Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Ranciu Mioara
29 mai 2015-prezent
Inspector scolar general adjunct (Ordin MECŞ nr.4072/29.05.2015)
Management/ Informare/ Comunicare/ Dezvoltare profesională
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 3-4, 820007, Tulcea, România
1 oct. 2002-28 mai 2015
Inspector școlar pentru învăţământ primar
Membru in Corpul de Experți National de Management Educațional-.2012
Compartimentul Curriculum și inspecție școlară
Coordonare, îndrumare şi control la nivelul județului Tulcea a activitătii învăţământului primar
Coordonator judetean al Programului A doua sansa la nivelul I.S.J. Tulcea in perioada 2008-2015
( Decizia nr. 1082/18.02. 2008).
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 3-4, 820007, Tulcea, România
de la 1sept.2009- până în prezent
Profesor consilier scolar titular
Consiliere psihopedagogică
C.J.R.A.E./ Scoala “ I.L.Caragiale “ TL + Scoala “ I. Nenitescu” TL

Perioada

1sept.2008-31 august 2009

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Profesor psihosociolog- titular
Activitate didactică- socio-umane

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Seminarul Teologic Ioan Casian Tulcea
Str.Toamnei Tulcea
1sept.1995-1oct. 2002
Învăţător- titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică- învăţământ primar/ Responsabil de comisie metodică/ Metodist I.S.J./ Metodist de
sector/ Formator/ Responsabil cerc pedagogic

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala cu cls. I-VIII C-tin Găvenea Tulcea / Str.1848 nr.29 / Tel.0240/531084

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1sept.1984- 1oct. 1995
Învăţător- titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Activitate didactică- învăţământ primar/ Responsabil de comisie metodică

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Tel.0240/531133

Şcoala cu cls. I-VIII nr.12 Tulcea / Str. 1848 nr. 5A / Tel. 0240/531910
2003-2015
Formator
Susţinere de cursuri în cadrul unor programe de formare; mentorat
ISJ-CCD Tulcea/ CNFP/ Casa Corpului Didactic Tulcea, alţi furnizori
-2015 -Formator în cadrul Programului de perfecţionare pentru inspectori şcolari, 24 ore, avizat

de M.E.N.C.S., C.C.D. Tulcea;
-2013- 2015- Formator, modulul Program de perfecţionare a metodiştilor ISJ- CCD Tulcea;
- 2012-2015 Formator -Expert pe termen scurt in cadrul proiectului “Organizarea interdisciplinară a

ofertelor de învățare pentru formarea competenţelor cheie la școlarii din clasele I-IV ", POSDRU, ID
63113;
- 2011-2015 -Formator, modulul “Curriculum şi proiectare” în cadrul cursului “ Pregătire pentru
examenul naţional de obţinere a definitivatului”- organizat de CCD Tulcea;
- 2011-2013 Formator, Proiect POSDRU „Cadru didactic un profesionist în sistemul de învățământ”
POSDRU/ ID 53889, disciplne socio-umane;
- 2010-2011 Formator (acreditat COR 241205), în cadrul cursurilor de formare continuă in cadrul
Programului PROMEP de formare Leadership şi management educaţional în sistem descentralizat,
acreditat de M.E.C.T.S. prin O.M. 4486/23.06.2011;
- 2012 Formator, Programul de formare ”Noi abordări ale curriculum-ului pentru învăţământ primar”CCD Tulcea;
- 2012, 2010, 2006, 2005, 2004. 2003-Formator în cadrul stagiului de formare a învăţătorilor debutanti,
stagiari, care lucrează în învăţământul simultan şi cei necalificaţi I.S.J.-C.C.D. Tulcea;
- Formator în cadrul Programului “Crearea claselor responsabile” CCR, parteneriat ISJ Constanţa şi ISJ
Tulcea- 2004.
-2003 – Formator în stagiul de de formare/informare a învăţătorilor care vor prelua clasa I, CNFP – 20
ore;
- 2009-2010/2010-2011- Mentor pentru îndrumarea practicii pedagogice –DPPD –Universitatea Dunărea
de Jos Galaţi.
Educatie si formare
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2016
Curs de limba engleză, 36 ore, curs avizat M.E.N.C.S., C.C.D.Tulcea, mai-iunie 2016;
Cursul Programul “Incluziunea şcolară a copiilor cu TSA şi ADHD, dec. 2015-mai 2016 “, Asociaţia
Gardienii Terrei;
Cursul ”Evaluarea internă pe baza noilor standarde de calitate propuse de ARACIP”, 8 ore, CERTING
SA, Bucureşti, 04 martie 2016;
2015
Program de formare continuă “Management şi politici publice în educaţie “ 10-21.08.2015, 20 credite,
M.E.N.C.S.;
Activitatea de formare organizată în cadrul proiectului strategic PODCA “Creşterea calităţii sistemului
educaţional din România prin implementarea de instrumente moderne de management şi monitorizare,
SMIS 37655, 26-27.10.2015, M.E.N.C.S.
Conferinţa naţională finală în cadrul proiectului „Îmbunătățirea eficacității organizaționale a M.E.N. și a
instituțiilor subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern (SCMI)” cod SMIS
37635 17 nov. 2015, M.E.N.C.S.
Sesiune de formare în cadrul Proiectului EDMUNDO-A World of Education -Oportunităţi de studiu în
străinătate pentru elevi;
Curs de formare continuă în domeniul dezvoltării socio-emoţionale a copiilor -SELF KIT;
2014
Programul de formare „ Abilitare curriculară a cadrelor didactice privind Programul A Doua Şansă şi
prevenirea abandonului şcolar în cadrul proiectului ‘Acces pentru Copii şi Tineri la a învăța pentru viață”
– ACTIV - POSDRU/ID 141143
Cursul ,,Evaluare complexă psihodiagnostică și psihopedagogică ”-10 ore;
Cursul „Elemente de logopedie şi psihopedagogie specială-metode practice corectiv-terapeutice”- 24
ore;
2013
Cursul de instruire privind derularea proiectului „Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale la
preşcolari”, C.J.R.A.E. Constanta si Agentia Nationala Antidrog
Cursul de ,,Evaluare complexă psihodiagnostică și psihopedagogică ” formare in cadrul proiectului “ Un
invatamant performant bazat pe decizii fundamentate- Strategii de valorificare a evaluarile internationale
privind rezultatele invatarii TIMSS si PIRLS”, POSDRU/55/1.1/S/35279, 16 ore;
Instruire in cadrul proiectului strategic “ EDSANO- Educatie pentru sanatate- Dezvoltarea curriculei
optionale modulare pentru invatamant preuniversitar”, ID 62075, MEN- Fundatia Tineri pentru Tineri,
Sinaia, 20 credite (80 ore);
Curs formare în cadrul proiectului “ Un învăţământ performant bazat pe decizii fundamentate- Strategii
de valorificare a evaluărilor internaţionale privind rezultatele învăţării TIMSS si PIRLS”,
POSDRU/55/1.1/S/35279, 16 ore;
2012
Formare in cadrul proiectului La un click de educatie moderna si eficienta - POSDRU/87/1.3/S/62150,
45 credite;
Cursul Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar – Discipline socio-umane;
Formare pentru Proiectului “ Copiii învaţă să protejeze animalele “ in colaborare cu Fundatia VIER

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

PFOTEN Romania 16 ore;
Cursul “Dezvoltare personala si profesionala”, organizat de DAPS;
2011
Formare continua Copilul si pierderea
Formare continuă Management educaţional- 30 credite
Formare continuă Profesionişti în
managementul educaţional
preuniversitar, ID 4037POSDRU/1/1.1/S/2, 49 credite;
Instruiré EDUCATIE PENTRU SANATATE/ DECIDENTI organizat in cadrul Proiectului strategic
Oferte educationale inclusive extracurriculare si extrascolare pentru formarea stilului de viata sanatos
si a cetateniei active pentru copii din comunitati dezavantajate, cu precadere rurale, in invatamantul
preuniversitar din Romania de catre 40 ore;
Formare continuă Controlul calităţii în şcoală, in cadrul proiectului Dezvoltarea sistemului national de
management si asigurare a calitatii in invatamantului preuniversitar, ID 2984 Bucureşti, 5 credite;
Formare in cadrul proiectului Cadru didactic- un profesionist in sistemul de invatamantPOSDRU/87/1.3/S/53889
Formare continua Eu si copilul meu, Agentia Nationala Antidrog, in cadrul proiectului RO-0047,
Formare familiala in abilitati educative pentru prevenirea consumului de tutun, alcool si droguri,
2010
Formare profesională pentru ocupaţia de mentor, 60 ore
2009
Formare a inspectorilor de specialitate în vederea aplicării Evaluării Naţionale la clasa a IV-a, 16 ore;
Formare în Programul A doua sansă, 42 ore;
2008
Formare profesională pentru ocupaţia de formator, 40 ore;
Coordonator judetean – Programul A doua sansa - învatamant primar
Responsabil judeţean al Programului Şcoală după şcoală si A doua sansa în cadrul Proiectul Phare 2005
Formarea coordonatorilor judeteni -Programul A doua sansă, Mamaia;
Formare privind constituirea bazei de date judeţene/ accesarea şi utilizarea BDNE, în cadrul Programului
Multianual Phare 2004- Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate, MECT-UIP, ISJ- CCD Buzău,
– 16 ore;
2007
Formare continuă in cadrul Programului de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământului
Preuniversitar ,, Educaţie şi Formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice “ -90 credite ;
Formare în vederea aplicării Evaluării Naţionale la clasa a IV-a, 18 ore;
Formare proiect PHARE 2004/016-772.01.01.02Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, 14
credite, 55 ore
2006
Formarea inspectorilor pentru învăţământ primar”Didactica disciplinelor istorie şi geografie în contextul
noilor abordări curriculare” MEC;
Formare profesională ,,Monitorizare şi inspecţie şcolară”, 30 ore;
Formare ,,Metode şi tehnici de lucru cu copilul în perioada educaţiei timpurii
2005
Formare pentru dobândirea competenţelor necesare de abilitare în alternativa educaţională Step by Step32 ore;
Certificate ,,Educaţia Pentru Sănătate în Şcoala Românească / ,,Paşi spre Europa”,
2004
Curs formare - Management educaţional pentru metodişti”, 12 ore;
Cursul de formare în cadrul Proiectului ,,Crearea claselor responsabile”
Cursul de perfecţionare a inspectorilor pe tematica Şcoala şi familia-un parteneriat necesar
2003
Curs formare Program de formare/informare a învăţătorilor/institutorilor încadraţi la clasa I şi a II-a în
anul şcolar 2003-2004-11 credite.
2002
Formare Consiliere şi orientare. Iniţiere în utilizare calculatorului, 40 ore
2001
Cursul Consiliere şi orientare şcolară
2007-2009
Diplomă de master
Master Managementul organizaţional şi al resurselor umane
Facultatea de Sociologie-Psihologie Universitatea Spiru Haret Bucureşti
2004-2007
Diplomă de licență Facultatea de Sociologie-Psihologie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea/diploma obținută
Perioada
Calificarea/diploma obținută
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză
Limba franceză
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Departamentul de pregătirea personalului didactic din cadrul Universității ”Spiru Haret” București
1984-1996
Definitivat-1987 (certificat nr.270/13.10.1987) Gradul II-1992 ( certificat nr. 180/1992) Gradul I1996 (certificat nr. 471/22.10.1996)
Colegiul Pedagogic C-tin Brătescu Constanţa
1980-1984
Diplomă bacalaureat Liceal, cls.IX-XII
Liceul Industrial Nr. 5 Tulcea, profil pedagogic, specializarea -învăţător
1980-1984
1972-1980
română
Înţelegere
Ascultare

Citire

Vorbire
Participare
la
conversaţie
A1
Utilizator elementar

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

A1
A1
A1
A1
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
elementar
elementar
elementar
elementar
A1
A1
A1
A1
A1
Utilizator
Utilizator
Utilizator elementar Utilizator
Utilizator
elementar
elementar
elementar
elementar
-spirit critic şi transparenţă, echilibru;
-competenţe de consiliere, de îndrumare, de evaluare, manageriale, de proiectare, de formare-competenţe
specifice tipului de temperament şi dobândite prin formare şi autoformare;
-comunicare bună şi capacitate de lucru în echipă;
- capacitate de empatizare, comunicare asertivă;
- atitudine responsabilă, promptitudine, coerenţă în activitate.
Coordonator educational proiect (CEP)– proiect POSDRU "Educația în comunitate – Drum cu
prioritate!" ID 156054
Expert coordonator monitorizare- Proiectul POSDRU: Acces pentru Copii și Tineri la a învăța pentru
viață – ACTIV -ID 141143
Consilier- tutor în cadrul proiectului POSDRU ID 140787 ”Program educațional de sprijin pentru
dezvoltarea competențelor cheie – FII PREGĂTIT”
Expert pe termen scurt in cadrul proiectului “Organizarea interdisciplinara a ofertelor de învățare pentru
formarea competentelor cheie la școlarii din clasele I-IV ", POSDRU, ID 63113;
Responsabil in cadrul Proiectului Phare 2005 pentru activităţile de sprijin pedagogic ,, Şcoală după
şcoală” şi „A doua şansă”, derulate în perioada dec. 2007- nov. 2008, cu prelungirea acestora si in anul
2009-2010;
Membru in echipa de elaborare a strategiei judeţene şi a cererii de finanţare a proiectului judeţean ,,
Şanse egale pentru toţi copiii”, in cadrul Proiectului Phare RO 1004/016-772.01.01 şi in echipa
judeţeană de implementare a proiectului ,, Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate” Phare;
Formator (acreditat COR 241205), în cadrul cursurilor de formare continuă in cadrul Programului
PROMEP de formare Leadership şi management educaţional în sistem descentralizat, acreditat de
M.E.C.T.S. prin O.M. 4486/23.06.2011
Implicare în implementarea Proiectului regional “Dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale la
preşcolari”, iniţiat de C.J.R.A.E. Tulcea- Constanţa şi Agenţia Naţională Antidrog în parteneriat cu ISJ
Tulcea;
Colaborare în pilotarea programului naţional “Educaţie financiară- Banii pe înţelesul copiilor”(proiectul de educaţie financiară derulat de BNR, în colaborare cu MEN), disciplină opţională la clasele
III-IV- Banca Naţională a României şi Editura Explorator, programă şcolară avizată OMEN 4887/2013;
Formator, Proiect POSDRU „Cadru didactic un profesionist in sistemul de învățământ ” – ID 53889
Activitate de coordonare la nivel judeţean a Campaniei naţionale „ Igiena acasă şi la şcoală”-2010-2011;
Implicare în organizarea Campaniei judeţene pentru sprijinirea copiilor sinistraţi ,,Copil pentru copil,
şcoală pentru şcoală”-2006 şi a Campaniei naţionale pentru ajutorarea şcolilor afectate de inundaţii ,,Şi
copiilor le pasă”-2005.
Nivelul competenţelor şi aptitudinilor tehnice: bune
2001 Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului –CCD Tulcea;
2007 Tehnologia informatiei computerizate -30 credite,
Formare continuă in cadrul Programului de Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământului

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Preuniversitar ,, Educaţie şi Formare. Strategii de formare în activitatea cadrelor didactice “;
2011 TIC în managementul educaţional preuniversitar 10 credite, Profesionişti în managementul
educaţional preuniversitar, ID 4037- POSDRU/1/1.1/S/2;
2012 Formarea competenţelor IT (TIC), în cadrul proiectului La un click de educaţie modernă şi
eficientă - POSDRU/87/1.3/S/62150, 45 credite;
2015 Utilizarea avansată a instrumentelor TIC, 23.10.-04.12.2015, 25 credite, C.C.D. Tulcea;
Accesare platforme:
-site-ul şi platforma PROMEP-2011
-e-learning ((Learning Management System) - Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru
formarea competenţelor cheie la şcolarii din clasele I-IV, ID: POSDRU/87/1.3/S/63113”.-2012;
-platforma în cadrul proiectului La un click de educatie moderna si eficiente- POSDRU/87/1.3/S/62150,
2012;
-platforma
proiectului
Cadru
didactic-un profesionist în
sistemul
de
învăţământPOSDRU/87/1.3/S/53889, 2011-2013;
-platforma Programului Educațional de Sprijin pentru Dezvoltarea Competențelor Cheie (FII
PREGĂTIT) POSDRU/ ID140787, 2014-2015.
- pregătirea unor formaţii artistice şi trupe de teatru-competenţe dobândite prin educaţia de bază şi
experienţă didactică;
-coordonarea şi monitorizarea unor proiecte şi programe implementate la nivelul judeţului ( ,,Apă curată
şi igienă la sate, ,,Crearea claselor responsabile”, ,,Paşi spre Europa”, ”Ecogrădiniţa”, “Elemente de
ecologie în zonele umede”, ”Europa în şcoală”, “Testarea PIRLS”, “ Educaţie pentru Europa”, PHARE2005, “ De la invatatori pentru invatatori” etc);-contribuţie la organizarea şi desfăşurarea Festivalului
Internaţional de folclor „Peştişorul de Aur” – ediţia 2005 etc.);
-contribuţii la elaborarea revistei Proiectului PHARE „Şanse egale pentru toţi copiii”, implementat, de
către I.S.J., la nivel de judeţ( 2007-2009);
-elaborarea în calitate de colaborator al Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei in cadrul proiectului „ Noi
strategii de predare-invatare-evaluare”, 2006;
- activitate in comisia nationala de evaluare a manualelor scolare -2004;
-membru in colectivul de elaborare a programei pentru disciplina optionala „ Elemente de ecologie a
zonelor umede- Delta Dunarii”, in cadrul Programului „ Educatia pentru mediu- parte a curriculum-ului
local”, 2003;
-contributie la revizuirea programei scolare pentru limba franceza specifica Programului A doua sansa.
-colaborator în cadrul Partidei Romilor Pro-Europa sucursala judeţeană Tulcea în vederea promovării
programului A doua şansă- campanie de informare;
-profesor îndrumător în cadrul Asociaţiei Centru de Informare, Consultanţă şi Promovare a rromilor
Tulcea.
permis de conducere- cat. B (2011)
Referinţele pot fi furnizate la cerere.

