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C U R R I C U L U M  

V I T A E  
       M O D E L  

E U R O P E A N  

 

 
 

 

 

INFORMAŢII  PERSONALE 
 

Numele şi prenumele  TEODORESCU MARIOARA 

Adresa  Buzau,bd.Stadionului,bl.2A,ap.15,Micro XIV 

Telefon        0764441422                  

Fax  - 

E-mail  teodorescumarioara86@yahoo.ro 

 

Naţionalitatea  Română 

 

Data naşterii  20.08.1957 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
  

  Data (de la – până la)  1990  – în prezent 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 SCOALA GIMNAZIALA MAGURA-invatator la Sc Gimnaziala Ciuta 

1980-1990-restrangere de activitate;prof.lb romana la Scoala Gimnaziala 

Cozieni 

1997-1980-invatator la Scoala Gimnaziala Viperesti,satul Muscel 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 profesor psiholog/ învăţământ preuniversitar - nivel liceal/ 

Responsabil Cercul Pedagogic Invatatori 2012/2015 

Funcţia sau postul ocupat  1977-prezent,invatator,gradul didacticI 

 

 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

  

testare / evaluare invatamantul primar 

consiliere elevi si parinti 

 

activități de formare pentru cadre didactice 
 

   

Grade didactice                                                          1996-gradul didacticI 

1992-gradul didactic II  
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  1981-definitivat 

1977/1981 invatator debutant 

   

   
 

   

   

   

   

   
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Data (de la – până la) 

Se descrie pe rând fiecare 

formă de învăţământ şi 

program de formare 

profesională urmate, 

începând cu cea  mai 

recentă 

  1.092015-8.09.2015-curs de formare ptentru predare la clasa 

pregatitoare 

-.2013-curs de formare,,Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice 

prin activitati de mentorat 

 2006-2007-curs de formare continua a personalului 

didactic,,Program de dezvoltare profesionala pe baza activitatii 

proprii desfasurata innscoala” 

   -2006 curs de formare CCD Buzau,,Scoala inclusiva”        

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale 

prin care  s-a realizat 

formarea profesională 

  

 

Domeniul studiat / 

aptitudini ocupaţionale 

  

 

Tipul calificării / diploma 

obţinută 

  

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

 curs de formare 

curs de formare 

 
 

Data (de la – până la) 

Se descrie pe rând fiecare 

formă de învăţământ şi 

program de formare 

profesională urmate, 

începând cu cea  mai 

recentă 

  

 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale 

prin care  s-a realizat 

formarea profesională 

  

 

Domeniul studiat / 

aptitudini ocupaţionale 

  

Tipul calificării / diploma   
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obţinută 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

  

 

 

Data (de la – până la) 
 

  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale 

prin care  s-a realizat 

formarea profesională 

  

 

Domeniul studiat / 

aptitudini ocupaţionale 

  

 

Tipul calificării / diploma 

obţinută 

  

 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

 curs de formare continuă  

 

 

Data (de la – până la) 
 

 1972-1977 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care  s-a 

realizat formarea profesională 

 Liceul Pedagogic ,,Spiru C.Haret”-Buzau,specialitatea invatator 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 

 - studii specifice obtinerii calificarii de invatator 

 

Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 Diploma de invatator 

Nivelul de clasificare a formei 

de instruire / învăţământ 

 -  instituţie de învăţământ studii medii 

 
 

Data (de la – până la) 
 

  1972-1977 

absolvent de liceu, cu examen de diploma 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale 

prin care  s-a realizat 

formarea profesională 

 Liceul Pedagogic –Buzau 

Domeniul studiat / 

aptitudini ocupaţionale 

 - liceu cu profil pedagogic / învăţător - educator 

Tipul calificării / diploma 

obţinută 

 învăţător –  diplomă de invatator 

Nivelul de clasificare a 

formei de instruire / 

învăţământ 

 - instituţie de învăţământ preuniversitar (liceal) 
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APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE PERSONALE  
Dobândite în cursul vieţii şi carierei 

dar care nu sunt recunoscute 

neapărat printr-un certificate sau o 

diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  Română 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

 

Franceza  se enumeră limbile cunoscute şi se indică nivelul 

Abilitatea de a citi   Bine 

Abilitatea de a scrie   bine  

Abilitatea de a vorbi   bine  

               Rusa               

Abilitatea de a citi                          satisfacator 

Abilitatea de a scrie                        satisfacator 

Abilitatea de a vorbi                        satisfacator 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SPECIALE   

 

 Descrierea lor şi indicarea contextului în care munciţi cu alte persoane 

-  empatie 

-  înţelegere 

-  toleranţă 

-  creativitate 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Descrierea lor şi indicarea în ce context 

- organizată în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor şi a 

responsabilităţilor de serviciu 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 

 Descrieţi şi indicaţi în ce context – utilizare computer, permis de 

conducere, utilizare diverse echipamente. 

- utilizator IBM: Microsoft Office,   Internet 

 

 

PERMIS DE CONDUCERE  _nu posed 

 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

 Alte informaţii utile ce nu au mai fost menţionate anterior 

 

 
 

 

 


