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                            CURRICULUM VITAE 

Informații personale 

Nume/Prenume                                                      STAN CORNELIA  

Adresa                   LOC.Burduca, COM.Dragodana, JUD.Dambovita  

Telefon     0766.379.562 

E-mail     stancornelia1984@yahoo.com   

Data nasterii    30.05.1984 

Nationalitate    Română 

Locul de muncă vizat                     CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA 
Domeniul ocupațional                                           Director 

 

Experiență profesională 

Perioada    Septembrie – Decembrie 2019 

Funcția sau postul ocupat                                       Inspector pentru activități extrașcolare 
Principalele activități și responsabilități                 Activități de coordonare, planificare, monitorizare, îndrumare, proiectare 

managerială,  

Numele și adresa angajatorului    Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

Tipul activității sau sectorul de activitate   Educație și îndrumare 

 

Perioada    Ianuarie 2017 – Prezent 

Funcția sau postul ocupat                                       Director 

Principalele activități și responsabilități                 Activități de coordonare, planificare, monitorizare, îndrumare, proiectare 

managerială, membru C.A. ianuarie 2017 – prezent 

Numele și adresa angajatorului   Palatul Copiilor Târgovişte 
Tipul activității sau sectorul de activitate  Educație și îndrumare 
 

Perioada    2017 - 2009 

Funcția sau postul ocupat Profesor Limba Franceză 

Principalele activități și responsabilități Activități de coordonare, planificare, responsabil comisie metodică ,,Limbă 

și Comunicare ‘’, responsabil program ,,Cornul și Laptele,, responsabil 

Consiliul Școlar al Elevilor, Coordonator proiecte și programme educative 

școlare și extrașcolare, membru comisie ,,Evaluarea Națională ‘’, membru 

al consiliului de administrație, etc. 

Numele si adresa angajatorului    Scoala Gimnazială Gura-Șutii 

Tipul activității sau sectorul de activitate   Învățământ, educație 

 

Perioada    Mai 2016 – Mai 2013 

Funcția sau postul ocupat Coordonator Campania Globală pentru Educație 

Principalele activități și responsabilități Sensibilizarea autorităților cu privire la asigurarea accesului la o educație 

de calitate pentru fiecare copil 

Numele și adresa angajatorului   Asociația ,,SALVATI COPIII’’ 
Principalele activități și responsabilități   Voluntariat 

 

 

 



 
 Page 2 
 

Perioada    14.04.2015 – 11.06.2015 
Funcția sau postul ocupat Formator Voluntar în cadrul proiectului: ,,Integro-Modele integrate de 

intervenție pentru incluziune socială și ocupare’’ 

Principalele activități și responsabilități Pregătirea materialelor necesare activității de formare profesională, 

elaborarea materialelor de lucru, conform procedurilor de lucru, susținerea 

orelor de pregătire profesională, evaluarea sesiunilor de formare 

profesională 
Numele și adresa angajatorului   Asociația ,,EXCELENȚA APULUM,, ALBA IULIA 

Principalele activități și responsabilități Invățământ, interculturalitate și desegregare în educație în vederea 

incluziunii sociale și a ocupării unui loc de muncă 
 

 

Perioada    01.03.2013 – 01.10.2013 

Funcția sau postul ocupat Lector – Limba Română, în cadrul proiectului : ,,EXPERIMENTEAZĂ 

NON-FORMALUL LA ȚARĂ’’. 
Principalele activități și responsabilități Activități de integrare si cunoaștere cu temele : etichetarea, stereotipurile si 

prejudecățile la angajare, dezvoltarea atitudinilor de respect si toleranță față 

de minorități și față de societățile multiculturale 

Numele și adresa angajatorului   Asociația Agroser Gura-ȘuȚii, com.Gura-Șuții, Dâmbovița 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ, interculturalitate și desegregare în educație, prevenirea 

discriminării și integrarea în societate a elevilor defavorizați 
 

Perioada    2011-2012 

Funcția sau postul ocupat Pedagog social – Profesor Limba Română 

Principalele activități si responsabilități Activități de remediere și recuperare tip,,Școala după Școala,, în 

cadrul proiectului –Cluburile de sprijin educațional-Chave Zurale-

derulat de Fundația Romani Criss în parteneriat cu Asociația Ketaness 

2006, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul operațional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,,Investește în 

