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INFORMAŢII PERSONALE Dascălu  A. Mariana Gabriela  
 

 

  

 0233733465           

 dgabi@yahoo.com  

 

  

Sexul Feminin | Data naşterii 10.06.1962  | Naţionalitatea Română  

 

 

15.06.2004-10.10.2005                   Director adjunct 
                                                          Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Roman, str. Ștefan cel Mare nr.274 

 Conform  fișei postului director adjunct 

 Membru CA 
                                                           Învățământ 
 
1.09.1985—15.06.2004                  Profesor 
                                                         Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Roman, str. Ștefan cel Mare nr.274 

 Conform  fișei postului profesor  

 Alte atribuții: responsabil  catedra de fizică în perioada 1998-2004, 
                                                          consilier educativ în perioada 2000-2004 și membru în Consiliul de administrație          
                                                          în perioada  2003-2004. 
                                                          Invățământ  
                   

EDUCAŢIE 
 

  2001-2003                                             Diplomă de conversie profesională ,Specializarea : Informatică.Tehnologii                                                                                      
                                                       asistate de  calculator     
                                                                Cursuri de nivel postuniversitar cu durata de  4 semestre. 
                                                Universitatea  Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi 
                                                         Lucrarea de absolvire:  „Metodologia utilizării mijloacelor informatice în creşterea            
                                                      calităţii procesului instructiv-educativ în aria curriculară Matematică şi  ştiinţele  
                                                   naturii” , disciplina fizică” 
                                                          Media generală :10, media examenul de absolvire :10 
 

LOCUL DE MUNCA 
POZIŢIA 

 

Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman 
Director 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

1.09.2014- prezent  
 
 
 
 
 
1.09.2010-1.09.2014      
 
 
 
 
 
1.10.2005-1.09.2010    

Director 

Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman,b-dul Republicii nr.1-3, www.ctppr.ro  

 Conform  fișei postului director  
Învățământ 
 
Director adjunct 
Colegiul Tehnic ”Petru Poni” Roman,b-dul Republicii nr.1-3,www.ctppr.ro 

 Conform  fișei postului director adjunct 

 Membru CA 
Învățământ 
 
Director 
Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Roman, str. Ștefan cel Mare nr.274  

  Conform  fișei postului director 
Învățământ 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
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1981-1985 

 

 

 

 

 

 

1977-1981 

 

 
FORMARE  
Grade didactice 

 
1997 
 
 
 
 
1993 
 
 
 
1988 

 

 

 

 

 Diplomă de licență, specializarea fizică 
 Studii universitare 
 Universitatea din București, Facultatea de fizică 
 Lucrarea de diplomă: „Folosirea metodei emulsiilor nucleare în    
diagnoza   plasmelor focalizate” 

Media generală de promovare a anilor de studii : 8.92 ; Media  
examenului de diplomă : 10 

 

Diplomă de Bacalaureat 

Liceul Industrial „Ştefan cel Mare”  Tg. Neamţ, matematică-fizică 

Studii liceale 

 

 

Gradul didactic I specializarea fizică 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Media generală: 10 

 

Gradul didactic II specializarea fizică 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Media generală: 9,00 

 

Definitivat specializarea fizică 

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 

Media generală: 9,87 
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FORMARE CURSURI 
 
1.04.-5.04.2016 
 
 
 
 
 
30.01.2016 
 
 
 
18.01.2016 
 
 
 
 
8.01-15.01.2016 
 
 
 
 
05.01-07.01.2016 
 
 
 
 
17.12.2015 
 
 
 
16.12.2015 
 
 
 
 
14.12-17.12.2015 
 
 
 
 
4-6 .10.2015, 
9-11.10.2015 
 
 
 
06.01-16.06.2015 
 

 

 

Manager 

TSI Consultanță&Training  srl  București 

Certificat de absolvire 

Curs de perfecționare cu durata de 40 de ore 

Competențe dobândite:specifice ocupației de manager cod COR 112029 

Proiectul educațional-modalitate eficientă de abordare a educației nonformale  

CCD Neamț 

Diplomă de participare 

Seminar județean cu durata de 8 ore 

Curs de formare continuă pentru diriginți/consilieri școlari 

CCD Neamț 

Adeverință de participare 

Curs de formare cu durata de 24 ore 

Managementul activităților extrașcolare 

CCD Neamț 

Adeverință de absolvire  

Curs de formare  continuă cu durata de 24 de ore 

Comunicarea emoțională-componentă a inteligenței emoționale 

CCD Neamț 

Adeverință de absolvire 

Curs de formare  continuă cu durata de 24 de ore 

Noutăți în literatura metodico-științifică de specialitate pedagogică,metodică și științifică 

