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INFORMAŢII PERSONALE

CRISTEA V. DORIN
FOCȘANI – VRANCEA, Str. Constructorului Nr. 20 Bl. I 9 Ap. 25
0337103790

0742250120

doryncristea@yahoo.com

Sexul Masculin

LOCUL DE MUNCA
POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ
PROFILUL PERSONAL

cristeadoryn@gmail.com

| Data naşterii 03.04.1963

| Naţionalitatea Română

Inspector Școlar General
Inspectoratul Școlar Județean Vrancea
Profesor de istorie - Colegiul Economic ,,M. Kogălniceanu” Focșani

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

● titular al învăţământului prin repartiţie guvernamentală nr. 109001 din 1989
● 1989-1993 profesor pe catedra de socio-umane, titular la Grupul Şcolar Agricol Odobeşti
● 1992-1993 detaşat pe catedra de istorie de la Liceul Pedagogic Focşani
● 1993 susţinut concurs de titularizare şi conform deciziei nr. 24 din 1993 numit pe catedra
de istorie de la Grupul Şcolar Transporturi Auto Focşani
● 1993-1994 detaşat pe o catedră de istorie la Liceul 1 Focşani
● 1994-2009 profesor titular de istorie la Grupului Şcolar Transporturi Auto Focşani
● 2009 – în prezent – profesor titular de istorie la Colegiul Economic ,,Mihail
Kogalniceanu” Focşani
● Calitatea de membru al Corpului naţional de experţi în managementul educaţional
Nr.OMECS 3845/27.04.2012
EDUCAŢIE ŞI FORMARE

● 1985-1989 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Istorie-filozofie;
● Grade didactice in istorie:
- definitiv -1992
- gradul II – 1996
- gradul I – 2000
● 1999 – Curs de formare privind tehnica realizării unui proiect de finanțare pe
componenta management (20 ore) – ISJ
● 2001 - Curs de formare pentru directorii unităților școlare – MEC, ISJ, CCD Vrancea
● 2002 - Seminarul Proiectarea demersului didactic la istorie – posibilităţi de abordare
integrată (24 ore) în cadrul Programului de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de
didactica disciplinelor şcolare – MEC şi Consiliul Naţional pentru Curriculum
● 2001-1002 – Cursuri de perfecţionare periodice pe specialitate – Universitatea Bucureşti
● 2003 – Curs de formare ,,Şcoala în comunitate,, (25 ore) - MEC, ISJ Iaşi, Fundaţia
EuroEd, Consiliul Britanic
● 17-23.03.2002 – Seminarul de pregătire pe probleme de didactica disciplinei istorie (20
ore) – MEC, Consiliul Naţional pentru Curriculum
● noiembrie 2003-ianuarie 2004 – Stagiul de formare: Folosirea calculatorului în domeniul
specialităţii – instrumentare TIC (24 ore) – ISJ, CCD
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● noiembrie 2005 – Stagiul de formare: Activităţi metodice şi practice. Noutăţi metodice şi
practice (8 ore) – ISJ, CCD
● ianuarie 2006 – Managementul inspecţiei şcolare, stagiul de abilitare a metodiştilor (8
ore) – ISJ, CCD
● martie 2006 Strategii didactice inovative în predarea istoriei şi educaţiei civice (8 ore) –
ISJ,CCD
● iunie 2006 – Stagiul de formare: Activităţi metodice şi practice. Consiliere şi orientare.(24
ore) – ISJ, CCD
● noiembrie 2006 Stagiul de formare: Informarea şi formarea cadrelor didactice în privinţa
unor strategii pedagogice (14 ore)- ISJ, CCD
● decembrie 2006 –martie 2007 curs de perfecţionare de specialitate şi metodică
,,Magister,, modulul 1 – 90 ore cu 30 credite (UBB Cluj) –competențe: utilizarea adecvată a
teoriilor și conceptelor din științele educației, proiectarea, conducerea și realizarea
procesului instructiv-educativ, elaborarea instrumentelor de evaluare, proiectarea
conținuturiloe, aplicarea strategiilor didactice.
●18 oct-4 dec 2007 curs ,,Utilizarea programelor informatice ca mijloc didactic şi de
dezvoltare profesională,, 30 ore – ISJ, CCD
● mai-iunie 2008 – curs de formatori privind ,,Dezvoltarea competenţelor de evaluare,,
Bacău, 72 ore (15 credite), MECT, CNFPÎP, CNCE – competențe: aplicarea optimizată a
prevederilor și cerințelor documentelor normative ale Curriculumului Național, proiectarea
unui instrument de evaluare, raportarea adecvată a rezultatelor evaluării, conștientizarea
efectelor deciziilor de evaluare.
●22.11.2008-14.02.2009 – Programul de formare continuă – Şcoala Incluzivă – 89 ore, 25
credite; competențe dobândite: educație incluzivă, învățare activă, evaluare educațională,
instruire diferențiată,proiectare curriculară, programul ,,a doua șansă” – CNCEIP, CCD Vn
●4-12.05.2009 - Programul de specializare MENTOR – 64 ore – formatori MECT,
Asociaţia Studia Iaşi. Competențe: comunicare interactivă, comunicare mentor,
îndrumarea și asistarea studenților pe stagii didactice, evaluarea performanțelor,
organizarea și planificarea practicii pedagogice.
●2007-2009 – MASTER în MANAGEMENTUL
UNIVERSITATEA PLOIEŞTI - 120 credite

SECTORULUI

PUBLIC

–

● 2010 – Curs de formare pe ,,Competenţe cheie,, MECTS si ISE
●2011 – Curs ,,Tinerii împotriva violenţei,, MECTS, ISE, CCD Focşani – 85 ore – 21
credite. Competențe:utilizarea conceptelor specifice și definirea violenței umane, aplicarea
unor metode de prelucrare a conținuturilor mediatice nocive, dezvoltarea strtegiilor de
prevenire și intervenție, utilizarea unor strategii de învățare pe parcursul întregii vieți.
●2011 – Curs INSAM – proiect AMPOSDRU – Formarea de specialişti în evaluare –
INSAM – 28 ore – 7 credite
●2011 – Curs POSDRU – ,,Leadership şi managementul educaţional în sistemul
descentralizat,, - 14 credite
●2011 – Dreptul Internaţional Umanitar – ISJ, CCD Vrancea – 8 ore
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● 2011 – Educaţie pentru sănătate – Sinaia – 40 ore – 10 credite. Proiect strategic ,,Oferte
educaționale inclusive extracurriculare și extrașcolare pentru formarea stilului și a
cetățeniei active pentru copii din comunități dezavantajate, cu precădere rurale”
●2011 – Trecutul de lângă noi. Istorie orală. UBB Cluj – 60 credite – curs postuniversitar de
două semestre
●2011 – Curs POSDRU - ,,Controlul Calităţii în şcoală,, - 5 credite
●2011 – Programul de inițiere/percționare/specializare FORMATOR DE FORMATORI – 60
ore – Ministerul Muncii și MEC. Competențe: pregătirea formării, realizarea activităților de
formare, aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării,
proiectarea programelor de formare, organizarea programelor și a strategiilor de formare.
●5-10 martie 2012, 2007-2013 – Stagiul de formare al inspectorilor de specialitate pentru
aplicarea pachetelor educaționale în cadrul proiectului ,,Competențe cheie TIC în
curriculumul școlar,,60 ore- Călimănești-Căciulata organizat de CNEE
●2012 - Programul OECD PISA – Evaluator Centrul PISA – 12 ore – Bucureşti.
Competențe: formarea specifică pentru rolul de coordonator de școală PISA, pregătire și
administrarea testării, raportarea specifică rolului de coordonator.
●2013 – participare la Seminarul Județean de formare și prezentare a programelor CCDG,
organizat sub genericul ,,ECO-ATITUDINI,, de către CCDG, ISJ Vrancea, APM Vrancea.
●2013-2016 – participare la Seminariile semestriale de instruire a responsabililor cu
formarea continuă din unitățile școlare organizate de CCD Vrancea
●2015 – curs de formare ,,Drepturile omului prin studierea istoriei comunismului,, MECȘ,
10 ore
●2016 – curs de formare continuă – Predarea-învățarea limbii franceze printr-un demers
comunicativ-acțional – MECS,CCD Vn – 50 ore/12 CPT. Competențe: proiectarea
activităților de învățare, utilizarea cunoștințelor privind CECRL, selectarea cunoștințelor
specifice disciplinei, utilizarea resurselor info-documentare

Înţelegere

Alte limbi străine cunoscute
Ascultare
Specificaţi limba străină

C1 experimentat

Vorbire
Citire

B2 independent

Participare la
conversaţie
B2 independent

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B2 independent

B2 independent

A2 elementar

A2 elementar

franceză
Specificaţi limba străină

A2 elementar

A2 elementar

A2 elementar

engleza
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Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager școlar
▪ competențe de comunicare dobândite la simpozioane naționale și internaționale, prin
cursuri de formare, paticipâri la concursuri și olimpiade.

▪ leadership – prin funcțiile manageriale deținute: director de Grup Școlar, inspector de
specialitate la ISJ Vrancea, Inspector școlar general ISJ Vrancea
● activitate managerială – conducerea unei unităţi şcolare
● coordonare revistă şcolară – coordonat revista Perpetuum al Grupului Școlar Auto
Focșani, actualmente revista de istorie on-line Clepsidra al Colegiului Economic Focșani
● organizarea de concursuri şi olimpiade şcolare judeţene
● 1998-2002 – coordonator şi contribuţii privind derularea programului de reabilitare
şcolară – construcţia clădirii Grupului Şcolar Transporturi Auto Focşani
● participări anuale în comisii de examene naţionale în calitate de preşedinte,
vicepreşedinte, membru, secretar comisii judetene
● organizator de Concursuri naţionale de istorie, 2010, Sesiunea Națională a
comunicărilor științifice al elevilor de liceu la istorie desfășurată la Focșani
●participări la Concursuri și Olimpiade naționale în cadrul comisiilor: evaluator la
Olimpiadele naționale de istorie Iași (2012), Sibiu (2013), Baia-Mare (2014),
Oradea(2015) și vicepreședinte al Concursurilor Sesiunea de referate ale elevilor la
Istorie (2010-2015).

Competenţă digitală

▪ certificat de participare la cursul de ,,Utilizare Portal eȘcoala” în cadrul proiectului
implementat de MECTS și SIVECO RomâniaSA
▪ 2007 – curs ,,Utilizarea programelor informatice ca mijloc didactic și de dezvoltare
profesională -30 ore- CCD și ISJ Vrancea
▪ 2012 - Certificat de participare la stagiul de lucru ,,Formarea inspectorilor d specialitate
pentru aplicarea pachetelor educaționale” în cadrul proiectului ,,Competențe cheie TIC în
curriculum școlar” cofinanțat POSDRU 2007-2013, derulat de CNEE.- 60 ore

Permis de conducere

categoria permisului de conducere - B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

● publicaţii de specialitate -1989 în Caietul seminarului special de ştiinţe auxiliare,
Universitatea Bucureşti vol I şi vol II
● articole de specialitate şi didactică publicate în revista Vârstele şcolii, CCD Focșani 20022014
● 2008, 2009, 2010, 2011,2012 coordonator de volume privind articole şi comunicări
ştiinţifice ,,Unirea Principatelor Române,,
● din 2012 coordonatorul revistei on-line de istorie CLEPSIDRA, de la Colegiul Economic
Focsani
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Scrieţi numele şi prenumele

● 2008, 2009, 2010, 2011,2012 coordonator de volume privind articole şi comunicări
ştiinţifice ,,Unirea Principatelor Române,,
● membru în colectivul de autori al ,,Ghidului de pregătire pentru examenul de
bacalaureat,,, coordonator prof. Liviu Lazăr, Editura Nomina
2010,2011,2012,2013,2014,2015.
● coautor la volumul Istoria Românilor, o sinteză cronologică, Editura Meronia
2015.

