Personal didactic și nedidactic 2014-2015
La începutul anului şcolar 2014-2015, numărul total cadre didactice : 48/ 36 titulari în unitate cu:
 examen de definitivat: 5
 cu gradul didactic II: 6
 cu gradul didactic I: 25
- studii aprofundate sau doctorale:
 doctorat: Stanciu Cezar, Mitroi Mihaela, Oana Popa
 masterat : Diaconescu Mihaela, Budoiu Ion, Constantinescu Adina, Păduraru Mihaela, Pătru Marius, Stan
Sorina, Fuşcă Cotizo, Dobrescu Marian, Stan Mihaela, Mitroi Mihaela, Stanciu Cezar, Iuliana Ancuţa,
Pătraşcu Adelaida, Victoria Voicu
Mihaela Mitroi - doctor în geografie Institutul de Geografie - Bucureşti, absolvent

masterat

“Administratie publica europeana”, Universitatea Valahia Târgovişte
Cezar Stanciu - doctor in istorie, absolvent masterat « Unitatea istoriei europene », Universitatea Valahia
Târgovişte
Popa Oana - doctor în filologie
Victoria Voicu - absolvent masterat “Didactica Matematicii”, Universitatea Valahia Târgovişte
Mihaela Diaconescu - absolvent masterat “Management şi Politici

Educaţionale”, Universitatea

Valahia Târgovişte, absolvent masterat “Metode fizico-chimice de imbunatatire a calităţii vieţii“, Facultatea de
Ştiinte si Arte- Universitatea Valahia din Targoviste
Mihaela Păduraru - absolvent masterat “Management şi Politici

Educaţionale”, Universitatea

Valahia Târgovişte, “Baze de Date și Programare Web”, Universitatea București
Pătraşcu Adelaida - absolvent masterat “Management şi Politici

Educaţionale”, Universitatea

Valahia Târgovişte
Budoiu Ion - absolvent masterat “Management şi Politici Educaţionale”, Universitatea Valahia Târgovişte
Fuşcă Cotizo - absolvent masterat «Ecuaţii neliniare şi modelare», Facultatea de Matematică, Universitatea
Bucureşti
Dobrescu Marian - absolvent masterat «Pastoraţie şi viaţă liturgică», Facultatea de Teologie Justinian Marina
Marius Pătru - absolvent masterat “Management şi Politici Educaţionale”, Universitatea Valahia Târgovişte şi
« Istorie şi tradiţie culturală în context european », Universitatea Valahia Târgovişte
Constantinescu Adina - absolvent masterat “Management şi Politici
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Educaţionale”, Universitatea

Valahia Târgovişte
Sorina Stan - absolvent masterat «Limbă, cultură şi civilizaţie română, în context european» , Universitatea
Valahia Târgovişte
Iuliana Ancuţa - absolvent masterat « Didactica disciplinelor filologice », Universitatea Valahia Târgovişte
Stan Mihaela - absolvent masterat “Politici publice”, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti
Personal care beneficiază de gradaţie de merit : Mircea Daniela, Diaconescu Mihaela, Abramescu Simona,
Stanciu Cezar, Stănescu Gheorghe, Stan Sorina, Voicu Victoria, Şerban Alina, Oancea Veronica, Bratu Florentina,
Pătraşcu Adelaida, Pătru Marius, Nicolaescu Elena, Păduraru Mihaela, Căpruciu Vera.

Domenii pentru care există persoane resursă
Personalul didactic din Colegiul Naţional Nicolae Titulescu înţelege contextul european în care se înscriu
obiectivele generale ale educaţiei, acordă importanţa cuvenită creşterii calităţii şi eficienţei procesului de
educaţie şi de formare şi este interesat de facilitarea accesului tuturor la educaţie, fiind un promotor al
deschiderii şcolii către societate.
Corpul naţional al experţilor în management educaţional
Voicu Victoria, Mircea Daniela, Diaconescu Mihaela, Arjan Laurenţia, Pătraşcu Adelaida, Păduraru Mihaela

Dezvoltarea de proiecte/ oferte de formare


Program de perfectionare pentru ocupatia “manager de proiect” (COR 241919): Mircea Daniela,
Diaconescu Mihaela, Abramescu Simona, Constantinescu Adina, Oancea Veronica, Nicolaescu Elena



Curs «Managementul proiectelor » (COR 241919)- prof. Zahiu Valentin, Prundaru Marius, Voicu Victoria



Program de perfectionare pentru ocupatia “formator” (COR 242401)- Mircea Daniela, Diaconescu
Mihaela, Mitroi Mihaela, Banu Ioana, Dobrescu Marian, Păduraru Mihaela, Constantinescu Adina,
Victoria Voicu



Program de perfectionare pentru ocupatia “formator de formatori” (COR 242402)- Mircea Daniela,
Diaconescu Mihaela



Program de perfectionare pentru ocupatia “expert accesare fonduri structurale şi de coeziune
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europene” (COR 242213) - Mircea Daniela, Diaconescu Mihaela


