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POZIŢIA

Director adjunct Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
26/11/2018–06/12/2018

Adeverință de absolvire program de formare continuă "Inspecțiile
speciale la clasă și probele practice/ orale- etape în mobilitatea
personalului didactic"
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)

16/07/2018–22/07/2018

Adeverință de absolvire Școala de vară pentru profesori "Predau
educație media! Laboratorul de educație și cultură media"
Centrul pentru Jurnalism Independent, București (România)

17/02/2018–12/04/2018

Atestat de formare continuă a personalului didactic "Etică şi
integritate ȋn contextul implementării controlului intern/ managerial"
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)

16/03/2018–01/04/2018

Certificat de absolvire a programului de perfecționare pentru
ocupația Mentor
S.C. School Consulting S.R.L., Brașov (România)

24/09/2017–15/12/2017

Atestat de formare continuă a personalului didactic "Eficientizarea
managementului instituţiilor de ȋnvăţământ preuniversitar"
Asociația EGOMUNDI, Călărași (România)

28/09/2017–10/12/2017

Atestat de formare continuă a personalului didactic "Inovare şi
schimbare ȋn managementul instituţiilor de ȋnvăţământ
preuniversitar"
Asociaţia EGOMUNDI, Călăraşi (România)

08/05/2017–12/05/2017

Certificat de absolvire programul de specializare pentru ocupația
Formator
SC. VERSUS PROJECT S.R.L., Braşov (România)

21/04/2017–04/05/2017

Adeverinţă absolvire program de formare continuă "Dezvoltarea
competenţelor de evaluare a ȋnvăţării prin examene naţionale"
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)

04/03/2017–08/04/2017
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nonformală- management şi bune practici"
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)
05/04/2017–07/04/2017

Certificat de participare "Atelier RezultatE+, Parteneriate Strategice
şi Dialog Structurat"
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare ȋn Domeniul Educaţiei şi Formării
Profesionale, Bucureşti (România)

23/02/2017–30/03/2017

Adeverinţă absolvire program de formare continuă "Documente
manageriale, necesitate sau obligativitate?"
Casa Corpului Didactic Dâmbovița, Târgoviște (România)

01/09/2013–31/08/2016

Certificat de acordare a gradului didactic I, media 10 (zece)
Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Târgovişte (România)

08/02/2016–17/03/2016

Adeverinţă absolvire program de formare continuă "Managementul
proiectelor ERASMUS+, de la idee la finalizare"
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgoviște (România)

2014–2015

Certificat curs "Utilizarea instrumentelor on-line ȋn educaţie"
Junior Achievement Young Enterprise, București (România)

12/01/2015–31/03/2015

Adeverinţă derulare activităţi de dezvoltare personală, proiect
"Personalul didactic din sistemul de ȋnvăţământ preuniversitar şi
universitar de stat – promotor al ȋnvăţării pe tot parcursul vieţii"
MENCŞ, București (România)

07/02/2015–08/02/2015

Diplomă absolvire curs "Dacă aş fi ştiut … cum să salvez o viaţă"
C & D Medical Services Training Srl, Bihor, Oradea (România)

02/02/2015–02/03/2015

Adeverinţă absolvire program de formare continuă "Formarea
profesorilor pentru asigurarea calităţii ȋn activitatea de evaluare prin
examene naţionale"
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgoviște (România)

13/01/2015

Adeverinţă de participare Atelier "Stereotipurile de gen ȋn cultura
românească şi ȋn viaţa de zi cu zi"
Centrul "Parteneriat pentru Egalitate", Fundaţia pentru o societate deschisă, București
(România)

01/09/2010–31/08/2013

Certificat de acordare a gradului didactic II, media 10 (zece)
Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Târgovişte (România)

01/10/2010–31/06/2012

Diplomă de Master "Limbă şi literatură- perspective teoretice şi
didactice", media 10 (zece)
Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Târgovişte
(România)
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Certificat de absolvire modul psiho-pedagogic, nivel II, media 9.85
(nouă 85%)
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Târgovişte (România)

11/03/2010–03/06/2010

Certificat de absolvire program de formare continuă "Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat"
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului- Unitatea de Management al
Proiectelor cu Finanţare Externă, București (România)

01/10/2006–31/06/2009

Diplomă de Licenţă "Limbă și literatură română - Limbă și literatură
franceză", media 10 (zece)
Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Târgovişte (România)

