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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  MATEI CLAUDIA 

Adresă  Str. Mărăşeşti, nr. 44, Craiova, Dolj 

Telefon  0749166081 

Fax   

E-mail  claudia_matei74@yahoo.ro 

 

Naţionalitate  Română 
 

Data naşterii  19.09.1974 

              

                                                                     
                                                                   

  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

• Perioada (de la – până la)  2013 – prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Casa Corpului Didactic Dolj 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Educaţie – formarea adulţilor 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor metodist detașat 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii desfăşurate în cadrul compartimentului; 

Stabilirea şi transmiterea obiectivelor şi planificărilor zilnice, lunare, trimestriale, semestriale şi 

anuale ale activităţii desfăşurate în cadrul compartimentului; 

Organizarea şi derularea activităţii de identificare, selectare şi obţinere a surselor informaţionale 

privind Programele U.E. sau a altor surse externe de finanţare  

Iniţierea şi organizarea de activităţi de inovaţie, metodice şi de formare 

Elaborarea şi difuzarea de mijloace didactice, metodologice şi de formare 

Activităţi de informare, documentare şi consultanţă a cadrelor didactice 

Analiza nevoii de formare, monitorizarea şi programelor de formare 

 
  

• Perioada (de la – până la) 2010-2013 

• Numele şi adresa angajatorului Universitatea ,,VALAHIA,, TĂRGOVIŞTE 

  

                            Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesională 

• Tipul activităţii sau sectorului de  

activitate 

• Funcţia sau postul ocupat                                   Expert formator naţional   în cadrul  proiectului POSDRU 62651  

 ,, Formarea continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în 

 Societatea cunoaşterii,, 

 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri de formare şi aplicaţii practice în perioada octombrie 2011-aprilie 2013 

                                                      

M O D E L  D E  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P E A N  
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• Perioada (de la – până la)  2011 – prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul” Craiova 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor 

• Perioada (de la – până la) 

 

 

 

   

 

 

 

         • Perioada (de la – până la) 

 Coordonator S.N.A.C. conform Deciziei nr. 72 din 27.10.2011 

Responsabil cu activităţile din cadrul „Festivalului National al Şanselor Tale”, săptămâna 

educatiei permanente decembrie 2011 

Responsabil cu desfasurarea activitatilor pentru comemorarea Holocaustului din 11 octombrie 

2011 conform Notei telefonice ISJ nr. 249 din data de 21.09.2011                                 

 

 

2006-2008 

• Numele şi adresa angajatorului  CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Formarea continua a cadrelor didactice 

• Funcţia sau postul ocupat  Formator judeţean la cursul ,,CONSILIERE ŞI ORIENTARE,, 

       • Principalele activităţi şi       

responsabilităţi 

 Organizarea ,  evaluarea activităţilor de formare şi elaborarea suportului de curs 

  

                                                                                           

 

       • Perioada (de la – până la)                     2005 

       • Numele şi adresa angajatorului            CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ 

       • Tipul activităţii sau sectorului de           Formarea continua a cadrelor didactice 

                                     activitate 

      • Funcţia sau postul ocupat                     Formator local la cursul ,,ISTORIA EVREILOR.HOLOCAUSTUL,, 

                                                                      Organizarea şi derularea activităţilor de formare 

                  

 

• Perioada (de la – până la)  1998 – 2011 

• Numele şi adresa angajatorului  Colegiul Tehnic „C.D. Nenitescu” Craiova 

• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate 

 Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Responsabil Comisie pentru Formarea continua a cadrelor didactice conform deciziei nr. 29 din 

22.09.2006 

Membru in Comisia Judeteana de Organizare a Concursului National „Memoria Holocaustului” 

conform dispozitiei nr. 662 din 14.04.2010 

Membru in Comisia Judeteana de Organizare a Concursului Interdisciplinar „Cultura si civilizatie 

romaneasca” conform dispozitiei nr. 443 din 23.01.2008 

Membru in Comisia Judeteana de Organizare a Sesiunii de Referate si Comunicari Stiintifice ale 

Elevilor din Invatamantul Liceal la Disciplina Istorie, etapa judeteana conform dispozitiei nr. 1215 

din 14.05.2008 

Profesor evaluator in anul scolar 2007-2008 la Colegiul National „Carol I” conform adeverintei nr. 

3252 din 12.12.2007 

 

Perioada (de la – până la -)   2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesionala 

Universitatea din Craiova 

 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale  
Istorie 
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Tipul calificarii / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic I 

 

 

 

 

Perioada (de la – până la -) 2005-2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesionala 

Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative Bucuresti 

 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale  

Management educational si comunicare institutionala 

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma de master 

 

Perioada (de la – până la -) 1994-1998 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesionala 

Universitatea din Craiova 

 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale  
Istorie – Limba si literatura engleza 

Tipul calificarii / diploma obţinută Diploma de licenta 
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STUDII ŞI CURSURI DE 

SPECIALITATE 
 

• Perioada (de la – până la)   

2011 Cursul de formare Abilitare curriculara si instruire diferentiata – Universitatea „Valahia” din 

Targoviste pe proiect P.O.S.D.R.U. – 50 credite profesionale transferabile 

2008 Gradul didactic I – Universitatea din Craiova 

2008 Curs de fomare formator – 108 ore, Asociaţia Dominou 

2008 Curs de formare Programul National de Dezvoltare a Competentelor de Evaluare ale 

Cadrelor Didactice (DeCeE) – 15 credite profesionale transferabile 

2007 Cursuri de formare Casa Corpului Didactic Dolj „Managementul Proiectelor Europene” 

2005 – 2007 

Masterat în Management educaţional şi comunicare instituţională – Universitatea din Bucureşti; 

2006 - Curs de formare sub egida MECT „Euroteacher – proiectarea, organizarea şi 

evaluarea activităţilor didactice”. Finalizat cu atestat profesional şi 38 credite profesionale 

transferabile 

2005 - Casa Corpului Didactic Dolj – „Tehnici de orientare şi consiliere privind cariera”  

2004 - Casa Corpului Didactic Dolj – „Metodologia proiectării demersului didactic şi 

managerial” 

1994 – 1998  

Facultatea de Litere şi Istorie, secţia istorie-engleză – Universitatea din Craiova;  

• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 

 - Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

- Universitatea din Craiova 

- Universitatea „Valahia” din Targoviste 

- Universitatea din Bucureşti 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

- Casa Corpului Didactic 

• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite 

 Profesor 

 

• Numele calificării primite 

 Gradaţie de merit pentru perioada 2007 - 2011 

• Nivelul în cadrul clasificării 

naţionale (dacă este cazul) 

 Gradul didactic I, 2008 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, 

dar care nu sunt recunoscute neapărat 

printr-un certificat sau o diplomă. 

 

LIMBA MATERNĂ  Română 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

  Engleză  

• