Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Dobrescu Marian
Str. Pârvan Popescu, nr. 60, 130078 Târgoviște (România)
+40245211166
contact@balasadoamna.ro
www.balasadoamna.ro
Naţionalitatea română

POZIŢIA

Director Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
30/03/2018–14/05/2018

Adeverință de absolvire „Gestionarea Resurselor Umane în
învățământul preuniversitar”
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)

16/02/2018–31/03/2018

Adeverință de absolvire curs „Management și leadership”
FSLI, Târgoviște (România)

06/02/2017–24/02/2017

Adeverință participare la cursul „Documente manageriale necesitate sau obligativitate”
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)

2011–2014

Adeverință de participare Profesionalizarea carierei didactice - noi
competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele
Dâmbovița și Buzău
Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Târgoviște (România)

11/03/2013–16/03/2013

Certificat de participare la cursul „Instrumente online pentru
educație”
Universitatea Politehnică București, București (România)
Competențe generale (selecție):
▪ Formarea capacității de utilizare a programelor specifice pentru realizarea materialelor didactice
folosind tehnici informaționale computerizate;
▪ Formarea unor deprinderi practice privind modul de operare hardware și software al
echipamentelor, comunicarea prin rețele de calculatoare, atât local, cât și la distanță, prin internet;
▪ Dezvoltarea competențelor de utilizare a softurilor specifice domeniului și a platformelor e-learning
aferente;
▪ Utilizarea în mod realist și eficient a tehnologiilor și serviciilor mobile-learning, în mod special cele
cu impact direct pentru managementul educațional și organizațional;
▪ Dezvoltarea deprinderilor de a lucra în echipă, în vederea îmbunătățirii comunicării cu colegii,
folosind aplicații web 2.0

04/10/2010–06/10/2010

Certificat de Participare în Seminarul de instruire a formatorilor
Aflatun
Junior Achievement Romania, București (România)
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12/11/2007–29/11/2007

Dobrescu Marian

Certificat de specializare în ocupația de Formator
SC Infoeducația SRL, București (România)
- Pregătirea formării
- Realizarea activităților de formare
- Evaluarea participanților la formare
- Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de marketingul formării
- Proiectarea programelor de formare
- Organizarea programelor și a stagiilor de formare
- Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

20/05/2007–27/05/2007

Certificat de participare la stagiul de formare „Action Methods Increasing Motivation and Quality in Learning situations””
European Bridge Consulting, Mellieha (Malta)
Coordonarea activităților de instruire
Observarea și evaluarea elevilor în contextul situațiilor de învățare

01/10/2002–30/06/2008

Diplomă de Master
Universitatea din Bucureşti
Sf. Ecaterina, nr. 2, 040155 Bucureşti (România)

18/01/2008–08/02/2008

Adeverință de participare la cursul „Asigurarea Calității în educație rolul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitatea de
învățământ”
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)
- Constituirea CEAC
- Rolul CEAC în unitatea de învățământ

16/02/2007–18/02/2007

Adeverință participare stagiu de formare aria curriculară „Consiliere
și orientare”
Casa Corpului Didactic Dâmbovița
- Autocunoaștere și dezvoltare personală
- Comunicare și abilități sociale
- Managementul informației și al învățării
- Planificarea carierei
- Calitatea stilului de viață

08/04/2005–17/04/2005

Adeverință participare stagiul de formare continuă „Consiliere și
orientare școlară”
Casa Corpului Didactic Dâmbovița

01/10/1998–30/06/2002

Diplomă de Licenţă
Universitatea Valahia din Târgovişte
Lt. Stancu Ion, nr. 35, Târgovişte (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2017–Prezent

Director
Liceul de Arte „Bălașa Doamna”
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Dobrescu Marian

Str. Pârvan Popescu, nr. 60, 130078 Târgoviște (România)
▪ reprezentantul legal al unității de învățământ și realizarea conducerii executive a acesteia;
▪ organizarea întregii activități educaționale;
▪ asigurarea managementului strategic al unității de învățământ, în colaborare cu autoritățile
administrației publice locale, după consultarea partenerilor sociali și a reprezentanților părinților și
elevilor;
▪ asigurarea managementului operațional al unității de învățământ;
▪ asigurarea corelării obiectivelor specifice unității de învățământ cu cele stabilite la nivel național și
local;
▪ coordonarea procesului de obținere a autorizațiilor și avizelor legale necesare funcționarii unității de
învățământ;
▪ asigurarea aplicării și respectării normelor de sănătate și securitate în muncă;
▪ propunerea, în consiliul de administrație, spre aprobare, proiectul de buget și raportul de execuție
bugetară,
▪ asigurarea încadrării în bugetul aprobat al unității de învățământ;
▪ atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilor legale;
▪ realizarea, utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de
învățământ.

