
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Georgiana Macoveanu 

Dinicu Golescu, 8, 120230 Buzau (România) 

0760322985    

macoveanu.georgiana@gmail.com 

PROFILUL PERSONAL Doresc să-mi perfecţionez cariera n domeniul educaţiei, investind n dezvoltarea mea ȋ ȋ
profesională şi, totodată, contribuind la mbunătăţirea educaţiei copiilor.ȋ

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

10/09/2009–10/09/2010 Consultant asigurari
S.C. Generali Asigurari, Buzau (România) 

- estimează, evaluează şi preia n asigurare riscurile specifice tipurilor de asigurări pe care societatea ȋ
este autorizată să le ncheie;ȋ

- contractează, ncheie şi re nnoieşte contractele de asigurare pentru asigurările autorizate n limita ȋ ȋ ȋ
competenţelor stabilite de normele interne;

- se preocupă de ncasarea la scadenţă a ratelor de prima următoare celei dintâi, n vederea ȋ ȋ
continuării raporturilor de asigurare;

- ţine evidenţa ratelor de prima următoare celei dintâi, la contractele de asigurare ncheiate personal;ȋ

- urmăreşte depunerea la termen a primelor ncasate n concordanţă cu documentele cu regim ȋ ȋ
special şi a celor de ncasare existente asupra sa.ȋ

01/09/2011–31/08/2012 Profesor
Scoala Gimnaziala Merei, Buzau (România) 

01/09/2012–31/08/2014 Profesor
Scoala Gimaziala Cilibia, Buzau (România) 

01/09/2016–Prezent Profesor
Scoala Gimnaziala Magura, Buzau (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

15/09/2002–15/06/2006 Certificat de competente de operare pe calculator
Liceul cu Program Sportiv, Buzau (România) 

Matematica-Informatica

05/05/2008–09/05/2008 Attestation de formation
Facultatea de Limbi si Literaturi Straine, Bucuresti (România) 

Limba franceza - "Outils et ressources informatiques pour l'enseignement du FLE"

01/10/2006–26/06/2009 Diploma de licenta
Facultatea de Litere, Universitatea din Bucuresti, Bucuresti (România) 

Limba si literatura romana

Limba si literatura franceza
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03/11/2012–08/01/2013 Adeverinta
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Bucuresti (România) 

"Dezvoltarea profesionala continua pe componenta instruirii diferentiate a elevilor"

03/11/2012–08/01/2013 Adeverinta
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Bucuresti (România) 

"Abilitare pe curriculum

22/05/2017–24/05/2017 Certificate of attendance
Alcobendas, Madrid (Spania) 

Erasmus+ - "REDUCE, REUSE, RECYCLE - WITH JOY OF LEARNING", Project Number: 2014-1-
PL01-KA201-002775

01/10/2018–Prezent TICE
Universitatea din Bucuresti, Bucuresti (România) 

01/06/2019–03/09/2019 Adeverinta
Asociatia CATHARSIS, Bucuresti (România) 

“Fenomenul violen ei: de la delimităriț
conceptuale, la prevenire i interven ii eficiente”ș ț

06/10/2019–21/12/2019 CURRICULUM RELEVANT, EDUCATIE DESCHISA PENTRU 
TOTI
CCD BUZAU, BUZAU (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 B2 B2 B2

franceză C1 C1 B2 B2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - foarte bune abilităţi de comunicare dobândite prin pregatirea profesională şi prin activităţile 
desfăşurate;

- excelente abilitaţi de interacţiune cu copiii dobândite prin activitatea la catedră;

- capacitatea de a comunica eficient ntr-o limbă străină.ȋ

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- lucrul n echipă.ȋ

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- conducerea procesului de predare-învăţare-evaluare şi valorificarea cunoştinţelor ştiinţifice de 
specialitate, psihopedagogice şi metodice la nivel înalt;

- lucrul cu elevi de diferite vârste şi motivarea acestora pentru realizarea obiectivelor propuse;

- elaborarea şi folosirea instrumentelor de evaluare specifice procesului instructiv-educativ şi nivelului 
de pregătire a elevilor;
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- respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului;

- manifestarea încrederii şi respectului faţă de cei pe care îi educ;

- participarea la  cursuri de formare recomandate cadrelor didactice;

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Certificat de operare calculator 

- o bună cunoaştere a pachetului Microsoft Office.

Alte competenţe - traducător autorizat - limba franceză;

- voluntar la Simpozionul Naţional "Olimpismul, educaţia fizică şi sportul n contextul societăţii ȋ
româneşti", organizat de Academia Olimpică Română, Filiala Buzău.

- seriozitate, perseverenţă, punctualitate;

- lectura: cititor pasionat; fotografia.

Permis de conducere B
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