Oameni’’  
Numele și adresa angajatorului   Asociația Ketaness 2006 - Giurgiu 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ, interculturalitate și desegregare în educație, prevenirea și 

reducerea abandonului școlar  
 

Perioada    2009-2013, 2015 

Funcția sau postul ocupat Profesor Limba Română 

Principalele activități si responsabilități Organizator/Voluntar ,Ateliere de vară’’ organizate în parteneriat cu 

Asociația ,,Ovidiu Ro” 

 Educația elevilor ,,managementul clasei de elevi, managementul spațiului, 

managementul timpului 

Numele și adresa angajatorului   Școala GimnazialĂ Gura-Șuții 

      Asociația ,,Ovidiu Ro” București – sect.5 
Tipul activității sau sectorul de activitate   Învățământ, educație 

       Prevenirea și reducerea abandonului școlar pentru elevii romi,  
                                                                                 Defavorizați 

 

Perioada    2008 – 2009  

Funcția sau postul ocupat Cadru Didactic 

Principalele activități și responsabilități Profesor Limba Franceză, membru comisie metodică ,,Limbă și 

comunicare” 
Numele și adresa angajatorului    Școala Generală, Nr.1, Picior de Munte, sat Picior de Munte, 

com.Dragodana,  

Tipul activității sau sectorul de activitate                Învățământ 
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Perioada    2007 – 2008 

Funcția sau postul ocupat Cadru Didactic 

Principalele activități și responsabilități Profesor Limba Franceză, membru comisie metodică ,,Limbă și 

comunicare” 
Numele și adresa angajatorului    Școala Generală, ,,Șerban Cioculescu’’, strada Cuza-Voda, Găești 

Tipul activității sau sectorul de activitate   Învățământ 
 

Perioada    2006 – 2007 

Functia sau postul ocupat                                       Cadru Didactic 

Principalele activități și responsabilități                 Profesor Limba Franceză, membru comisie metodică ,,Limbă și 

comunicare” 
Numele și adresa angajatorului   Liceul Teoretic ‘’I.C.Vissarion, strada I.C.Vissarion, Titu, Dâmbovița,  

                                                                                România 

Tipul activității sau sectorul de activitate  Învățământ 

 

Educație si formare 

Perioada    2017-2021 

Calificarea/ diploma obținută                   Titlul de DOCTOR în Management 
Numele și tipul instituției de                   Instituția Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat din              

învățământ/ furnizorului de formare                       cadrul Universității ,,Valahia” din Târgoviște 

Nivelul de clasificare a formei de    Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    2016-2018 

Calificarea/ diploma obținută                   Diplomă  Conversie Limba Engleză 
Numele și tipul instituției de                   Facultatea de Teologie, Arte și Litere Pitești 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de    Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    Martie 2018 

Calificarea/ diploma obținută                   Adeverință ,,Documente manageriale, necesitate sau obligativitate ?” 
Numele și tipul instituției de                   C.C.D. Dâmbovița 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de    Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    Noiembrie 2017 

Calificarea/ diploma obținută                   Atestat de participare curs ,,Managementul măsurilor de securitate   

                                                                                 destinate protecției informațiilor clasificate NATO și UE” 
Numele și tipul instituției de                   ORNISS București 
învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de    Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    Aprilie 2017 

Calificarea/ diploma obținută                    Diplomă de participare – Management Educațional 

Numele și tipul instituției de                     Europersonal S.R.L/Cristador S.R.L. – Republica Moldova 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de     Formare continuă 

învățământ/formare 
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Perioada    01.09.2016 

Calificarea/ diploma obținută                    Certificat de Acordarea a GRADULUI I 

Numele și tipul instituției de                    Universitatea din Craiova 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de     Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    14.06.2016 – 27.06.2016 

Calificarea/ diploma obținută                    Certificat de absolvire Formator 

Numele și tipul instituției de                     S.C. SCHOLL CONSULTING SRL 

învățământ/furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de     Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    2015 

