Barbu Daniela Luminiţa

INFORMAŢII PERSONALE

BARBU DANIELA LUMINIŢA

Târgovişte, Dâmboviţa, România
0245 220 569

0787 657 484

danabarbutgv@yahoo.com
Sexul feminin Data naşterii 11.09.1972 Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
De la 29.05.2015 până în prezent

Director
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.ccd-dambovita.ro
- Coordonare managerială la nivelul instituţiei;
- Coordonare, evaluare şi monitorizare activităţii de formare continuă;
- Elaborare de programe de formare continuă;
- Evaluare de propuneri de oferte de formare continuă;
- Realizare de analize de nevoi de formare continuă;
- Coordonare proiecte cu finanţare europeană, în care instituţia este parteneră;
- Metodist pentru învăţământul primar, al IŞJ Dâmboviţa;
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

Din mai 2017 până în prezent

Membru în Comisia specializată de acreditare a programelor de formare continuă pentru
personalul didactic din învăţământul preuniversitar (conform OMEN nr. 3885-10.05.2017)
Ministerul Educaţiei Naţionale – Bucureşti, strada General Berthelot, nr. 28 – 30, sector 1
- Evaluarea programelor de formare continuă depuse de furnizori, în vederea acreditării acestora
- Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar

De la 01.09.1994 până în prezent

Profesor pentru învăţământul primar, institutor, învăţător
Şcoala „Mihai Viteazul” Târgovişte – Dâmboviţa, Târgovişte, strada Prof. Al. Vasilescu, nr. 1
- Activitate didactică desfăşurată cu elevii din ciclul primar;
- Metodist pentru învăţământul primar, la I.Ş.J. Dâmboviţa (din 2004 până în prezent) şi membru în
Consiliul consultativ al I.S.J. Dâmboviţa, pentru învăţământ primar;
Sectorul de activitate: educaţie

Din mai, 2011 până în prezent

Expert în evaluarea şi acreditarea unităţilor de învăţământ preuniversitar
Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (A.R.A.C.I.P.)
Bucureşti, sector 1, str. Spiru Haret, nr. 12
- Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar din România, în vederea autorizării,
acreditării şi evaluării periodice
Sectorul de activitate: Evaluare instituţională

Mai – august 2015

30.03.2018

Responsabil monitorizare şi evaluare a activităţii de formare
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.ccddambovita.ro
- Activitate de monitorizare a formării continue, în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/
137603 „Formarea profesională a cadrelor didactice din învăţământul preprimar şi primar din
mediul rural în sprijinul formării de competenţe cheie relevante la elevi”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar
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Curriculum Vitae
De la 04.02.2007
până la 28.05.2015

Barbu Daniela Luminiţa

Profesor metodist
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.ccddambovita.ro
- Coordonare, monitorizare şi evaluare a programelor de formare continuă;
- Investigarea nevoii de formare continuă a cadrelor didactice din judeţ;
- Consilierea resursei umane în vederea elaborării de programe de formare continuă destinate
personalului didactic;
- Centralizare şi actualizare a informaţiilor în vederea realizării de baze de date;
- Oferire de consultanţă în domeniul formării continue şi dezvoltării personale şi instituţionale;
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

Octombrie 2014 – Ianuarie 2015 Formator
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.isjdb.ro
- Activitate de formare continuă a cadrelor didactice, în cadrul proiectului
POSDRU/153/1.1/S/137127 „Acces la succes – Program inovator de pregătire suplimentară
a elevilor pentru evaluarea naţională”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar
Octombrie 2010 – martie 2014

Asistent coordonator formare regional
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.ccddambovita.ro
- Organizarea activităţii de formare continuă în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/62624,
„Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în
educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

August - octombrie 2013

Formator - mentor
MEN – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, Bucureşti, Spiru Haret, nr. 12,
sector 1
- Activitate de formare continuă a cadrelor didactice, în cadrul proiectului ID 63055 "Dezvoltarea
profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat"
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

Mai – octombrie 2013 şi
Iulie – octombrie 2012

Expert elaborare documentaţie program de formare
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.ccd-dambovita.ro
- Elaborarea de programe de formare continuă şi realizarea documentaţiei aferente acestora, în
vederea acreditării MEN, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130 “Dezvoltarea resurselor
umane în învăţământul preşcolar”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

Martie – iulie 2012

Formator
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.isjdb.ro
- Activitate de formare continuă a reprezentanţilor comunităţii locale, în cadrul proiectului
POSDRU/85/1.1/S/63876, „Optim e – Manager!”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

30.03.2018
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Martie 2011 – Iunie 2012

