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Informaţii personale  

Nume / Prenume Stancov, Jelco  

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) jelco.stancov@obradovici.ro, stancovz@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) sârbă 
  

Data naşterii 08.10.1970 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada Ianuarie 2007 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar informatică 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, B-ul C.D. Loga, 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

Educaţie - Curriculum şi inspecţie şcolară / Indrumare şi control   

Principalele activitati si responsabilitati Realizarea  de inspecţii şcolare de specialitate, tematice, generale; coordonare, îndrumare şi control; 
evaluarea activităţii directorilor unităţilor şcolare din sector;  organizarea concursurilor şcolare de 
specialitate, coordonarea şi instruirea echipei de metodişti ai I.S.J. Timiş, la specialitatea informatică; 
asigurarea circulaţiei informaţiei între minister - inspectorat – unităţi şcolare din judeţ – cadre 
didactice, etc 

Perioada Martie 2010 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar limba maternă sârbă, bulgară şi slovacă 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, B-ul C.D. Loga, 3 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie - Curriculum şi inspecţie şcolară / Indrumare şi control   

Principalele activitati si responsabilitati Realizarea  de inspecţii şcolare de specialitate, tematice, generale; coordonare, îndrumare şi control; 
evaluarea activităţii directorilor unităţilor şcolare din sector;  organizarea concursurilor şcolare de 
specialitate, coordonarea şi instruirea echipei de metodişti ai I.S.J. Timiş, la specialitatea limba sârbă, 
bulgară şi slovacă; asigurarea circulaţiei informaţiei între minister - inspectorat – unităţi şcolare din 
judeţ – cadre didactice, etc 

Perioada 1995 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor informatică 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Dositei Obradovici Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

mailto:jelco.stancov@obradovici.ro
mailto:stancovz@yahoo.com
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Principalele activitati si responsabilitati   Proiectarea demersului didactic cu scopul de a dezvolta la elevi abilitatea de viață: a învăța să înveți. 
  Predarea conținuturilor la clasă în conformitate cu programele școlare adaptate la  nevoile fiecărui elev      
pentru a forma și dezvolta competențele acestora ceea ce duce la atingerea standardelor curriculare de 
performanță.  Evaluarea cunoştinţelor elevilor apllicând criteriile de notare stabilite la nivel național și cele 
elaborate personal. Transmitere de cunoştinţe şi administrarea laboratorului. 

Perioada 29.11.2013-25.01.2014 

Funcţia sau postul ocupat Formator cor 242401 – Proiect POSDRU  97/6.3/S/63007 – Promovarea principiului egalității de șanse și 
de gen la nivel național în cadrul societății civile și administrației publice locale și centrale 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de educație și studii sindicale București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități de formare MS. Office și SO Windows 

Principalele activitati si responsabilitati -Completarea bazei de date - registrului de evidență a grupului țintă 
-Redactarea rapoartelor 

Perioada 26.05.2012 – 26.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt – Proiect POSDRU/57/1.3/S/21086 – Dezvoltarea resursei umane pentru 
managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor și evaluărilor naționale 
din învățământul preuniversitar – DRU-MEBD-EN 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor 
examenelor și evaluărilor naționale din învățământul preuniversitar 

Principalele activitati si responsabilitati -serviciii de formare continuă 
-elaborarea bazei de date ale cursanților 
-redactarea rapoartelor de activitate 

Perioada 05-30.04.2012  

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt – Proiect POSDRU/1/1.1/S/5 ID 4615 – Competențe cheie TIC în curriculum 
școlar 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Validarea și acordarea bunului de tipar al suportului de curs pentru programa școlară a disciplinei 
Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – clasa a V-a și a VI-a. 