01/10/2006–31/06/2009

Certificat de absolvire modul psiho-pedagogic, nivel I, media 9.77
(nouă 77%)
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Târgoviște (România)

01/09/2006–31/08/2009

Certificat de acordare a definitivatului, media 9.37 (nouă 37%)
Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Târgovişte (România)

03/02/2009–26/02/2009

Adeverinţă absolvire curs de formare "Proiectarea curriculară şi
evaluarea ȋn contextual ȋnvăţării active la clasele I-IV"
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgoviște (România)

10/11/2007–25/01/2008

Adeverinţă absolvire curs de formare "Noi abordări ȋn procesul de
predare-ȋnvăţare-evaluare la disciplina istorie"
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgoviște (România)

18/11/2007–01/12/2007

Adeverinţă participare stagiu de formare aria curriculară "Consiliere
şi orientare"
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgoviște (România)

01/09/2002–31/08/2006

Certificat de absolvire, Certificat de competențe profesionale:
învățător-educatoare; Diploma de Bacalaureat, media 9.70 (nouă
70%)
Liceul Pedagogic Ploieşti, Ploieşti (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/09/2018–Prezent

Director adjunct
Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște
Str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60, 130078 Târgoviște (România)
www.balasadoamna.ro
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 educaționale 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
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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, de
relații de parteneriat cu diverse organizații, comunitatea locală, 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.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ
01/09/2012–Prezent

Profesor de limba și literatura română
Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște
Str. Lt. Pârvan Popescu, nr. 60, 130078 Târgoviște (România)
www.balasadoamna.ro
▪ derularea de activităţi instructiv-educative;
▪ coordonarea unor colective de elevi ȋn calitate de diriginte;
▪ participarea ȋn calitate de coordonator/ membru ȋn cadrul comisiilor metodice/ de lucru;
▪ organizarea de activităţi extraşcolare (excursii, vizite tematice, Balul Bobocilor ş.a).
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

01/09/2006–31/08/2012

Profesor pentru învățământ primar
Școala gimnazială cu clasele I-VIII Gura-Șuții, Gura-Șuții (România)
▪ derulare de activităţi instructiv-educative;
▪ participarea ȋn calitate de coordonator/ membru ȋn cadrul comisiilor metodice/ de lucru;
▪ organizare de activităţi extraşcolare (excursii, vizite tematice ş.a).
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

01/09/2006–31/08/2007

Învățător
Școala cu clasele I-VIII Răscăieți, Răscăieți (România)
▪ concediu fără plată pentru continuarea studiilor.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