Formator
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Bvd. Regele Carol I, nr. 2
- Activitate de formare continuă la disciplina Pedagogia centrată pe competenţe, în cadrul
proiectului POSDRU/87/1.3/S/62624 „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe
pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

Octombrie – decembrie 2011

Expert identificare bune practici şi dezvoltare studii de caz
- Realizare de studii de caz, în vederea realizării transferabilităţii experienţei Regio Emilia în şcoli din
România, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61130, “Dezvoltarea resurselor umane în
învăţământul preşcolar”
Sectorul de activitate: educaţie

Octombrie – noiembrie 2011

Evaluator
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Bucureşti, Spiru Haret, nr. 12,
sector 1
- Pilotarea metodologiei şi a mecanismelor de evaluare externă a calităţii educaţiei, în cadrul
proiectului POSDRU /85/1.1/S/55330, ,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de
calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de
referinţă’’
Sectorul de activitate: educaţie

Mai – iunie 2011

Formator
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, Bucureşti, Spiru Haret, nr. 12,
sector 1
- Formarea directorilor de unităţi de învăţământ preuniversitar şi a membrilor CEAC, în cadrul
proiectului POSDRU /85/1.1/S/55330 ,,Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de
calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de
referinţă’’
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

Mai – iulie 2011

Specialist educaţional, pentru identificarea grupului ţintă şi organizarea formării
continue a cadrelor didactice care lucrează în învăţământul special
Asociaţia C4C Communication for Community, sat Bolovani, comuna Cornăţelu, Dâmboviţa
- Organizarea formării continue, în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/63355, „Să
redescoperim şcoala”
Sectorul de activitate: educaţie, formare continuă a personalului din învăţământul
preuniversitar

Noiembrie 2010 – ianuarie 2011

Operator interviu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa, Târgovişte, Calea Domnească, nr. 127, www.isjdb.ro
- Realizarea unui studiu cu privire la nevoile de formare continuă ale personalului de
conducere, îndrumare şi control, din învăţământul preuniversitar, în cadrul proiectului
POSDRU/85/1.1/S/63876 „Optim e – Manager!”
Sectorul de activitate: educaţie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Octombrie – Decembrie 2016

30.03.2018

Etică şi integritate în contextul implementării controlului intern/ managerial
Casa Corpului Didactic Dâmboviţa
SCIM în unităţile de învăţământ preuniversitar; Etica şi integritatea în unităţile de învăţământ
preuniversitar; Parteneriatul educaţional – suport al creşterii gradului de educaţie anticorupţie
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Barbu Daniela Luminiţa

August – septembrie 2015

Management şi politici publice în educaţie
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Management instituţional; Politici publice educaţionale; Planificare strategică şi programare bugetară;
Managementul schimbării

Ianuarie 2015

From Training to Performance
CFIE Valladolid, Spania
Job Shadowing

Mai – iunie 2014

Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
PDI; Ofertă curriculară; Învăţarea permanentă; Rolul facilitatorului în şcoală; Lucrul în echipă

Decembrie 2012 –
Ianuarie 2013

Formator de formatori
SC Info Educaţia SRL Iaşi
Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; Evaluarea participanţilor la formare;
Marketingul formării; Proiectarea programelor de formare

2007 – 2012

Doctorat în domeniul Ştiinţele educaţiei
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Şcoala Doctorală Ştiinţe ale
Educaţiei
Tema de cercetare ştiinţifică: „Cultura organizaţiei şcolare, premisă a calităţii în învăţământ”

Iunie – iulie 2011

Formator
SC Info Educaţia SRL Iaşi
Pregătirea formării; Metode şi tehnici de formare; Calitatea programelor de formare

Mai – iunie 2011

Evaluarea externă periodică
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă – abordare din perspectiva evaluării externe;
Instrumente de evaluare externă periodic

Mai 2009 – aprilie 2011

Formarea formatorilor în domeniul calităţii educaţiei
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Sisteme de calitate; Legislaţia calităţii; Rolul şi importanţa autoevaluării instituţionale; Consultanţa de
proces; Managementul programelor de formare; Managementul de proiect

Mai 2009 – februarie 2011

Programul de formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ARACIP
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Evaluarea de proces; Evaluarea PDI şi a documentelor manageriale; Evaluarea resurselor umane,
fizice şi financiare; Auditul instituţional; Evaluarea de sistem

Decembrie 2010 –
Ianuarie 2011

Evaluarea internă a calităţii
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar
Standarde de referinţă şi indicatori de performanţă – abordare din perspectiva evaluării interne;
Organizarea dovezilor pentru demonstrarea progresului unităţii de învăţământ

