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INFORMAŢII PERSONALE Florentina Cristea 
  director.cristea@premiumschool.ro 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

21/02/2020–Prezent Profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială nr.115 , Calea 13 Septembrie nr.137, Sector 5, București 
(România) 

- Formator în cadrul programului de formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți. Formarea nivel II – Învățământ primar  

- Metodist ISMB – învățământ primar din 2020;  

- Membru în CE pe lângă Corpul de Control al Ministrului (2012-prezent). 

 

                    13/01/2020–21/02/2020 Profesor învățământ primar 

Liceul Teoretic Marin Preda , strada Rușețu nr.16, Sector 6, București (România) 

- Formator în cadrul programului de formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți. Formarea nivel II – Învățământ primar  

- Membru evaluator în cadrul Comisiei de evaluare finală a cursanților în cadrul programului de 

formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formarea nivel II – 

Învățământ primar – S3_B-IF_P_B_01 Locația de formare Școala Gimnazială Sf. Voievozi 

(31.01.2020) 

- Membru evaluator în cadrul Comisiei de evaluare finală a cursanților în cadrul programului de 

formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formarea nivel II – 

Învățământ primar – S3_B-IF_P_B_06 Locația de formare Școala Gimnazială nr.143 (31.01.2020) 

 

12/01/2016–12/01/2020 Inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar, Sector 5 

Inspectoratul Școlar al Sectorului 5 
Str.Ion Creangă nr. 6, Sector 5, București (România) 

- realizarea de inspecții școlare în unitățile de învățământ; 

- îndrumarea, asistarea, monitorizarea și evaluarea procesului de predare – învățare – evaluare în 
vederea asigurării calității actului educational; 

- verificarea respectării legislației școlare generale și specifice, a ordinelor și instrucțiunilor MEN; 

- realizarea de rapoarte, informări, procese verbale, studii și programe de măsuri de valorificare a 
activității de evaluare instituțională. 

- Participare la dezbaterile organizate în cadrul proiectului ”Școala Bucureșteană Dezbate-Alege!” 

- Coordonator Comisie de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct de la 
Școala Gimnazială nr.56 (2016) 

- Formator în programul de formare pentru clasa pregătitoare (2012 – 2019); 

- Formator în programul de instruire Evaluator de competențe pentru Titularizare, Definitivat 

(2017) 

- Membru în cadrul Comisiei de organizare a concursului ISMB de ocupare a posturilor 
didactice /catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar (2017) 

- Membru în cadrul Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de 
evaluare a lucrărilor scrise din cadrul concursului de ocupare a postului vacant de 
învățător/ profesor învățământ primar din Școala Gimnazială ”Petrache Poenaru”, Sector 
5, București (2017) 

- Reprezentant ISMB în cadrul Comisiei de pentru organizarea și desfășurarea 
concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din Școala 
Gimnazială ”Principesa Margareta”, sector 5, București (2017) 

- Organizator/coordonator/evaluator în cadrul Concursului județean Let’s culture together, ediția 

I, proiect din cadrul CAEJ Prahova – 2017, poziția 36 (mai 2017) 

- Membru în cadrul Comisiei Municipiului București de organizare și desfășurare a Evaluării 
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Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017-2018 

- Membru în cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a concursului național de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar din Centrul de 
Concurs nr.5 – Colegiul Economic ”Viilor”, sector 5, București (2018) 

- Formator în programul de instruire Evaluator de competențe pentru titularizare (2018) 

- Membru al Comisie de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice (septembrie - octombrie 

2018) 

- Colaborator la crearea platformei de e-learning www.evaluareinteractivă.ro – realizare și 

postare de materiale în cadrul concursului Vox Libris – evaluare interactivă, înscris în 
Calendarul activităților educative al ISMB 2018, p.7, categoria A.11 ( an școlar 2017-2018) 

- Colaborator la crearea platformei de e-learning www.evaluareinteractivă.ro – realizare și 

postare de materiale în cadrul concursului Vox Libris – evaluare interactivă, înscris în 
Calendarul activităților educative al ISMB 2019, p.8, categoria A.11 ( an școlar 2018-2019) 

- Membru în Comisia Municipiului București de organizare și desfășurare a probelor 
practice/orale în profilul postului și inspecțiilor speciale la clasă din cadrul etapelor de 
mobilitate a personalului didactic de predare pentru anul școlar 2019-2020 

- Membru în Comisia Municipiului București de mobilitate a personalului didactic (2019) 