CCD Neamț 

Adeverință de participare 

Sesiune de formare cu durata de 3 ore 

Rolul cinematografiei în viața elevului din secolul  XXI 

CCD Neamț 

Adeverință de participare 

Sesiune de formare cu durata de 5 ore 

Educație interculturală 

CCD Neamț 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică 

Curs de formare continuă cu durata de 24 de ore 

Formare de bază în prevenirea consumului de droguri 

Agenția Națională Antidrog .Centrul Național de formare și documentare în  

domeniul drogurilor 

Certificat de participare 

Sesiune de formare cu durata de 24 de ore  

Abordări moderne în didactica Matematicii și Științelor Naturii 

E-educație în cadrul ariei curriculare Matematică și științe ale naturii 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 

Proiect POSDRU ”Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza 
multimedia,instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale 
naturii-ProWeb” 

Adeverințe de absolvire 

Curs de formare însumând 44 de credite 
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24.02-12.06.2015 
 
 
 
27.02-01.05.2015 
 
 
 
 
19.11.2014 
 
 
10.10.2014 
 
 
 
 
11.07-09.08.2013 
 
 
 
 
 
02.05-18.06.2013 
 
 
 
 
 
 
 aprilie-iunie 2013 
 
 
 
 
16-27.04.2013 
 
 
 
 
 
16.03-29.03.2013 
 
 
 
 
 
19.12.2012-26.01.2013 
 
 
 
 
Octombrie 2012 
 
 
 
 
 
    Octombrie 2012 

 

Strategii de evaluare 

CCD Neamț 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică 

Curs de formare continuă/perfecționare periodică cu durata de 24 ore 

Scrierea ,implementarea și evaluarea proiectelor educaționale 

CCD Neamț 

Adeverință de absolvire  

Program de formare continuă cu durata de 99 ore și 25 de credite 

GIS day 

Curs online de inițializare în GIS cu durata de 6 ore www.gisday.com 

Certificat de participare 

”Planificare strategică și control managerial-factori cheie în învățământul modern” 

Anderssen Consulting Group srl 

Certificat de participare 

Sesiune de instruire cu durata de 3 ore 

Manager proiect 

SC Fed Consult srl Piatra Neamț 

Certificat de absolvire 

Curs de specializare cu durata de 80 de ore 

Competențe Manager proiect cod COR 242101 

Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor informatice SEI 

SIVECO România SA 

Adeverință de participare 

Curs POSDRU ”Extinderea competențelor IT în învățământul preuniversitar-utilizarea 
eficientă a laboratoarelor informatice” 

Curs de formare continuă cu durata de 89 de ore și 25 de credite 

Metode eficiente de învățare a fizicii 

Centrul Educația 2000+ București 

Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Program de formare continuă cu durata de 60 de ore și 15 credite  

Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național 

Centrul Național de Evaluare și Examinare București 

Adeverință 

Program de formare POSDRU ”Cadru de referință al curriculumului național pentru 
învățământul preuniversitar:un imperativ al reformei curriculare” 

Curs de formare cu 15 credite 

Formator 

SC INFO EDUCAȚIA srl Iași 

Certificat de absolvire 

Curs de perfecționare  

Competențe specifice ocupației formator cod COR 241205 

Organizarea activităților CEAC,realizarea procedurilor specifice organizației școlare 

CCD Neamț 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică 

Curs de formare cu durata de 24 de ore 

Promovarea dezvoltării durabile și a protecției mediului 

ISJ Neamț 

Diplomă de participare  

Program POSDRU ”Profesionalism la toate nivelele învățământului preuniversitar” 

Sesiune de formare cu durata de 16 ore 

Promovarea egalității de gen,de șanse și respectarea diversității 

ISJ Neamț 

Diplomă de participare  

Program POSDRU ”Profesionalism la toate nivelele învățământului preuniversitar” 

http://www.gisday.com/
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14.09-7.10.2012                           Manager financiar 
                                                       SC INFO RDUCATIA srl IASI 
                                                       Certificat de absolvire 
               Curs de inițiere 
               Competențe specifice managerului financiar cod COR 121125 
25.06-07.09.2012              Informatică și tehnologii educaționale 
               Mecatronică I 
               Mecatronică I 
                                                       Universitatea Tehnică din Cluj Napoca-Centrul regional de Educație și Formare  
                                                       profesională Flexibilă Iași 
                                                       Atestat de formare continuă a personalului didactic 
                                                       Program de formare continuă cu durata de 238 de ore și 65 de dcredite transferabile 
27.04-02.05.2012                          Maths as play 
                                                       Academy at Shotton Hall Anglia 
                                                       Confirmation of attendance 
                                                       Proiect Comenius 
09.04-25.04.2012                         Tehnologii de instruire online 
                                                       Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” Iasi 
                                                        Atestat de formare continuă a personalului didactic 
                                                        Program de formare continuă cu durata de 89 de ore și 25 de credite 
Martie 2012                                    Utilizare Portal eScoala 
                SIVECO SA România 
                Certificat de participare la cursuri 
                 Proiect POSDRU ”eScoala” 
10.01-21.01.2012 Scrierea cererii de finanțare în context Comenius,Grundtvig,Leonardo da Vinci,Tineret 