Program de perfectionare pentru ocupatia “asistent relații publice și comunicare” (COR 333906) Mircea Daniela, Diaconescu Mihaela



Curs de formare multiplicator naţional “ Tineret în acţiune”- prof. Mihaela Paduraru



“Integrare europeana şi proiecte internaţionale”- Comisia Naţională UNESCO şi CCD Bucuresti- Mircea
Daniela si Diaconescu Mihaela



“Instruire pentru potenţialii beneficiari de proiecte cofinanţate din Fondul Social European”- Mircea
Daniela, Diaconescu Mihaela, Păduraru Mihaela, Constantinescu Adina, Abramescu Simona, Nicolaescu
Elena, Mitroi Mihaela



“Politica de coeziune a Uniunii Europene şi instrumentele sale financiare”, Fundaţia pentru Dezvoltarea
Societatii Civile- prof. Diaconescu Mihaela



Cursul de formare de formatori “Predarea drepturilor omului în şcoli din judeţul Damboviţa “, organizat
de Prefectura JudeŢului Dâmboviţa, prin Programul MATRA-KAP finanţat de Ambasada Olandei la
Bucureşti – prof. Daniela Mircea şi Florentina Bratu.



Formatori “Educaţie pentru Viaţa de Familie”- Fundaţia Tineri pentru Tineri- Abramescu Simona, Voicu
Victoria, Diaconescu Mihaela

Asigurarea calităţii/ audit intern şi extern


Curs de formare „Dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în
învăţământul preuniversitar”- ID 2984-finanţat din FSE, prin POS-DRU, Formarea evaluatorilor externi
ARACIP - Diaconescu Mihaela



Program de specializare pentru ocupaţia “auditor în domeniul calităţii” ( COR 242303) –SRAC - prof.
Păduraru Mihaela, Diaconescu Mihaela



Curs de formare privind asigurarea calităţii- CCD Dambovita, ARACIP Bucuresti- prof. Paduraru
Mihaela, Oancea Veronica, Dobrescu Marian, Diaconescu Mihaela, Şerban Alina

Tehnologia informaţiei


Curs CISCO - Academia CREDIS Bucuresti- formator Mihaela Paduraru



ECDL - examinatori Paduraru Mihaela şi Constantinescu Adina



ORACLE - formator naţional Paduraru Mihaela



Intel- Teach- expert în formare Mihaela Paduraru
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Metodişti ISJ Dâmboviţa


limba română- Marius Pătru



programe europene- Daniela Mircea, Mihaela Diaconescu



chimie - Mihaela Diaconescu



limba engleză- Daniela Mircea, Veronica Oancea



consiliere – Ioana Dobre

Membri în consiliile consultative din ISJ Dâmboviţa


programe europene- Daniela Mircea, Mihaela Diaconescu



chimie- Mihaela Diaconescu, Simona Abramescu



limba franceză/italiană - Elena Nicolaescu, Alina Şerban



limba engleză: Florentina Bratu, Daniela Mircea, Veronica Oancea



limba română: Sorina Stan



informatică: Mihaela Păduraru

Mentorat


Voicu Victoria - matematică



Curs “mentor”: Daniela Mircea, Mihaela Diaconescu, Alina Şerban, Marius Pătru , Cezar Stanciu,
Gheorghe Stănescu, Florentina Bratu, Veronica Oancea, Ioana Banu, Mihaela Păduraru, Laura Arjan,
Simona Abramescu, Nicolaescu Elena, Costin Cristina

Experţi în proiecte POSDRU/alte proiecte
prof. Daniela Mircea


expert facilitator creare de reţele în cadrul proiectului POSDRU, Şcoli şi comunităţi în acţiune pentru
prevenirea părăsirii timpurii a şcolii , ID 64110, beneficiar ISJ Dambovita



expert monitorizare activități de formare în cadrul proiectului Profesionalizarea carierei didactice – noi
competențe pentru actori ai schimbărilor din județele Dâmbovița și Buzău – ForEdu, proiect POSDRU,
62624, beneficiar ISJ Dâmbovița
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prof. Mihaela Diaconescu


expert formator de formatori în management în cadrul proiectului MECTS „Profeşionisti în
management educaţional preuniversitar” – PROMEP, ID 4037



expert monitorizare pentru judeţele Dâmboviţa, Braşov, Prahova, Teleorman, în cadrul proiectului
MECTS „Profesionişti în management educational preuniversitar” – PROMEP, ID 4037



expert formator de specialişti în evaluare pentru aria curriculară „matematică şi ştiinţe” în cadrul proiectului
MECTS finanţat prin POSDRU, INSAM „Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în
învăţământul preuniversitar”, ID 3074



expert elaborare ghiduri manageriale în cadrul proiectului Optim E–Manager !, beneficiar ISJ Dâmboviţa



