
CURRICULUM VITAE 

 

Informaţii personale  
 

 

Nume   
 

DRĂGHICI MARINELA 
Adresă  (numărul, strada, codul 

poştal, oraşul, ţara)  
 

Str.Anul 1848,Bl. A,sc. 5,ap.2 

Telefon  
 

0740986861 

E-mail  
 

draghicimarinela@yahoo.com 

Naţionalitate  
 

română 

Data naşterii  
 

16.12.1963 

Experienţă profesională  
 

 

Perioada (de la - până la -)  
 

1.09.1982-până în prezent 

Numele şi adresa angajatorului  
 

Şcoala cu clasele I_VIII Nr. 22 Mircea 
Eliade

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  
 

Educaţie 

Funcţia sau postul ocupat  
 

Profesor învăţământ primar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  
 

Desfăşurare proces instructiv educativ 

Perioada (de la - până la -)  
 

01.11.2000-01.09.2009 

Numele şi adresa angajatorului  
 

Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 22 Mircea 
Eliade

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  
 

Îndrumare ,monitorizare ,evaluare a 
activităţilor educative;  

Realizarea de parteneriate şcolare ; 

Organizarea de activitati cu caracter 
extraşcolar si extracurricular 

Funcţia sau postul ocupat  
 

Consilier educativ 



Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  
 

Îndrumare, management 

Educaţie şi formare  
Perioada (de la - până la -)  
 

2007-2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  
 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 

Facultatea de Economie şi 
Administrarea Afacerilor 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale  
 

Managementul Organizaţiilor Publice 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

masterat (managementul 
organizaţiilor publice) 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

Specializarea managementul 
organizaţiilor publice 

Perioada (de la - până la -)  
 

1984-1989 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  
 

UNIVERSITATEA DIN 
TIMIŞOARA                                 
Facultatea de Ştiinte ale Naturii 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale  
 

Matematică,analiză 
matematică,geometrie,alegebră şi 
programare liniară,bazele 
informaticii,analiza 
numerică,aritmetică şi fundamentele 
aritmeticii,metodica predării 
matematicii 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

diploma de licenţa 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ superior de lungă durată 



instruire/învăţământ  
 

 

Perioada (de la - până la -)  
                                                                 

1978-1982 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  
 

Liceul Pedagogic din Craiova 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale  
 

Pedagogie 
,psihologie,literatura,filozofie, logica, 
istorie,metodica predarii disciplinelor 
din învăţământul primar 

Tipul calificării/diploma obţinută  
 

diplomă bacalaureat; certificat de 
calificare -învăţător 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ  
 

Studii medii 

Aptitudini şi competenţe personale 
dobândite în cursul vieţii şi carierei, 
dar care nu sunt neapărat 
recunoscute printr-un certificat sau 
o diplomă  
 

   flexibilitate si receptivitate la nou 
    adaptabilitate  
    spirit organizatoric 
    voluntariat 
 

Limba maternă  
 

Limba româna 

Limbi străine cunoscute: 
 - abilitatea de a citi  
- abilitatea de a scrie  
- abilitatea de a vorbi  
 

Limba franceză 
Nivel bun 
Nivel bun 
Nivel bun 

Limbi străine cunoscute: 
 - abilitatea de a citi  
- abilitatea de a scrie  
- abilitatea de a vorbi  
 

Limba engleză 
Nivel bun 
Nivel bun 
Nivel bun 

Aptitudini şi competenţe artistice  Literatura, muzică,pictură,dans 



Aptitudini şi competenţe sociale  
 

 Foarte bune competente de 
comunicare, empatie si  de 
interrelationare  

 Capacitate bine exersata de negociere si 
mediere a conflictelor, de 
persuasiune  

 Eficienţă în activitaţile desfăşurate 
în condiţii de stres 

 Foarte bune competenţe 
metodologice 

 Excelentă capacitate de a lucra în 
echipă 

Receptivitate , deschidere către nou, 
creativitate, flexibilitate 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 Foarte bune competenţe 
manageriale  

 Competenţe si cunoştinţe de 
administraţie şi gestiune necesare 
conducerii eficiente a instituţiilor 
şcolare 

 Capacitatea de a utiliza în activitate 
metodele de grup: facilitarea luării 
deciziilor, medierea conflictelor; 
clarificarea scopurilor, stimularea şi 
motivarea participării membrilor 
grupului, mobilizarea resurselor 
umane, îmbunătăţirea tehnicilor de 
comunicare etc. 