în acțiune 
    CCD Neamț 

Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică 
Curs de formare continuă cu durata de 24 ore 

1.05-30.09.2011   Formare de specialiști în evaluare  INSAM 
 SC SOFTWIN srl București 
 Atestat de formare continuă a personalului didactic 
 Curs de formare cu durata de 28 de ore și 7 credite transferabile 
Iunie-iulie 2011                                Leadership și management educațional în sistem descentralizat 
    Fundația Orizont București 
    Adeverință de absolvire 
    Curs de formare cu 14 credite profesionale transferabile 
2011 Programul de dezvoltare și îmbunătățire a competențelor profesionale ale directorilor 

de  grădinițe 
Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă,MEdCTS 

    Adeverință de absolvire program 
Curs de formare derulat în cadrul Proiectului de Reformă a Educației Timpurii cu durata de 89 
ore și 25 de credite transferabile 

20.02-18.03.2009   Mentor 
    As. ”Formare Studia” Iași 
    Certificat de absolvire 
    Curs de specializare cu durata de 64 de ore 
    Competențe specifice ocuației mentor cod COR 235902 

01-02.2009   SEI 5 
    SIVECO SA România 
    Adeverință 
    Curs de formare cu durata de 55 de ore 

22.09.2008-31.01.2009  Managementul instituțiilor educative 
    CCD Neamț 
    Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic 
    Program de formare continuă cu 90 de credite profesionale transferabile 
15.10-2.11.2008   Auditor în domeniul calității 
    AS ”Formare Studia” Iași 
    Certificat de absolvire 
    Curs de specializare cu durata de 66 ore 

Competențe pentru ocupația auditor în domeniul calității cod COR 242303 
12.01-8.03.2008 Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învățamântul 

   Sesiune de formare cu durata de 16 ore 
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preuniversitar 
 Universitatea ”A.I.Cuza” Iași 
 Atestat de formare continuă a personalului didactic 
 Curs de formare continuă la disciplina fizică cu durata de 100 ore și 30 de credite 
22.10.2007-26.10.2007  Ecole / Entreprise en alternance et la formation integree 
    L”Ufficio Scolastico Regionale per l”Umbria Italia 
    Attestation de presence 
    Vizită de studiu în cadrul programului european ARION dedicat factorilor de decizie 
Martie-Aprilie 2007  Modalita efficacidi prevenzione del consumo di alcol tra gli studenti 
    Proiectul ALT DRUM 
    Centro volontari Cooperazione allo Sviloppo Gorizia Italia 
    Curs de formare 
05-07.02.2007   Consiliere și orientare 
    CCD Neamț 
    Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică 
    Curs de formare cu durata de 24 ore 
21-22.10.2006   Asigurarea calității în învățământul profesional și tehnic 
    CCD Neamț 
    Adeverință de participare la stagii de formare continuă/perfecționare periodică 
    Curs de formare cu durata de 24 ore 
Mai 2004    Management educațional 
    ISJ Neamț și CCD Neamț 
    Adeverință de absolvire 
    Curs de formare online cu durata de 40 de ore 
21-30.09.2001   Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în scopuri didactice 
    CCD Neamț 
    Certificat de absolvire 
    Curs de formare cu durata de 40 de ore 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

Limba maternă româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză C1  C1  C1  C1  C1  

 Foaia matricolă  

Limba engleză A2 A2  A2  A1  A1  

  

 

  

Competenţe de comunicare  Capacitatea de a comunica în scris și verbal, de a înțelege și a-i face pe altii să 
inteleaga diferite mesaje în situații variate; 
Capacitatea de a citi și întelege diferite texte adoptând strategia potrivită;  
Capacitatea de a scrie texte pentru o varietate de scopuri;  
Monitorizarea procesului de scriere, de la „draft” până la „bun de tipar”; 
Capacitatea de a distinge informația relevantă de cea nerelevantă; 
Capacitatea de a-mi formula propriile argumente într-o manieră convingătoare și a lua 
în considerație și alte puncte de vedere  
Aceste competente le-am dobândit din exercitarea funcției de profesor,respectiv 
director. 
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Alte competențe                    Am experienţă de evaluator, dobândită   la examenele nationale la care am participat 

Permis de conducere           Categoria 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

 

 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

▪ Leadership , formarea și organizarea grupurilor și echipelor; negocierea și rezolvarea 
conflictelor; capacitatea de a controla procesele de grup; capacitatea de a evalua și a-
mi asuma riscuri în diferite contexte; prelucrez informații multiple; am capacitatea de 
multitasking;elaborez decizii; pot sa ma angajez în relații interpersonale 