Participare la
conversaţie

SCRIERE

Ascultare

Citire

Discurs oral

franceză

C2

C2

B2

B1

B2

engleză

C1

C1

C1

C1

B1

Certificat de competenţă lingvistică nivel C1, Universitatea din Bucureşti

italiană

B1

B1

spaniolă

B1

B1

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

12/7/19

Empatie

© Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 8

Curriculum vitae

Denisa-Marinela Toader

Spirit de echipă
Competenţe
organizaţionale/manageriale

16.07.2018 - prezent: Membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional.
2018-2019:
La nivel județean:
§ membru Comisia de Bacalaureat Centrul de Examen Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște,
sesiunea iunie-iulie 2019;
§ membru Comisia de organizare: Olimpiada Națională de Fizică Târgoviște 2019; Olimpiada de
limba și literatura română, etapa județeană, 2.03.2019; Olimpiada de limba și literatura română, etapa
locală, 16.02.2019;
§ membru Comisia județeană de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradațiilor de
merit, iunie 2019;
§ membru Consiliul Consultativ la disciplina limba și literatura română;
§ membru Comisia de organizare a concursului „Alo! Parlamentul European? Aici cetățenii
europeni!”, Centrul EUROPE DIRECT Târgoviște, 9 mai 2019.
La nivelul instituției:
§ membru Consiliul de administrație;
§ vicepreședinte Comisia de organizare a Simulării Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a;
§ responsabil: Comisia pentru elaborarea portofoliului de înscriere la competiția națională pentru
obținerea certificatului de Școală Europeană 2019, Comisia pentru controlul managerial intern;
GDPR, Comisia pentru curriculum;
§ membru Comisia de organizare: Simpozionul Național „Calitate și performanță educațională în
școala românească” Târgoviște, 11.05.2019; Concursul „Art for you”, ediția a XI-a, 2019.
2017-2018:
La nivel județean:
§ membru: Comisia de Bacalaureat Centrul de Examen Liceul "Voievodul Mircea" Târgoviște,
sesiunea iunie-iulie 2018; Subcomisie de Bacalaureat Centrul de Examen Colegiul Tehnic „Lazăr
Edeleanu” Ploiești;
§ organizare cerc metodic limba și literatura română- gimnaziu, 17 aprilie 2018;
§ membru: Comisia de organizare Olimpiada de limba și literatura română, etapa județeană,
17.03.2018;
§ membru Comisia de organizare a concursului "EU și UE - cetățenie europeană activă", Centrul
EUROPE DIRECT Târgoviște, 9 mai 2018.
La nivelul instituției:
§ membru Comisia de membru în Consiliul de administrație;
§ membru Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
§ secretar Consiliul de administrație;
§ responsabil Comisia pentru proiecte și programe educative;
§ Membru: Comisia de organizare a Simpozionului național „Calitate și performanță educațională în
școala românească” Târgoviște, 11.05.2018; Comisia de organizare Concursul interjudețean „Art for
you”, ediția a X-a, 2018;
§ diriginte clasa a IX-a B.
2016-2017:
La nivel județean:
§ Membru Comisia de organizare Olimpiada Națională Corală, Târgoviște, 4-6 mai 2019.
La nivelul instituției:
§ responsabil Comisia pentru proiecte și programe educative;
§ membru Comisia de organizare a Concursului Concursului Național de Interpretare W.A.Mozart,
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ediția a XXI-a, 2-4 iunie 2017; Simpozionul național „Calitate și performanță educațională în școala
românească” Târgoviște, 21.03.2017;
§ diriginte clasa a XII-a B.
2015-2016:
La nivel județean:
§ membru Comisia de organizare Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română, 20-24 aprilie
2016, etapa naţională.
La nivelul instituției:
§ responsabil: Comisia metodică Limbă și literatură; Comisia pentru analiza şi monitorizarea
frecvenţei şi combaterea absenteismului şcolar;
§ membru: Comisia pentru revizuirea şi completarea regulamentelor interne, Comisia pentru
parteneriat şcoală-familie;
§ membru: Comisia de organizare a simpozionului județean cu tema „Eficientizarea demersului
didactic prin aplicarea strategiilor activ-participative”, Târgoviște, 6.11.2015;
§ diriginte clasa a XI-a B.
2014-2015:
La nivelul instituției:
§ responsabil Catedra profesorilor de limba şi literatura română;
§ membru: Comisia pentru revizuirea şi completarea regulamentelor interne, Comisia pentru
parteneriat şcoală-familie;
§ membru Comisia de organizare Concursul Cangurul lingvist, secţiunea “Literatură”, Fundaţia pentru
Integrare Europeană Sigma;
§ diriginte clasa a X-a B.
2013-2014:
La nivel județean:
§ membru Comisia de organizare Olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă”, 7 decembrie 2013, etapa
judeţeană.
La nivelul instituției:
§ membru: Comisia pentru revizuirea şi completarea regulamentului intern şi editarea revistei liceului;
Comisia pentru Curriculum; Comisia pentru parteneriat şcoală-familie; Comisia tehnică de
monitorizare, coordonare şi ȋndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control
intern/managerial;
§ membru Comisia de organizare Concursul Cangurul lingvist, secţiunea “Literatură”, Fundaţia pentru
Integrare Europeană Sigma;
§ diriginte clasa a IX-a B.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- capacitate de analiză şi sinteză;
- capacitate de evaluare;
- capacitate de identificare, evaluare și prevenire a riscurilor;
- capacitate de organizare;
- o bună cunoaştere a proceselor la nivelul şcolii.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei
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Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere

B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Simpozioane, conferințe, colocvii,
convenții