expert elaborare ghid de dezvoltare institutională în cadrul proiectului POSDRU, “Şcoli şi comunităţi în
acţiune pentru prevenirea părăsirii timpurii a şcolii”, ID 64110, beneficiar ISJ Dâmboviţa



expert formator în cadrul proiectului POSDRU al MECTS „Oferte educaţionale inclusive
extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru
copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România” ID
43 90



expert evaluator extern „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în
sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”- ID
55330, beneficiar ARACIP, POSDRU 2007 – 2013, Axa prioritară 1 : "Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere", Domeniul major de
intervenţie: 1.1. "Accesul la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate"



formator pentru Modulele Management Strategic şi Management Operaţional în cadrul proiectului
Optim E–Manager!, beneficiar ISJ Dambovita



expert pilotare ghiduri manageriale în cadrul proiectului POSDRU Optim E–Manager !, beneficiar ISJ
Dambovita



formator pentru disciplina Managementul Calității în Educație în cadrul proiectului POSDRU- ID 62624
– ForEdu : Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în
educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău- beneficiar ISJ Dâmbovița;



expert pe termen lung- coordonator judeţean pentru proiectul EVRICA „Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”- beneficiar
Fundaţia Tineri pentru Tineri, partener unic MECTS; ID Proiect: 56656. Proiectul este finanţat în cadrul
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1
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„Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de
calitate”.


formator pentru în cadrul proiectului „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară a
elevilor pentru evaluarea națională", POSDRU/153/1.1/S/137127, beneficiar: Inspectoratul Şcolar
Judeţean Dâmboviţa.



formator pentru disciplina “Managementul proiectelor ERASMUS+, de la idee la implementare” –
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa

prof. Mihaela Paduraru


expert în formare pentru cursul Instruire în Societatea cunoaşterii”- IntelTeach



expert în cadrul proiectului naţional POSDRU : „Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar” ID 4615



expert în cadrul proiectului “Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul
preuniversitar”, (ID 25088), activitatea A6 (“Crearea Registrului Curriculumului Naţional”)



formator pentru “Creşterea calităţii învăţământului preuniversitar românesc prin formarea
personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management educaţional - MANAGEDU”, POSDRU,
beneficiar MECTS



formator în cadrul proiectului “Oportunitaţi pentru o carieră didactică de calitate printr-un program
naţional de formare continuă a profesorilor de matematică din invăţămantul preuniversitar”
POSDRU/87/1.3/S/62882



expert pe termen lung proiect “Școala Viitorului, inovație și performanță în dezvoltarea
competențelor pentru o viață de succes” – POSDRU /154/1.1.G/132590



formator în proiectul “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” – POSDRU
141587

prof. Voicu Victoria:


formator în cadrul proiectului “Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice
în societatea cunoaşterii”, proiect POSDRU/87/1.3/S/63698, beneficiar Universitatea „Andrei Şaguna”,
parteneri Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, SIVECO România şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în
Educaţie
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formator în cadrul proiectului “Oportunitaţi pentru o carieră didactică de calitate printr-un program
naţional de formare continuă a profesorilor de matematică din invăţămantul preuniversitar”
POSDRU/87/1.3/S/62882

prof. Veronica Oancea:


expert dezvoltator de itemi de evaluare pentru limba engleza in cadrul proiectului MECTS finantat prin
POSDRU, INSAM „Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul preuniversitar”,
ID 3074

prof. Stanciu Cezar :


expert asistent operaţional proiect POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice: noi competenţe
pentru actorii schimbărilor din judeţele Harghita şi Neamţ”



expert asistent operaţional proiect POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice: noi competenţe
pentru actorii schimbărilor din judeţele Bacău şi Covasna”

prof.consilier Ioana Dobre


expert de specialitate activităţi de consiliere, proiectul ”Pas cu pas spre viața activă” POSDRU,
beneficiar ISJ Dâmboviţa;



expert elaborare ghid de consiliere , proiectul ”Pas cu pas spre viata activă” POSDRU, beneficiar ISJ
Dambovita;



expert de specialitate activităţi de consiliere, Centrul de Resurse şi Sprijin în Educaţie, Primăria
comunei Şotânga, Dâmboviţa



formator în cadrul proiectului POSDRU- ID 62624 – ForEdu : Profesionalizarea carierei didactice – noi
competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău- beneficiar IAJ
Dâmbovița

prof. Alina Ianeţ:


formator în cadrul proiectului "Formarea continua a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
informatice moderne in predarea eficienta a limbii engleze si evaluarea la nivel european a
competentelor lingvistice"; POSDRU/87/1.3/S/62665, din cadrul programului: "Dimensiuni europene
moderne în predarea limbii engleze"
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PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR


1 post secretar şef, 1 post secretar



1 post administrator financiar



1 post informatician



1 post bibliotecar



1 post laborant

PERSONAL NEDIDACTIC


2 posturi fochist, 2 posturi paznic, 4 posturi îngrijitor, 1 post muncitor
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