Principalele activitati si responsabilitati -Monitorizarea activității de formare  
-Monitorizarea școlilor selectate 
-Evaluarea și monitorizarea activității 
-Redactarea rapoartelor de activitate 

Perioada 11.02.2012-03.03.2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator – Proiect POSDRU/87/1.3/S/63908 – Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul liceal 
care predau discipline economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

-48 de ore față în față 
-41 de ore on-line 

Principalele activitati si responsabilitati -Formarea cursanților – competențe TIC 
-Redactarea rapoartelor 
-Monitorizarea online a cursanților  

Perioada Februarie 2013 – mai 2013 

Funcţia sau postul ocupat Formator – Proiect POSDRU/87/1.3/S/62260 – Extinderea competențelor IT în învățământul 
preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate 

Numele şi adresa angajatorului SIVECO România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI 
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Principalele activitati si responsabilitati -Formarea cursanților – dezvoltarea competențelor digitale avansate membrilor grupului țintă 
-Prezentarea platformei e-learning- http://www.competente-it.ro/  
-Îmbunîtățirea sistemului de formare continuă 
-Redactarea rapoartelor 
-Monitorizarea online a cursanților 
-Evaluarea cursanților 

Perioada 01.07.2011 – 01.08.2011 

Funcţia sau postul ocupat Consultant formare COR 241217 

Numele şi adresa angajatorului S.C. SIVECO România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

-Prezentarea platformei e-learning- http://escoala.edu.ro/ 
-Redactarea rapoartelor 
-Monitorizarea online a cursanților 
-Evaluarea cursanților 

Educaţie şi formare  

Perioada  4-6 septembrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Lecții experimentale de informatică prin metode moderne care folosesc inteligența artificială.- Diplomă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.S.E. București 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică 

Perioada  18.09.2017 – 14.10.2017 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare continuă „Informatică și TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a“, 60 de ore, 15 credite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Timiș 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică și TIC 

Perioada  Februarie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  – Java Programming – 116 ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Oracle Academy Romania  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbajul de programare Java Fundamentals 

Perioada  Octombrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Getting Started with Java Using Alice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Oracle Academy Romania  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbajul de programare Java  

Perioada 06.09.2013 – 17.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire - Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405, seria H nr. 00159819, 
90 ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Asociația Didakticos 
 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției sociale 
 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea şi organizarea evaluării, Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării, Efectuarea 
evaluarii, Efectuarea intrumentelor de evaluare, Analiza informatiilor şi luarea deciziei privind 
competenţa, Verificarea internă a proceselor de evaluare, Verificarea externă a proceselor de 
evaluare. 

Perioada 07.10.2013 – 25.10.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire - Metodist, cod COR 214114, seria H nr. 00159699, 90 ore 

http://www.competente-it.ro/
http://escoala.edu.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Asociația Didakticos 
 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției sociale 
 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiza nevoilor de formare, Realizarea de proiecte de programe/stagii de formare, Monitorizarea 
derulării programelor, Evaluarea programelor/stagiilor de formare, Acordarea de asistență și 
consultanță specifică 

Perioada Februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Profesioniști în managementul educațional preuniversitar – 14 credite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația Orizont 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Leadership și management educațional în sistem descentralizat 

Perioada Noiembrie 2010 – Mai 2011  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – „Controlul calității în școală”, Seria E nr. 
0030125,  20 de ore , 5 credite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar,  
 Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Îndrumarea conducerii unităţii de învăţământ privind implementarea sistemului de management şi 
asigurarea a calităţii în funcţie de nevoile proprii şi de cerionţele reformei. 
Monitorizarea implementării sistemului de management şi asigurare a calităţii la nivelul unităţii de 
învăţământ. 
Controlul activităţii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii de la nivelul unităţii de învăţământ. 

Perioada Octombrie 2010 –  martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic – „Profesorul – creator de soft educaţional” , seria 
E nr. 0019445 -  (89 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară 
Direcţia formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar furnizor: Siveco România S.A. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice domeniului proiectării softului educaţional. 
Identificarea elementelor cheie ale programelor educaţionale iniţiale la nivel naţional şi european în 
acord cu cerinţele Societăţii informaţionale bazată pe cunoaştere. 
Proiectarea pedagogică a mediilor virtuale de instruire şi a softului educaţional. 
Utilizarea comunităţilor online de practică pentru activităţi colaborative. 