- Președinte al Comisiei de evaluare a cunoștințelor elevei B.A.D. – în vederea încheierii 

situației școlare pentru clasele a VI-a (sem. II) și a VII-a ( februarie 2019) 

- Președinte al Comisiei de evaluare a cunoștințelor elevei B.V.N. – în vederea încheierii 

situației școlare pentru clasa pregătitoare și clasa I ( februarie 2019) 

- Evaluator în cadrul Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, ediția a XVII-a, Satu Mare                       

(25-26 oct. 2019) – 16 ore de activități 

- Formator în cadrul programului de formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți. Formarea nivel II – Învățământ primar (din 2019) 

 

Tipul sau sectorul de activitate Îndrumare și control 

 

28/02/2013–10/01/2016 Director 

Școala Gimnazială Regele Mihai I, Sector 6, București (România) 

- îndrumarea, asistarea, monitorizarea și evaluarea procesului de predare – învățare – evaluare în 
vederea asigurării calității actului educațional; 

- aplicarea legislației școlare generale și specifice, a ordinelor și instrucțiunilor MECTS; 

- realizarea de rapoarte, informări, procese verbale, studii și programe de măsuri de valorificare a 
activității de evaluare instituțională; 

-promovarea imaginii școlii; 

- îmbunătățirea activității instructiv-educativ și a rezultatelor obținute la examenul național. 

- Evaluator în cadrul Conferinței Naționale de Învățământ Virtual, ediția a XIII-a, Timișoara                       

(31 oct. 2015) 

 

01/09/2012–27/02/2013 Profesor învățământ primar 

Liceul Teoretic Marin Preda , strada Rușețu nr.16, Sector 6, București (România) 

- susţinerea lecţiilor deschise, referatelor şi realizarea materialului didactic; 

- coordonarea practicii pedagogice a elevilor de la profilul Pedagogie; 

- membru în Corpul Național de Experți în Managementul Educațional și în Corpul Mentorilor. 

 

05/03/2012–31/08/2012 Director 

Școala cu clasele I-VIII nr. 117, Sector 6, București (România) 

- îndrumarea, asistarea, monitorizarea și evaluarea procesului de predare – învățare – evaluare în 
vederea asigurării calității actului educațional; 

- aplicarea legislației școlare generale și specifice, a ordinelor și instrucțiunilor MECTS; 

- realizarea de rapoarte, informări, procese verbale, studii și programe de măsuri de valorificare a 
activității de evaluare instituțională; 

- promovarea imaginii școlii; 

- îmbunătățirea activității instructiv-educative și a rezultatelor obținute la examenul național; 

http://www.evaluareinteractivă.ro/
http://www.evaluareinteractivă.ro/
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- membru în Corpul Național de Experți în Managementul Educațional și în Corpul Mentorilor. 

 

01/09/2011–04/03/2012 Profesor învățământ primar 

Colegiul Național Elena Cuza, str. Peștera Scărișoara nr.1, Sector 6, București (România) 

- susţinerea lecţiilor deschise, referate şi realizarea materialului didactic; 

- coordonarea practicii pedagogice a elevilor de la profilul Pedagogie; 

- membru în Corpul Național de Experți în Managementul Educațional și în Corpul Mentorilor. 

 

01/09/2009–31/08/2011 Inspector școlar de specialitate pentru învățământul primar sectoare 1 și 6 

Inspectoratul Școlar al sectorului 6, str. Peștera Dâmbovicioara nr. 12, București (România) 

- Realizarea de inspecții școlare în unitățile de învățământ; 

- îndrumarea, asistarea, monitorizarea și evaluarea procesului de predare – învățare – evaluare în 
vederea asigurării calitătii actului educațional; 

- verificarea respectării legislației școlare generale și specifice, a ordinelor și instrucțiunilor MECTS; 

- realizarea de rapoarte, informări, procese verbale, studii și programe de măsuri de valorificare a 
activității de evaluare instituțională. 