Calificarea/ diploma obținută                    Certificat  de absolvire INFOCONS 

Numele și tipul instituției de                     Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului 

învățământ/ furnizorului de formare 

 

Perioada    2015 

Calificarea/ diploma obținută                    Adeverință de  participare ateliere de vară 

Numele și tipul instituției de                     Asociația Ovidiu RO 

învățământ / furnizorului de formare 

 

Perioada    2015 

Calificarea/ diploma obținută                     Adeverință Formare Profesională 

Numele si tipul instituției  de    Ministerul Educației și Cercetării Naționale 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de    Formare continuă 

învățământ/formare 

 

Perioada    2014 

Calificarea/ diploma obținută                    Adeverință curs formare profesională-,,Formator-varianta de instruire e- 

                                                                                   learning 

Numele și tipul instituției de                     Centrul de Pregătire în Informatică SA, București 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de                           ,,Dezvoltarea resurselor umane în sistemul de formare profesională       

învățământ/formare                                    continuă prin dezvoltarea și susținerea de programe pentru formarea și    

                                                                                  perfecționarea formatorilor furnizorilor publici și privați de formare       

                                                                                  profesională continuă, în scopul creșterii calității și alinierii la cerințele            

                                                                                  legislației în acest domeniu-FPC FORMATOR  

    

Perioada    2013 

Calificarea/ diploma obținută                   Membru al corpului național de experți în managementul educațional 

 

 Perioada    21.01.2012 – 12.05.2012 
Calificarea/ diploma obținută                    Inițiere în tehnologia informației 

       Dimeniuni europene moderne în predarea limbii Franceze - Adeverință 

       Fondul Social European 
Numele si tipul institutiei de                                    Programul Operațional Sectoral Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-      

Invatamant/ furnizorului de formare                        2013                                                                           

Nivelul de clasificare a formei de     Formarea continuă a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor           

învățământ/formare                                                  informatice moderne, în predarea eficientă a limbi franceze și evaluarea   

                                                                                  la nivel European a competențelor lingvistice. 
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Perioada    Aprilie 2012 

Calificarea/ diploma obținută                  ,,Competențe T.I.C. în curriculum școlar’’ -  Adeverință 

Numele și tipul instituției de                     Casa Corpului Didactic, Dâmbovița 

învățămant/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de     Cursuri de formare profesională  

învățământ/formare 

Perioada    2011 - 2013 

Calificarea/ diploma obținută                    Adeverință de participare, coordonare, organizare 

Numele și tipul instituției de                     Romani Criss 

învățământ/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de                   Cursuri privind interculturalitatea, prevenirea și reducerea abandonului 

învățământ/formare                                                  școlar, desegregare în educație, istorie și cultura roman i 

Perioada    2009 - 2010 

Calificarea/ diploma obtinuta                 ,,Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activități de     

                                                                                mentorat’’ - Adeverință 

Numele și tipul instituției de                    Ministerul Educației, Cercetării și Inovarii – Centrul Național de Formare  

învățământ/ furnizorului de formare                       a Personalului din Învățământul Preuniversitar 

Nivelul de clasificare a formei de                    Cursuri de formare profesională 

învățământ/formare 

  

Perioada    Octombrie 2008 – Februarie 2010 

Calificarea/ diploma obținută                  ,,Politici și management în educație’’ - Diploma de Master 

Numele și tipul instituției de                     Universitatea Valahia, Facultatea de Științe Econimice 

învățământ/ furnizorului de formare   

Nivelul de clasificare a formei de   Studii postuniversitare - masterat 

învățământ/formare  

 

Perioada    Martie 2009 – mai 2009  

Calificarea/ diploma obținută                 ,,Atestat de formarea continuă a personalului didactic’’- curs de inițiere  

                                                                                 IT și utilizare A.E.L. 

Numele și tipul instituției de                    CASA CORPULUI DIDACTIC DÂMBOVIȚA 

învățământ/ furnizorului de formare   

Nivelul de clasificare a formei de   Cursuri de formare profesională 

învățământ/formare 

Perioada    15 martie 2008 – 01 noiembrie 2008  

Calificarea/ diploma obținută                   Adeverință de formare continuă a personalului didactic 

Numele și tipul instituției de                    CASA CORPULUI DIDACTIC DAMBOVITA 

învățământ/ furnizorului de formare   

Nivelul de clasificare a formei de   Cursul de formare profesională : ,,English my love !’’ 