Perioada 12.04.2010 – 27.04.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Absolvire – Manager Proiect cod COR 241919, seria G nr. 00088391 -  (60 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
I.T.C. ELINF Timişoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea scopului proiectului. 
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului. 
Planificarea activităţilor proiectului. 
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect. 
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect. 
Managementul riscurilor, echipei de proiect, cominicării în cadrul proiectului şi a calităţii proiectului. 

Perioada 22 noiembrie 2007  - 12 ianuarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă – Program de formare continuă - „Introducere în programarea .NET Framework”, nr. 879 
din 18.04.2008, 72 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tinertului 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 
C.C.D. Timiş  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programarea orientată pe obiecte POO cu C#. 
Platforma .NET. 
Limbajul de programare C#. 
Programarea WEB cu ASP .NET. 
Programarea vizuală cu C#. 
Accesul la date cu ADO.NET. 

Perioada Noiembrie –decembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la seminarul Microsoft SQL Server – 24 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
  Microsoft - Programul Parteneri pentru Educaţie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Microsoft SQL Server 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Sârbă 

 
 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 Foarte bine B2 Foarte bine B2 Foarte bine B2 Foarte bine B2 Foarte bine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - punctualitate  
- seriozitate 
- comunic eficient  
- proactiv 
- sunt convingător în susţinerea diferitelor de idei 
- lucrez bine, mă integrez repede într-o echipă 
- am încredere în mine 
- sunt flexibil 
- fac faţa situaţiilor de criză 
- rezistență crescută la stres. 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice  Competențe manageriale: 
- Competențe manageriale dobândite în cursul carierei, ca urmare a ocupării funcției de 

inspector școlar din 2007 – prezent.  
- Promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de 

analiză şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor. 
- Corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau special. 
- Consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi capacitate de a utiliza 

rezultatele controlului pentru îmbunătăţirea activităţilor. 
- Selectarea metodelor și elaborarea procedurilor pentru domeniul coordonat. 
- Realizarea bazei de date și valorificarea informațiilor cuprinse în cadrul acesteia în vederea 

luării deciziilor în concordanță cu realitățile specifice mediului educațional. 
- Îndrumare, asistența, monitorizarea și evaluarea procesului de predare-învîțare-evaluare. 
- Optimizarea fluxului informațional dintre MEN, ISJ Timiș și unitățile școlare.  
- Promovarea unei colaborări interinstituţionale eficiente. 

Competenţe de coordonare dobândite prin următoarele activități:  
- Coordonarea Activităţilor Proiectului Transfrontalier Romania – Republica Serbia, IPA MIS-ETC 

CODE 1255 – „Testele multidisciplinare – cheia succesului în educaţia europeană”; 
- Coordonator Judeţean Testare PISA; 
- Coordonator Județean Studiului Internațional OECD privind procesul de predare-învățare –

TALIS; 
- Coordonatorul persoanelor de contact la nivelul jud. Timiş din centrele de examen în cadrul nd 

examenului de bacalaureat 2007 – prezent; 
- Coordonarea echipelor de inspectori in cadrul inspectiilor efectuate de ISJ Timis; 
- Coordonarea şi organizarea cercurilor pedagogice; 

Competențe de administrare: 
- Administrarea și dezvoltarea Portalului educațional de promovare a liceelor din jud. Timiș: 

http://portal.isjtm.ro/   
- Administrarea și încărcarea cu materiale specifice pe site-ul http://tminfo.ro realizat la nivelul 

judetului pentru profesorii de informatica; 
- Administrarea și încărcarea cu materiale specifice pe site-ul http://nsj.tminfo.ro realizat la 

nivelul judetului pentru profesorii de limba sârbă; 
Competențe de organizare: 

- Organizarea pregatirii elevilor și a echipelor de profesori implicați în diferite proiecte/ 
simpozioane/ comunicări științifice şi concursuri: 

- Simpozioanul Internatioanal „Educaţia şi noile tehnologii IT în Euroregiune” – organizat la 
nivelul DKMT – www.smart-kid.ro  