Proiecte

Participari la formari
internaționale

● coordonator voluntar în cadrul proiectului ,,Let s Do It România!,, desfășurat la nivel
național
● 2013-2016 coordonator al Proiectului ,,Să ne cunoaștem istoria,, în parteneriat patru
colegii din Focșani, ISJ Vrancea și Muzeul de Istorie Vrancea.
●organizator de activități în cadrul parteneriatului educațional ,,Săptămâna
combaterii violenței,, la Colegiul Economic 20-24 ianuarie 2014
● coordonator al proiectului mondial ,,Learning about forests – să învățăm despre pădure” – program
susținut de MEN
● coordonator de proiect național – Patrula Eco – edițiile 2013,2014, 2015, 2016
● 2010 – Integrated Summer Project – participated in the Community Action Project, SNAC Regional
Coordinator
● 2010 – Comenius/Grundtvig (NL-2009-186-002)
●2011 – certify attended THE OXFORD DAY WORKSHOPS, ISJ Vn și Oxford University Press
● 2011 - International study programmes, Cheltenham, course fot history teacher.
● 2012 – Campania globală pentru Educație – program mondial în Săptămâna Globală pentru
educație
● 2013 Certificat de participation dans le cadre du Programme du Conseil de l Europe a lAtelier
europeen : Histoire de la Shoah et prevention des crimes contre l humanite – Paris
● 2014 – LeAF CERTIFICATE – in recognition of the school s commitment to the Life-learning ethos
of the LEAF programme.
● 2014 – Grundtvig Workshop, Ireland

Seminarii/simpozioane

● 2009-2012 – Simpozioanele Naționale ,,Unirea Principatelor Române” la Focșani –
coordonator a 4 ediții;
● 2011 – Simpozionul Interjudețean ,,Cunoașterea ,păstrarea și continuarea tradițiilor și
meșteșuguriloe locale din zona Moldovei” la Târgu Frumos –Iași
● 2012 – Seminarul de formare a inspectorilor școlari, program ,,Explorarea Dreptului
Umanitar,, -Sinaia – MECTS, SNCRR, CICR.
● 2013 – participare la Seminarul Județean de formare și prezentare a programelor CCDG,
organizat sub genericul ,,ECO-ATITUDINI,, de către CCDG, ISJ Vrancea, APM Vrancea.
● 2013-2016 – participare la Seminariile semestriale de instruire a responsabililor cu
formarea continuă din unitățile școlare organizate de CCD Vrancea
● 2014 - Simpozionul Național ,,150 de ani de învățământ românesc,, desfășurat la CN
,,I.L.Caragiale,, Ploiești
● Forumul Educațional Magister cu tema ,,Cultura digitală în școala secolului XXI,, - ISJ,
CCD Vrancea, SIVECO
● 2015 – Sesiunea anuală internațională de comunicări științifice a Societății de Științe
Istorice din România – Ploiești-Prahova

Distincții

● Diploma ,,Gheorghe Lazăr” clasa a II-a, pentru preocupări deosebite în activitatea
didactică din ultimii 15 ani, rezultate remarcabile obținute la nivel internațional și național în
formarea și educarea tinerilor
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Proiecte POSDRU
Formator

Scrieţi numele şi prenumele

● 2009 - formator în cadrul cursului avizat MECTS ,,Dezvoltarea profesională –
didactica disciplinei, proiectare didactică și eficiența activității de predare-învățare –
componenta Formarea profesorilor metodiști,,
● 2012 - formator în cadrul cursului avizat MECTS și CNEE privind aplicarea
pachetelor educaționale ,,Competențe cheie TIC în curriculumul școlar,, la
profesorii de istorie din jud. Vrancea
● formator în cadrul Programului de formare continuă: ,,Pregătirea pentru bacalaureat folosind
metode colaborative, o provocare pentru elevi, părinți și cadre didactice,, POSDRU/153/1.1/S/138618,
oct-nov 2014, ISJ Vrancea
● formator în cadrul Programului de formare continuă: ,,Formarea profesională a cadrelor didactice
din învățământul preprimar și primar din mediul rural în sprijinul formării de competențe cheie
relevante la elevi” POSDRU /157/1.3/S/ 137603
●formator pentru implementarea proiectului ,,Istoria recentă a României. Pachet educațional pentru
cursul opțional de Istorie recentă a României,, POSDRU/153/1.1/S/142342, Ministerul Educației și
Cercetării Ștințifice

© Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