 

01/09/1983–31/08/2009 Învăţător/institutor/profesor învăţământ primar 

Şcoala cu clasele I – VIII nr.46, str. Stănescu Gheorghe nr. 2 – 18, Sector 2, București 
(România) 

- susţinerea lecţiilor deschise, referatelor şi realizarea materialului didactic; 

- responsabil de Comisie metodică; 

- membru al Consiliului de Administraţie al școlii. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

26/02/2021 –29/03/2021 Adeverință – 15 credite 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, București 

- Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale (CPEECN) 

 

20/05/2019–29/06/2019 Adeverință - 30 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

- formator la programul de formare continuă CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru 
toți 

 

2019 Adeverință - 15 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

Curs ”Resurse umane în managementul educațional” 

 

2019 Adeverință 

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație permanentă - Direcția 
învățare pe tot parcursul vieții 

- curs ,,Fiecare elev este important - educație specială în Finlanda și Europa” 

 

2019 Adeverință - 15 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

- curs CRED 

 
2019 Adeverință 

Casa Corpului Didactic, București 

- Competențe de evaluator pentru titularizare 
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2019 Adeverință - 30 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

- curs ,,Google Educator Nivel 1" 

 

10/2017–05/2018 Adeverință - 22 credite 

Asociația Terapie Comportamentală Aplică, București 

- curs ,,Metodologii pentru integrarea în școală a copiilor cu tulburări de dezvoltare și managementul 
comportamental al claselor de elevi 

 
13/04/2018–04/05/2018 Adeverință - 11 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

- ,,Învățare productivă, învățare în lumea reală" 

 

2018 Certificat - 15 credite 

Proedus 

- Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi 

 
30/10/2018–25/11/2018 Adeverință - 30 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

- Management și leadership educațional 

 

28/01/2018–21/02/2018 Adeverință - 15 credite 

Casa Corpului Didactic, București 

- Educație financiară 

 

2015 Adeverință 

Casa Corpului Didactic, București 

Scrierea proiectelor - formare 

 
10/11/2016–28/12/2016 Adeverință - 6 credite 

PSKEIR-02 Promoting the Society of Knowledge Throught Education of Interdisciplinary 
Research 

- formare 

 
2015 Adeverință 

Casa Corpului Didactic, București 

Școala Altfel - formare 

 

05/02/2015 Adeverință 

Digital Edu 

Abordări bazate pe proiecte Teach - formare 

 

02/02/2015–22/03/2015 Adeverință 

SIVECO 

- Creșterea calității învățământului preuniversitar român prin formarea personalului pentru utilizarea 
aplicațiilor de management educațional - formare 

 

18/01/2015 Adeverință 

Digital Edu 
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ITEACH - formare 

 

18/01/2015 Adeverință 

E-Learning 

- Introducere în utilizarea instrumentelor GOOGLE - formare 

 
15/01/2015 Certificat 

E-Learning 

Google For Education - Certificate of Adrievement - formare 

 
15/01/2015 Adeverință 

E-Learning 

- Selling - formare 

 
2015 Adeverință 

E-Learning 

Social Media Marketing - formare 

 
2015 Adeverință 

E-Learning 

IT for Bussines succes - formare 

 
15/12/2014–10/01/2015 Certificat 

Institutul Român pentru Educație și Incluziune Socială 

Pedagog social - formare 

 
03/08/2014–07/08/2014 Adeverință 

Comunicare eficientă pentru un climat educațional propice învățării - formare 

 

01/2014–04/2014 Adeverință 

Soft Win SRL 

Matedidactica - formare 

 
21/11/2013–25/11/2013 Adeverință 

GS Consult Service SRL 

Manager de proiect - formare 

 
2013 Adeverință 

SIVECO 

Formarea profesională în societatea de mat și științele cunoașterii - formare 

 

07/10/2013–10/10/2013 Adeverință 

Trenta SNSPA 

European Citizen Learning - Învățarea cetățeniei europene - Eclipse Comenius Project - formare 

 

2013 Adeverință 

LEAF. 

Plant a tree for pead - formare 
 

18/02/2013–13/03/2013 Adeverință 
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Academia Națională de Informații M. Viteazul 

Oscint pentru management educațional - formare 
 

2012 Adeverință 

SIVECO 

Instruire în societatea cunoașterii – formare 

 

2012 Adeverință 

Organizația interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru formarea competențelor cheie la 
școlarii din clasele I-IV 

SOFT WIN - formare 

 
2011 Certificat 

Zece Plus 

Mediator Școlar - perfecționare 

 

2011 Adeverință 

IICCMER, București 

Drepturile omului în istoria recentă a României - perfecționare 

 

2011 Adeverință 

MECTS 

Tinerii împotriva violenței - formare 

 

2011 Certificat 

Casa Corpului Didactic - București/Corpul de Control al Ministrului 

Inspecția școlară - suport al dezvoltării carierei didactice - expert pe lângă Corpul de Control al 
Ministrului - formare 

 
2011 Certificat 

Euroaptitudini 

ECDL Complet - Modului I - Formarea competențelor IT - Certificare ECDL și CNFPA 

 