- Concurs Internaţional „Smart Kids” – organizat la nivelul DKMT; www.smart-kids.ro  
- Concursuri judetene, nationale si internationale – informatică şi limba sârbă; 
- Olimpiade şcolare - informatică şi limba sârbă, faza locală/judeţeană/naţională/intenațională; 
- Examene judetene, nationale – informatică şi limba sârbă; 
- Activitaţi în specialitate şi didactica – informatică şi limba sârbă; 
- Centre de excelenta – informatică şi limba sârbă; 
- Alte proiecte de parteneriat – Proiecte IPA – Transfrontaliere; 

  Competenţe extraşcolare: 
- Excursii tematice şi de specialitate; 
- Shimburi de experienţă cu alte licee din Serbia şi Ungaria  

Competente si aptitudini tehnice  

 
- Competențe de utilizare PC dobândite prin formarea inițială și continuă; 
- Crearea și gestionarea  formularelor de înscriere a site-ului: http://portal.isjtm.ro/  
- Crearea portalului pentru testare online a elevilor: http://tehnologii-multimedia.tminfo.ro/  
- Implementarea sistemului de video conferință cu toți directorii din unitățile de învățământ la 

nivelul județului Timiș. 
- Competențe de utilizare a bazei de date cu candidații înscriși la examenul național de 

bacalaureat pentru generarea unor raporte. 
- Competențe de utilizare a bazei de date cu notele obținute de catre candidații înscriși la 

examenul național de bacalaureat și generarea de raporte și statistici la nivelul județului Timiș. 

http://portal.isjtm.ro/
http://tminfo.ro/
http://nsj.tminfo.ro/
http://www.smart-kid.ro/
http://www.smart-kids.ro/
http://portal.isjtm.ro/
http://tehnologii-multimedia.tminfo.ro/
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Sisteme de operare: Windows 8, 10. 
Operare: Ms Office 2007, 2010, 2013. 2016 
Programare: Pascal, C/C++, Visual Basic, HTML, PHP 
Baze de date: Visual FoxPro, MySql, Ms Access, SPSS, Ms SQL 
Design: PhotoImpact, Adobe PhotoShop, Adobe Indesign, CorelDraw, QuarkExpress 
Macromedia: Macromedia Dreamweaver, Macromedia Flash 

                Sisteme de videoconferinţă: Skype, Yahoo Messenger, Google Meet, Microsoft Teams 
Pagini web: Wordpress 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare 
 

 

Gradul I Gradul didactic I, 2008, seria G, nr. 0050307 
Gradul didactic II, august 2004, seria D, nr. 0035867 
Definitivat, august 2000, seria B, nr. 0096194 

Lucrări de management sau de 
specialitate publicate cu ISBN / ISSN 

1 Informatică C++ pe înţelesul tuturor, Editura ArtPress, 2011, ISBN: 978-973-108-369-8 
2  Informatică C++, BAC2009: Subiecte posibile, Editura Cygnus, 2009,  ISBN: 978-973-1768-06-9 
3. Aplicaţii practice T.I.C., Editura Eurobit, 2009, ISBN: 978-973-620-504-0 
4. Pe drumul tehnologiei informaționale, S.C: DataMax Line, Iunie 2015, ISSN 2457-6492 
5. Testele multidisciplinare – Cheia succesului în educația europeană, August 2014 

Publicaţii articole în domeniul 
informatică/limba sârbă cu ISSN şi 

ISBN 

1. Simpozion Internaţional „Educaţia şi noile tehnologii IT în Euroregiune”,  Timişoara, decembrie 
2016, ISSN 2069-3435, Editura Eurostampa – Generarea testelor în educație 
2. International Conference on Information Technology and Develoment of Education Intro 2011, 
Zrenjanin, Republica Serbia, ISBN: 978-86-7672-134-4 – ICT Tools for good management of the 
school. 

Initiere, coordonare, implementare 
proiecte de reforma invatamantului, 

proiecte comunitare, proiecte din 
fonduri structurale, alte proiecte la 

nivel local, national, international 

 

Proiecte europene          În perioada mai 2019 – mai 2022 - Expert Regional E-Learning,  Proiect „Curriculum relevant, 
educație deschisă pentru toți”- CRED, Cod SMIS 2014+: 118327 

 

În perioada ianuarie – martie 2018 am participat în calitate de coordonator judeţean la “Studiul 
Internaţional OECD privind procesul de predare – învăţare – TALIS 2018, organizat de către Centrul 
Naţional TALIS – Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare România, 2018.  