învățământ/formare 

Perioada    2006  

Calificarea/ diploma obținută                    Adeverință de formare continuă a personalului didactic -,,Consiliere și  

                                                                                  Orientare’’ 

Numele și tipul instituției de                     CASA CORPULUI DIDACTIC DAMBOVITA 

învățământ/ furnizorului de formare   

Nivelul de clasificare a formei de     Cursuri de formare profesională 

învățământ/formare 

Perioada    2002 - 2006 

Calificarea/ diploma obținută                     Diplomă de licență 

Numele și tipul instituției de                      Universitatea Spiru Haret, Bucuresti, Facultatea de Limba și Literatura   

învățământ/ furnizorului de formare                          Româna   

Nivelul de clasificare a formei de     Licențiat în Filologie, Specializarea Limba și Literatura Română – Limba  

învățământ/formare                                                 și Literatura Franceză  
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Aptitudini și competențe personale      Comunicare, sociabilitate, simț civic dezvoltat, tact pedagogic 

Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare Ințelegere Vorbire Scriere 

Exprimare scrisă Nivel european(*) Ascultare  Citire Participare la 

conversație 

Discurs oral 

Limba Engleză B2 B1 B1 B2 A2 

Limba Franceză C2 C2 C2 C2 C2 

                                           (*)Cadrului European de referință pentru limbi străine 

Competențe și cunoștinte de utilizare PC Microsoft Office 

 

Competențe și abilități organiatorice                  Organizarea activitătilor extra-școlare 

Diploma /Adeverința obținută                   -Responsabil Cerc Metodic Activități extrașcolare, 2016-2017,   

                                                                                  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

-Decizie I.S.J Dambovita- Presedinte Comisie de jurizare Concurs     

  European      ,,Tineri in padurile Europei’’ YPEF sem II 2016-2017, 2017-   

  2018, 2018-2019,  2019-2020 

                                                                                 - Decizie Internă- Președinte Comisie de jurizare Concurs   

   Interjudețean,,Răsunet Dămbovițean’’ 

-Diplomă de Excelență pentru participarea la Concursul Interjudețean 

,,Răsunet Dâmbovițean’’ Organizator 

- Diploma de Excelență pentru participarea la Concursul Interjudețean 

,,Răsunet Dâmbovițean’’Membru al Juriului 

- Decizie Internă- Presedinte Comisie de jurizare Concurs Județean 

,,Tradiții și Obiceiuri de Paști’’ 

- Decizie I.S.J Dâmbovița- Președinte Comisie de jurizare Concurs 

Județean ,, Talente Dâmbovițene’’ 

- Decizie I.S.J Dâmbovița-Comisie de jurizare Concurs Județean 

,,Meșteșuguri artistice tradiționale’’ 

- Decizie I.S.J Dâmbovița- Secretar Comisie Organizare și de Evaluare a 

probei practice pentru etapa de mobilitate 

- Decizie I.S.J Dâmbovița- Membru Comisia de Contestații, Olimpiada 

Limba Franceză, faza locală 

-Diplomă participare Simpozion-Proiect Educație Internațional ,,Educație 

fără Frontiere’’ 

-Adeverință participare Conferința de Bune Practici Ovidiu RO, Târgoviște 

-Adeverință participare Sesiune de formare Brașov/ Conferința  de Bune 

Practici Ovidiu Ro, Predeal 

 

Competențe și abilități artistice  Organizare serbări, concursuri, festivaluri, dramatizari 

 

Permis de conducere   Categoria B 

 

Informatii suplimentare   -Persoane de contact : 

     Prof. Sergiu Ivănescu –Director Școala Gimnazială Gura- Șuții 
                                                                               Prof. Alis Veseliu – Director Adjunct Școala Gimnazială Gura-Șuții 

                                                                               Prof. Madiluța Folea-Inspector pentru Activități Extrașcolare-I.S.J.   

                                                                                Dâmbovița 

 