Foarte bune capacitaţi / abilităţi de a 
utiliza instrumente de evaluare 
organizaţională 

Aptitudini şi competenţe tehnice Operare cu editoare de text 
(Word,PowerPoint, Excel), Utilizarea 
eficienta a internetului 

Permis de conducere  
 

Categoria B 

Informaţii suplimentare   

Cursuri de formare urmate Cursuri /stagii de 
specializare/absolvite 

Curs de formare continua “Cariera de 
succes”- (05.2012-08.2012)-309 ore-



ISJ Dolj-75 credite  

    -  Curs de formare continuă a 
personalului didatic-Iniţiere în 
formare (5.12.2009-19.02.2010)-89 
ore Universiatatea din Craiova-
Departamentul matematici aplicate 

    -  Curs de formare continuă a 
personalului didatic - Formare şi 
leadership (07.11.2009-15.05.2010)- 
89 ore, Universiatatea din Craiova 
Departamentul matematici aplicate 

    -  Curs formare continuă a 
personalului didatic-Formare pentru 
viitor”Euroteacher II” (11.09.2006-
04.02.2007)-104 ore, CCD Dolj 

    -  Curs de Formare consilieri şi 
asistenţi suport pentru 
implementarea strategiei de 
descentralizare a învăţămăntului 
preuniversitar (11-17.10.2010;25-
31.10.2010)-85 ore, Academia de 
Studii Economice Bucureşti 

    -  Curs de Formare de 
mentori”Practica ta pentru educaţia 
viitorului” (06-07.2010)-55 ore, 
Fondul social European,Universitatea 
din Craiova 

    -  Curs Accesarea şi utilizarea 
fondurilor structurale ale Uniunii 
Europene (26-27.05.2007)-20 ore, 
IPPA-Brussels ,Belgia 

    -  Curs Managemntul calităţii in 
educaţie (2006-2008)-90 



ore,M.E.C.T. şi F.S.L.I 

     -  Curs pentru Cunoaşterea şi 
aplicarea R.O.D.I.S şi 
M.A.R.O.D.I.S (03.2002)-120 ore -
Direcţia proiecte de reformă, Centrul 
regional Craiova,ISJ Dolj 

     -  Curs de  Formare managerială 
a directorilor de unităţi şcolare (06-
09.2001)-240 ore MEC şi ISJ Dolj 

    -  Curs Management educaţional 
(2003-2005)-120 ore MEC şi FSLI 

     -  Curs Comunicare şi relaţii 
publice (29.05-02.05.2010)-24 ore 
CCD Dolj 

      -  Curs Consiliere şi orientare(11-
13.09.2006)-24 CCD Dolj 

       -  Curs Utilizare şi administrare 
AeL (14-18.11.2005)-30 ore, Dinamic 
System -Siveco Romania 

        -  Curs de Perfecţionare pentru 
metodişti (20.09-15.10.2004)-12 ore, 
ISJ Dolj 

        -  Curs Managementul 
proiectelor SOCRATES                 
(23-31.03.2004) -18 ore-CCD Dolj 

       -  Curs Învăţarea centrată pe 
elevi.Strategii de preadare care să 
corespundă stilurilor individuale de 
învăţare si diferitelor tipuri de 
inteligenţe (08-14.05.2004)-16 ore 
CCD Dolj 

      -  Curs de Abilitare curriculară- 



Didactica disciplinei şcolare 
(07.10,5-24.11,03.12.2001) -20 ore 
CCD Dolj 

 

 Curs/stagii de specializare/nivel 
international 

  -Stagiu de perfecţionare desfăşurat în 
cadrul Programului Educaţional 
European SOCRSTES II 
“GRUNDTVIG 2,, 2006-2007 durata: 
o saptamana,Italia,Udine. Tema “THE 
EDUCATION OF THE ADOPTIVE 
PARENTS”  

  -Stagiu de perfecţionare desfăşurat în 
cadrul Programului Educaţional 
European SOCRATES- COMENIUS 
Tema: OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE 
IARNĂ,desfăşurat la Montpellier , 
Franţa - aprilie 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 