 
O bună cunoaştere a implementării standardelor de calitate și de dezvoltare a controlului 
managerial intern 
 
 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 

  

 Certificat de conversie profesională 

 ▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software 
pentru prezentări) 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Publicaţii 

2016 

 

 

                                                                                  

 

2015 

2014 

 

 

 

2013 

 

2012 

 

2011 

 

 

2010 

 

 

Proiecte 
2016 

 

 

2012   

 

 

 

2007 

 

 

 

Conferinţe 

2013 

 

 

2010 

 

 

Seminarii/ 

Simpozioane 

 

2016 

 

 

 

2015 

 

2013 

2011 

 
”Comunitatea de practică”-articol publicat în Revista simpozionului regional Ecoscience-
ISSN :2344-0589 
Descoperă ”Școala Altfel” alături de platforma de fizică de la Măgurele-articol publicat în 
revista Calea științelor nr.4/anul II ISSN 2393-2856 
Coordonator Revista ”Ecoscience” anul II nr.3 și 4-ISSN 2344-0589 
”Utilizarea calculului diferențial și integral în rezolvarea problemelor de fizică ”-articol 
publicat în revista Calea științelor nr.3 /anul II ISSN 2393-2856 
”Relația dintre educație și piața muncii”-lucrare publicată pe CD la editura Alfa-ISBN  
”Fizicieni români”-articol publicat în revista Ecoscience anul I nr.1 –ISSN 2344-0589 
”Învățarea colaborativă.Comunitatea de practică”-lucrare publicată pe CD la editura Alfa-
ISBN 
”Colaborative Learning Style”-lucrare prezentată la Congresul internațional Pregătim 
viitorul,promovând excelența,7-9 martie 2013 Universitatea Apollonia din Iași-ISBN 
”Legătura dintre matematică și fizică”-articol publicat în revista Simpozionului 
internațional Creativitate și inovație în matematică și științe-feb.2012 RomanISSN 2285-
2972 
”Gender segregation,Gender Inequity in the Romanian school system”-lucrare 
prezentată la Conferința Științifică Internațională Lumen-ISBN 
”Gestionarea conflictelor comportamentale”-articol publicat în Alternative pedagogice 
Aplicate-editura Stef –ISSN 2247-2584 
”Utilizarea TIC în predarea fizicii”-lucrare publicată pe CD –Editura Alfa –ISBN,la 
Conferința Națională ”Calitate și excelență,provocări și deziderate în educație” 
 
 
Manager proiect ”Inclusion on the way to Europe”-2016-1-LT-01_KA219-023144_5-
proiect de parteneriat strategic pentru susținerea schimbului de bune practici în domeniul 
școlar,proiecte doar între școli 
Membru în echipa de implementare a proiectului ”Maths as play”-proiect de parteneriat 
multilateral între școli Comenius 
Coordonator de activitate pe liceu la activitățile de voluntariat ”Exercițiu de PhotoVoice și 
Carnavalul Tinereții” în cadrul proiectului trilateral YOUTH Jurnaliste sans frontieres 
Coordonator proiectul de granturi pentru educație ”Succesul în carieră-firma de exercițiu” 
aprobat și finanțat prin OMEdCT nr.1081/2007. 
Partener  în proiectul de granturi pentru educație ”Tineri ambasadori ai mediului” aprobat 
și finanțat prin OMEdCT nr.1081/2007. 
 
 
Conferința Regională de dezbatere publică pe tema implementării proiectului ”Școala 
profesională în sistem dual-modelul german” 
”Caravana carierei”-conferința de final de proiect 
Conferința interregională ”Abandonul școlar ,risc major al copiilor ce provin din grupuri 
dezavantajate,experiențe și bune practici din alte state UE”-Iași,Asociația Gedeon 
Simpozion Concursul regional de matematică alfa –Colegiul Tehnic ”Petru Poni” -
lucrarea  
 
 
Strategii didactice care vizează invidualizarea predării-învățării 
Participare simpozion ”Împreună pentru educație” organizat de CCD Neamț 
Participare simpozion ”Ziua zonelor umede” din cadrul proiectului ”Un tânăr educat,un 
mediu mai curat”-Colegiul Tehnic ”Petru Poni” 
”Europa Ta:de la cunoașterea drepturilor europene,la exercitarea lor”-proiectul ”EPIC-
Inițiative de Participare Europeană pentru cetățeni” 
”Rolul antreprenoriatului în dezvoltarea comunității locale”-simpozion organizat de 
Colegiul Tehnic ”Miron Costin” 
Simpozionul Internațional ”O șansă pădurii” –programul internațional ENO  
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