2019- Simpozionul național „Calitate și performanță educațională în școala românească”, Târgovişte;
2019- Conferința “Vizibilitatea copilului- în centrul intervențiilor educaționale. Strategii de accesare și
potențare a rolului terapeutic al profesorului, pentru o pedagogie incluzivă”, prof. dr. Țăranu Adela
Mihaela, Târgoviște;
2019- Conferința națională cu tema “Consiliere și dezvoltare personală, abilități și atitudini pentru
viitor”, 25.05.2019, Ploiești;
2018 - Simpozionul național „Calitate și performanță educațională în școala românească”, Târgovişte;
2017- Convenția cadrelor didactice, Asociația Respiro, Moeciu de Sus, Brașov;
2016- Colocviul Internaţional “Latinitate - Romanitate - Românitate”, ediţia a XV-a, Târgovişte;
2015- Simpozionul național “Integrarea şcolară a copiilor cu CES”, ediţia a II-a, Vaslui;
2015- Forumul educațional Magister cu tema "Şcoală şi ȋncredere - o proiecţie comparativă", din ciclul
"Relaţia cultură didactică -tehnologie, la catedră";
2014- Forumul educațional Magister cu tema "Cultura digitală ȋn şcoala secolului XXI";
2013- Simpozionul internaţional “Metode şi instrumente de educaţie nonformală”, Tinca, Bihor;
2013- Simpozionul național “Mentor şi discipol”, ediţia a V-a, Timişoara;
2013- Colocviul Internaţional “Latinitate - Romanitate - Românitate”, ediţia a XII-a, Târgovişte;
2012- Conferinţa internaţională a cadrelor didactice, “Dimensiuni ale creativităţii pedagogice ȋn
formarea şi dezvoltarea competenţelor de integrare ȋn valorile europene ale educaţiei”, Universitatea
“Transilvania” din Braşov.

Publicații

- "Studii de didactică a limbii şi literaturii române", Târgovişte: Bibliotheca: 2016, ISBN 978-606-772151-5;
- "Metode şi instrumente de educaţie nonformală", ISBN 978-606-8382-73-9, 2013.

Proiecte și programe naționale și
europene

·
2018-prezent: membru în echipa de management a proiectului Eramus+, KA2: "My Place Your
Place Our Place", 2018-2021;
·
2018-prezent: membru în echipa de implementare a proiectului național “Predau educație
media! Laboratorul de educație și cultură media”, Centrul pentru Jurnalism Independent, Fundația
Româno-Americană, 2018-2020;
·
2018-prezent: membru în echipa de implementare a proiectelor eTwinning: “Teenagers of the
21th Century”, “We are realising our cultural heritage“;
·
2017-2018: membru în echipa de implementare a proiectelor eTwinning: “Violence in school”,
“Magic mirror in my hand… is this Europeland?”, “Cyberbulling”;
·
2017-2018: membru în echipa de implementare a proiectului “Dialog intercultural în spațiul
balcanic”
·
2016-2018: membru în echipa de management a proiectului "The Virtual Universe We Want",
Eramus+, KA2;
·
2015-2016: am implementat, sub coordonarea Junior Achievement România, programul
naţional “JA in a Day – Educaţie pentru orientare profesională (Job Shadow Day)”;
·
2013-2015: membru în echipa de implementare a proiectului "History in our Kitchen",
Comenius;
·
2013-2014: am implementat, sub coordonarea Junior Achievement România, programul
national ”Sănătate şi viaţă activă”;
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·
iulie 2009, 2010, 2011: am implementat, sub coordonarea Asociaţiei Ovidiu Rom, Şcoala de
vară “Şotron”, şcolarizând elevi din medii dezavantajate şi supuse excluziunii.
Proiecte europene- mobilități

"My Place Your Place Our Place", 2018-2021, Eramus+, KA2:
§ Cardiff, Țara Galilor, 10/06/2019-12/06/2019.
"The Virtual Universe We Want", 2016-2018, Eramus+, KA2:
§ Adana, Turcia, Abbas Sidika Calik Anadolu Lisesi, 28/05/2018-01/06/2018;
§ Sarno, Italia, IS Enrico Fermi, 19/02/2018-23/02/2018;
§ Podbieziska, Polonia, Zespol Szkol Szkola Podstawowa i Kazimierza i Gimnajum w Pobiedziskach,
29/05/2017–02/06/2017;
§ Granollers, Spania, INS Antoni Cumella, 06/02/2017–10/02/2017;
§ Vila Real de San Antonio, Portugalia, Agrupamento de Escolas de Vila Real de San Antonio,
02/11/2016–06/11/2016.
"History in our Kitchen", 2013-2015, Comenius:
§ Pusztamerges, Ungaria, Bedo Albert Edeszeti Szakkepzo Iskola es Kollegium, Pusztamerges,
19/03/2014–23/03/2014.

Referințe
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Referințele pot fi furnizate la cerere.
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