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ
09/01/2017–31/08/2017

Director adjunct
Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa
Bulevardul Trandafirilor, nr. 9, 135400 Pucioasa (România)
www.cnnt-puc.net
Responsabilități legate de curriculum, resurse umane și relații în comunitate
▪ realizarea, împreună cu directorul, a proiectului de încadrare pentru cadrele didactice din unitatea
de învățământ;
▪ alcătuirea și promovarea ofertei educationale privind planul de școlarizare pentru anul școlar
următor, în colaborare cu directorul școlii, consiliul de administrație și consiliul profesoral;
▪ coordonarea activităților de realizare a ofertei școlii pentru disciplinele opționale
▪ controlul, cu sprijinul responsabililor ariilor curriculare/ șefilor de catedră, al calității procesului
instructiv-educativ;
▪ sprijinirea și consilierea profesorilor debutanți în formarea lor;
▪ medierea/negocierea/rezolvarea stărilor conflictuale sau a accidentelor de muncă la nivelul unității
și informarea directorului de modul în care a fost soluționată fiecare problemă;
▪ dezvoltarea, alături de directorul unității de învățământ și de membrii consiliului de administrație,
relații de parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locala, mediul local de afaceri;
▪ asigurarea, alături de directorul unității școlare și de membrii consiliului de administrație, a cadrului
organizatoric și facilitarea relațiilor de parteneriat din unitatea școlară și părinții/familiile elevilor;
▪ atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donații, consultanță, colectare de
materiale și de lansare de proiecte cu finanțare internă sau externă.

01/09/2002–Prezent

Profesor de Religie
Colegiul Naţional "Nicolae Titulescu" Pucioasa
B-dul Trandafirilor, nr. 9, 135400 Pucioasa (România)
- pregătirea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional;
- formarea elevilor în spiritul valorilor creştine;
- evaluarea activităţii şi a progresului elevilor şi identificarea măsurilor de ameliorare sau de
îmbunătăţire a statusului identificat
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01/09/2001–31/08/2002

Dobrescu Marian

Profesor de Religie
Școala nr. 12, Târgoviște (România)
- pregătirea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional;
- formarea elevilor în spiritul valorilor creştine;
- evaluarea activităţii şi a progresului elevilor şi identificarea măsurilor de ameliorare sau de
îmbunătăţire a statusului identificat

01/09/2000–31/08/2001

Profesor de Religie
Școala Dora Dalles, Bucșani (România)
- pregătirea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional;
- formarea elevilor în spiritul valorilor creştine;
- evaluarea activităţii şi a progresului elevilor şi identificarea măsurilor de ameliorare sau de
îmbunătăţire a statusului identificat

01/04/2000–30/06/2000

Profesor de Religie
Școala Nr. 12, Târgoviște (România)
- pregătirea, realizarea şi evaluarea procesului educaţional;
- formarea elevilor în spiritul valorilor creştine;
- evaluarea activităţii şi a progresului elevilor şi identificarea măsurilor de ameliorare sau de
îmbunătăţire a statusului identificat

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

B2

engleză
franceză

Discurs oral

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

Iniţiativă
Creativ
Spirit de echipă

Competenţe
organizaţionale/manageriale

2017 - prezent: Membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional
La nivel județean
2018:
▪ Vicepreședinte Comisia de Bacalaureat Centrul de Examen Liceul Tehnologic „Nicolae
Ciorănescu” Târgoviște
▪ Membru Comisie Evaluarea Națională VIII în Centrul de Examen Școala „Tudor Vladimirescu”
Târgoviște
▪ Membru al echipelor de organizare a Olimpiadelor Naționale de Limbi Romanice și la discipline din
aria curriculară „Tehnologii”, profil tehnic, domeniul „Construcţii, instalaţii şi lucrări publice”
▪ Președinte Comisia de Bacalaureat Centrul de Examen Liceul de Arte „Bălașa Doamna”
Târgoviște
▪ Persoană de Contact, Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, etapa județeană
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Dobrescu Marian