 

În perioada 16.02.2015 – 10.12.2015 am făcut parte din echipa de implementare a Proiectului 
POSDRU/175/2.1/S/150327 – „Primii pași în carieră prin firma de de exercițiu“ în calitate de expert 
coordonator firmă de exercițiu. 

 

În perioada 16.02.2014 – 31.08.2015 din echipa de implementare a Proiectului POSDRU / 153 / 
1.1/S/137875, Titlul proiectului: "Pregătire suplimentară pentru promovarea cu succes a evaluărilor 
naționale!", Poziția în cadrul proiectului: expert educaţie, Nr. și tipul contractului: 170 / 30.05.2014, 
Contract individual de munca pe perioadă determinată. 

 

În perioada 24.07.2012 - 31.10.2014 am făcut parte din echipa de management şi implementare a  
Proiectului Transfrontalier IPA, MIS ETC CODE: 1255, “Testele multidisciplinare – cheia succesului în 
educaţia europeană”, Decizia I.S.J. Timiş nr. 293 din 24.07.2012, Poziţia în cadrul echipei de 
management:  Coordonator activităţi. 

 

În perioada noiembrie 2013 – noiembrie 2014 am făcut parte din echipa de implementare a Proiectului 
Transfrontalier IPA MIS ETC Code 1404 – “Banatul pe drumul spre Europa”, Diplomă 

 

În anul 2013 am participat în calitate de coordonator judeţean la “Studiul Internaţional OECD privind 
procesul de predare – învăţare – TALIS 2013, organizat de către Centrul Naţional TALIS – Centrul 
Naţional de Evaluare şi Examinare România, 1-31 martie 2013.  
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 În anul 2012 am participat la Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013, Axa Prioritară 1: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi 
dezvoltării societăţii bazate pe cunoştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1. “Acces la educaţie şi 
formare profesională iniţială de calitate”, Proiect POSDRU/55/1.1/S/35279 – “Un învăţământ performant 
bazat pe decizii fundamentale – Strategii de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele 
învăţării” în calitate de Coordonator la nivel de judeţ al testării TIMSS şi PIRLS, conform adeverinţei I.S.J. 
Timiş nr. 969 din 15.02.2012. 

 

În anul 2012 am participat în calitate de coordonator de şcoală la “Programul Internaţional OECD 
PISA”, organizat de către Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, 14-16.03.2012, conform 
adeverinţei CNEE nr. 356 din 21.03.2012  

 

Proiecte Comunitare: 

Consiliul Județean Timiş /   Primăria 
Municipiului Timişoara  

 

1. Coordonator Proiect  Liceul Teoretic D. Obradovici Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş  - 
Acţiuni pentru motivrea elevilor spre marea performanţă – olimpiada naţională de sârbă, aprilie 
2015, conform contractului de finanţare nerambursabilă 71 din 03.04.2015. 

2. Coordonator Proiect  Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primăria Municipiului Timişoara – 
Olimpiada Naţională de Limbi Materne Slave: cehă, sârbă şi slovacă, conform contractului nr. 
555 din 03.04.2015. 

3. În anul 2010 am participat ca şi coordinator proiect international – “Parada Absolvenţilor de liceu” 
din cadrul Proiectului European “Dance with Europe” organizată cu scopul de a intra în cartea 
recordurilor cu cel mai mare sincronizat dans din lume. – Diplomă, 21 mai 2010. 