2010–2011 Certificat 

Casa Corpului Didactic, București 

IntelTeach - Instruirea în societatea cunoașterii - formare 

 

2010 Certificat 

SC Ttini Smart Ideas SRL, București 

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene - formare 
 

2010 Certificat 

Centrul de formare profesională Zece Plus 

Evaluator de competențe profesionale - formare 

 

2010 Certificat 

Zece Plus 

                                                         Metodist - formare 
 

2010 Adeverință 
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ISMB și Fundația Vierpfoten 

Proiectul Copiii învață să protejeze animalele - formare 

 

2010 Certificat 

Zece Plus 

     Metodist/Inspector Resurse Uname, Animator Școlar - formare 
 

2010 Adeverință 

Casa Corpului Didactic, București 

Gestionarea documentelor în unitățile școlare - formare 
 

2010 Certificat 

IRSCA Gifted Education 

Curs de formare în domeniul Educației de Excelență - perfecționare 

 

2010 Adeverință 

ISMB 

Cursul de formare Titularizare 2010 - perfecționare 

 

2010 Adeverință 

SC Intellis Concept SRL 

Evaluarea internă/evaluarea externă prin prisma standardelor - perfecționare 

 

2010 Certificat 

Zece Plus 

Director în învățământul preșcolar, primar, gimnazial și liceal - perfecționare 
 

2010 Certificat 

SC Edu Training SRL 

Trainer MindLab 

 

2009–2012 Diplomă de Master 

SNSPA - Universitatea Dimitrie Cantemir 

Management educațional și comunicare instituțională 
 

2009 Certificat 

InfoEducația Iași 

Curs de formare pentru ocupația de Mentor - formare 
 

2007 Certificat 

Centrul de Formare Profesională Euroeducație 

Curs de formare pentru ocupația de Formator de formatori 
 

2006–2009 Diplomă licență 

Universitatea Spiru Haret - Facultatea de Sociologie - Psihologie - cursuri de zi 

Sociologie 

 

1997 Grad Didactic I 

Învățământ primar 

 

1993 Grad Didactic II 
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Învățământ primar 

 

1986 Definitivat în învățământ 

Învățământ primar 

 

1979–1983 Diplomă de bacalaureat 

Liceul Pedagogic din Bucureşti, București (România) 

 

 

COMPETENŢE PERSONALE 
 

Limba(i) maternă(e) română 

 
 

Limbile străine 

 

 
engleză/germană/italiană B1 B1 B1 B1 A2 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de comunicare - formarea capacităţilor de adaptare rapidă la schimbările de natură socială; 

- valorificarea metodelor şi tehnicilor de cunoaştere şi activizare a elevilor; 

- elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului şcoală - familie; 

- colaborarea cu părinţii/comunitatea în scopul realizării unui parteneriat autentic în educaţie; 

- selectarea metodelor optime în vederea formării şi dezvoltării simţului social – civic; 

- responsabilizarea pentru rolul social asumat; 

- manifestarea unei conduite psihopedagogice inovative în plan social; 

- aptitudinea de a conduce, de a colabora cu colegii, deschidere către nou, experienţă, corectitudine. 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

- aptitudini de management al clasei în calitate de profesor; 

- gestionarea eficientă a timpului, spaţiului, resurselor de care dispune o şcoală sau o clasă, 

- organizarea activităţii cu diferite clase şcolare; 

- stabilirea unor acorduri în cadrul instituţiei şcolare; 

- colaborarea cu alţi profesori pentru a realiza proiecte de interes comun; 

- corelarea diferitelor tipuri de activităţi şi orientarea lor în direcţia atingerii scopurilor educaţionale 
vizate şi a rezolvării nevoilor reale ale elevilor; 

- identificarea persoanelor cheie într-un context; 

- gestionarea interacţionării şi colaborării cu specialişti din afara şcolii; 

- planificarea şi organizarea unor activităţi educaţionale cu parteneri din alte organizaţii, din 
comunitatea locală, din ţară sau din străinătate. 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

- aptitudini de management al clasei în calitate de profesor, de managemet al școlii și al inspectoratului; 

- corelarea diferitelor tipuri de activităţi şi orientarea lor în direcţia atingerii scopurilor educaţionale 
vizate şi a rezolvării nevoilor reale ale elevilor; 

- realizarea de resurse educaționale pe platforma LIVRESQ și Didactic. 
 
 
 
 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie Discurs oral 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competențele digitale AUTOEVALUARE 
 

Procesarea 
informaţiei 

 
Comunicare 

Creare de 
conţinut 

 
Securitate 

Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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