/23.11.2020 care atestă coordonarea echipei de revizuire a ROI 2020
CNME

2019
2018
2018

2018
2018
2018
2015
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Ambasador Senior - Adeverință nr.6629/12.11.2020
Coordonator/organizator al activității on-line ”Punți peste continente” desfășurată în
parteneriat cu Ambasada Indiei la București
Adeverință nr.12654/7.10.2019

Vicepreședinte al Consiliului Consultativ pentru disciplina Biologie în cadrul ISJ Buzău

Adeverință nr.3426/2018
Coordonare a Proiectului Educațional Săptămâna Educației Globale - LUMEA MEA
DEPINDE DE NOI
Adeverință nr.2/13.09.2018
Inițiere și organizare a atelierului de formare pentru profesorii de limbă franceză din
jud. Buzău

Adeverință nr.6860/19.11.2018
De coordonare a activității Școala de ieri și de azi - un secol de istorie

Adeverință nr.6238/30.10.2018
Coordonator al activității Zilele personalităților buzoiene de ieri și de azi
Adeverință nr.5856/2018
Voluntar în cadrul acțiunii 5S PUBLIC de amenajare a spațiilor școlare
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 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

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

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”

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

2003-2004

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

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 în cadrul juriului etapei naționale a concursului ”Sanitarii pricepuți”
Evaluator de manuale şcolare în Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

2001

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

2000
1999

Membru în Comisia Națională de Biologie din cadrul MEN conform adresei 425428/24.01.2001
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
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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,

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

Nu este cazul

Informaţii suplimentare
Publicaţii

Antrenează-te pentru Bacalaureat, auxiliar curricular .Editura Alpha MDN 2021
Adeverință nr.19/6792/27.07.2020 –Teste de antrenament pentru Examenul de
Bacalaureat televizat la TV SAT, material inclus în resurse educaționale deschise
Adeverință nr.1213/11.10.2017 Conferință Națională Tradiție și creativitate în școală
Lucrarea TRADIȚIE ȘI CREATIVITATE ÎN ȘCOALĂ –secțiunea management educațional
ISBN general 978-606-727-225-3 și ISBN specific acestui volum -978-606-727-2260
Editura SIGMA SRL
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. dr. Palcău Daniela –Inspector Școlar General al ISJ Buzău 0766270480
Conf.dr. Costică Naela –Facultatea de Biologie, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza ”Iași
0746020099
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