Formator 1. Certificat Absolvire – Formator , cod COR 2412.0.5, seria G nr. 00137340,  Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Inovării, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, S.C. Menada Prod SRL 
Craiova. Competenţe: Pregătirea şi realizarea activităţilor de formare; Evaluarea şi Aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare; Marketingul formării; Proiectarea programelor de 
formare; Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

2. Certificat obţinere titlul de „Formator” în cadrul Poriectului POSDRU/87/1.3/S/62260 – 
„Extinderea competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor 
informatizate”, 01.04.2011-08.04.2011 

3. Activităţi desfăşurate în calitate de formator pentru cursul „Administrarea reţelelor de calculatoare 
li a laboratoarelor informatice SEI”, acreditat prin OMECTS nr. 3599/23.03.2012 organizat de 
SIVECO România în perioada ianuarie 2012-august 2012 şi februarie 2013 – august 2013, 
Adeverinţă Siveco nr. 150/44 din 07.01.2014. 

4. Activităţi desfăşurate în calitate de formator la Programul de Perfecţionare TIC-ECON din cadrul 
Proiectului POSDRU/87/1.3/S/63908, Adeverinţă Universitatea de Vest din Timişoara nr. 284 din 
16.03.2012. 

5. Participare la activitate „Formare formatori” din cadrul Proiectului „Dezvoltarea resursei umane 
pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi 
evaluărilor naţionale din învăţământul preuniversitar – DRU –MEBD – EN”, POSDRU 
/57/1.3/S/21086, 8-13 mai 2012, Bucureşti 

6. Participare la activitate „Formare formatori” din cadrul Proiectului „Dezvoltarea resursei umane 
pentru managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi 
evaluărilor naţionale din învăţământul preuniversitar – DRU –MEBD – EN”, POSDRU 
/57/1.3/S/21086, 25-27 mai 2012, Călimăneşti, jud. Vâlcea 

Membru in comisii de lucru ale MEN 1. Membru grup de lucru pentru curriculum la disciplinele pentru învăţămţântul în limbile 
minorităţilor naţionale, Adeverintă  emisă de  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei nr. 51 din 
16.01.2015. 

2. Membru grup de lucru în cadrul Proiectului PODCA „Dezvoltarea capacităţii administrative a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin implementarea managementului strategic şi 
îmbunătăţirea leadership-ului instituţiei”, SMIS 39174, Atestat 1134 / 1327 / 39174 / 20.02.2015. 

3. Membru grup de lucru Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi al Serviciului Naţional de Evaluare şi 
Examinare – elaborarea de subiecte la examenele naţionale 2007, Adeverinţă MEC nr. 26938 
din 21.02.2007. 

4. Membru grup de lucru MEC, pentru Curriculum – limba şi literatura sârbă, Adeverinţă MEC nr. 
007 din 17.01.2005 

Membru in comisii de lucru nivel local Membru Grup de lucru Româno-Sârb, Serviciul Afacerilor Europene, Relaţii Internaţionale, 
Comunicare şi Relaţii Publice, Instituţia Prefectului, Jud. Timiş. 
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Comisii la nivelul MEN şi ISJ TIMIŞ 1. Vicepreşedinte – Olimpiada Baclanică de Informatică – seniori, Timișoara, 7-13 iulie 2018, ediția a 
26-a. 
2. Vicepreşedinte – Olimpiada Baclanică de Informatică – juniori, Timișoara, 7-13 iulie 2018, ediția a 
12-a. 
3. Membru Comisia Centrală de organizare și evaluare – propunător subiecte și evaluator – Olimpiada 
Balcanică de Informatică, seniori, Timișoara, 7-13 iulie 2018. 
4. Decizie I.S.J. Timiș nr. 37/2 din 25.01.2018 privind constituirea Comisiei de evaluare a activității 
manageriale desfășurate, în anul 2017-2018, de directorii și directorii adjuncți ai unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din jud. Timiș. 
 

Certificat de competenţă lingvistică în 
limba engleză 

Certificat, Universitatea de Vest Timişoara, Departamentul de litere şi literaturi moderne, Adeverinţă 
nr. 1292 din 30.04.2015 

Membru consiliu de administraţie Adeverinţă, Liceul Teoretic Dositei Obradovici, Nr. 692 din 30.04.2015 
Adeverință I.S.J. Timiș Nr. 2122/5 din 08.03.2016 – membru în comisia de paritate I.S.J. Timiș 

  

Şef catedră Adeverinţă, Liceul Teoretic Dositei Obradovici, Nr. 691 din 30.04.2015 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