2017:
▪ Membru Comisia de Bacalaureat Centrul de Examen 486 (Colegiul Național „Nicolae Titulescu"
Pucioasa)
▪ Membru Comisia de Bacalaureat Centrul de Examen 338 (Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu"
Târgoviște)
2012:
▪ Evaluator, Olimpiada de Religie, etapa locală;
2011:
▪ Evaluator, Olimpiada de Religie, etapa zonală;
La nivelul instituției
2017 - prezent: Președinte al Consiliului de Administrație al Liceului de Arte „Bălașa Doamna”
Târgoviște
2017: Membru în Consiliul de Administrație al C. N. „N.Titulescu" Pucioasa
2016 - 2017: Secretarul Consiliului de Administrație, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa
2017 - prezent: Coordonator Comisia pentru control managerial intern, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa
2016 - 2017: Membru în Comisia pentru control managerial intern, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa
2016: am făcut parte din echipa de organizare a Concursului Național de arte vizuale „Anul prieteniei"
(înscris în CAERI - 2016, nr. 28269/11.03.2017)
2015 - prezent: Membru în Comisia pentru olimpiade și concursuri, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa
2008 - 2014: Membru în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa
2004 - 2017: Responsabil Comisia Metodică Educație fizică, Arte și Religie, C. N. „N. Titulescu"
Pucioasa
2004 - prezent: Membru în Comisia pentru Curriculum, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa
2002 - 2017: Diriginte, C. N. „N. Titulescu" Pucioasa.
Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Un nivel bun de utilizare a aplicaţiilor Office 2003 - 2016, 365 (Word, PowerPoint, Excel, Publisher,
Acces), ca urmare a utilizării frecvente a acestor programe în activitatea curentă, dar și a unor
programe de editare video.
Alte competenţe
Permis de conducere

Abilităţi muzicale
B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

▪ „Ierurgii în legătură cu viața omului”, Editura Sfântul Ierarh Nicolae, Brăila, 2017 (ISBN: 978-60630-0971-6);
▪ „Sfânta Taină a Euharistiei - Taina unității Bisericii și hrană pentru viață veșnică”, Editura Sfântul
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Dobrescu Marian

Ierarh Nicolae, Brăila, 2016 (ISBN: 978-606-30-0950-1);
▪ „Colaborarea dintre profesorul de Religie și preot" în Almanah bisericesc 2007, Arhiepiscopia
Târgoviștei, Târgoviște, 2007;
▪ „Situațiile de învățare și metodele active în predarea Religiei" în Almanah bisericesc 2008
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪ „Spovedanie și Liturghie", în vol. Pocăință şi Euharistie, mărturisire şi martiriu : familia
Brâncovenilor şi sensul existenței umane în lumea contemporană
▪
▪
▪
Seminarii și simpozioane
județene, naționale și
internaționale

▪ 2018 - Simpozionul național „Calitate și performanțăeducațională în școala românească”
▪ 2016 - Simpozionul județean „Tradiții în secolul XXI”
▪ 2014 - Seminarul internațional de pedagogie clinică „Aspecte ale pedagogiei clinice în educația
copilului în situații speciale";
▪ 2014 - Simpozionul internațional „Pocăință și Euharistie, Mărturisire și Martiriu. Familia
Brâncovenilor și sensul existenței umane în lumea contemporană"

Proiecte și programe
internaționale

▪ 2017 - 2018: am participat la derularea activităților din cadrul Parteneriatului strategic Erasmus+
„The Virtual Universe We Want”;
▪ 2017, 29 mai: am participat la Evenimentul de diseminare a parteneriatului Erasmus+ KA2 „Cultură
participativă - modalitatea de a deveni cetățean activ”;
▪ 2014, 7 - 9 martie: Participant la Activitatea 9: Promovarea importanței formării inițiale și continue a
personalului didactic
▪ 2013 - 2014: am implementat, sub coordonarea Junior Achievement România, programul
internațional „Succesul profesional. Tehnici de comunicare" în cadrul orelor de Consiliere/
Dirigenție;
▪ 2012 - 2013: am implementat, sub coordonarea Junior Achievement România, programul
internațional „Succesul profesional" în cadrul orelor de Consiliere/ Dirigenție;
▪ 2011 - 2013: membru în echipa de implementare proiectului multilateral Comenius „The magic of
Reading, the Power of Discovering Ourselves";
▪ 2013: Respondent în cadrul Studiului Internațional OECD privind procesul de predare- învățare
TALIS 2013;
▪ 2007: „Action Methods - Increasing Motivation andQuality in Learning Situations" (Malta);
▪ 2006 - 2007: Membru în echipa de implementare a proiectului lingvistic Comenius „Prin teatru și
muzică spre drepturile copilului”.

Referinţe

3/7/19

Referințele sunt disponibile la cerere.
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