Noiembrie – decembrie 2008

Educaţie europeană
Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
Psihologia comunicării; Managementul clasei de elevi; Consiliere şi orientare; Şcoala ca organizaţie

Septembrie – noiembrie 2008

Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
Proiectarea itemilor; Tipologia itemilor; Relaţia dintre metoda şi instrumental de evaluare; Matricea de
specificaţie şi rolul său în proiectarea instrumentelor de evaluare; Elemente de deontologie în evaluare

30.03.2018
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Octombrie – noiembrie 2008

Educaţie europeană
Universitatea “Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice
Curriculum, instruire şi evaluare; Alternative educaţionale; Sociologia educaţiei

Septembrie 2008

Brevet Informatique et Internet pour Adultes
Greta Yonne Nord, Franţa

Noiembrie 2007

Manager de proiect
SC Info Educaţia SRL Iaşi
Specificarea cerinţelor; Estimarea resurselor; Realizarea programelor; Managementul contractelor;
Managementul echipei de proiect; Managementul implementării

2005 – 2006

Masterat
Universitatea „Valahia” Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Economice
Politici şi management în educaţie

Mai 2004

Crossing Borders
Talenacademie Maastricht, Olanda
Educaţie interculturală

2002

Grad didactic I
Universitatea „Valahia” Târgovişte

1999 – 2000

Specializare postuniversitară
Universitatea „Valahia” Târgovişte, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic şi Educaţie
Continuă
Informatică

1992 – 1998

Diplomă de licenţă
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie
Specializarea geografie

1987 – 1991

Diplomă de bacalaureat
Şcoala Normală Ploieşti
Specializarea învăţători

Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba engleză

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

C1/2

Limba franceză

B1/2

A1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Barbu Daniela Luminiţa

Curriculum Vitae
Competenţe de comunicare

▪ Competenţe de comunicare dezvoltate ca urmare a experienţei de formator în cadrul programelor de
formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, dar şi a contactului
permanent cu diverşi beneficiari ai formării şi colaboratori în domeniu
▪ Competenţe de relaţionare cu diverse categorii de grupuri ţintă, urmare a activităţii de evaluator
ARACIP
▪ Competenţe de lucru în echipă dezvoltate prin activitatea în diverse proiecte cu finanţare europeană

Competenţe organizaţionale/
manageriale

▪ Competenţe de organizare a activităţilor de formare continuă, dezvoltate ca urmare a experienţei la
locul de muncă actual, de 9 ani şi a experienţei de formator în diverse programe de formare continuă
▪ Competenţe de monitorizare şi evaluare a activităţilor desfăşurate, ca urmare a specificului activităţii
manageriale, a experienţei în activitatea de formare continuă şi a activităţii de manager de proiect în
cadrul proiectului „Voluntary Service for a Better Life”, finanţat de Comisia Europeană
▪ Competenţe de organizare de evenimente, ca urmare a organizării de simpozioane, activităţi
ştiinţifice şi metodice
▪ Competenţe de leadership, ca rezultat al sarcinilor de serviciu şi ca rezultat al activităţii în proiecte cu
finanţare europeană

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

▪ Competenţe sociale
▪ Capacitatea de a empatiza
▪ Capacitatea de a colabora
▪ Competenţe de proiectare, organizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor
▪ Competenţe de elaborare de programe de formare continuă

▪ Competenţe de utilizare Microsoft Office
▪ Competenţe de explorare Internet
▪ Competenţe de utilizare a platformelor electronice
▪ Competenţe de utilizare a soft-urilor educaţionale
▪ Categorie B, din 1999

Permis de conducere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii

Publicaţii cu I.S.B.N.:
- coautor, „Trecut şi prezent în formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

– un inventar legislativ”, în „Educaţia din perspectiva valorilor. TOM XII: Summa Paedagogica” - Dorin
Opriş, Ioan Scheau, Octavian Moşin, Editura Eikon, Bucureşti, 2017
- autor, „Ghid de bune practici privind formarea continuă”, Târgovişte, 2015
- coautor „A treia carte a vacanţei”, Editura Tamar, 2009;
- coautor al auxiliarului didactic „Educaţie rutieră. Clasele I-IV”, Editura Zeus, 2006;
Publicaţii cu I.S.S.N.:
-articole (în domeniul managerial, de specialitate didactică şi în domeniul formării continue), publicate
în reviste didactice de specialitate: „Reflecţii didactice. Publicaţie interactivă a cadrelor didactice”,
„Graiul Dâmboviţei”, publicaţie a C.C.D. Dâmboviţa;
- articole prezentate la manifestări ştiinţifice;
Realizare de programe de formare continuă pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar,
acreditate sau avizate de MENCŞ
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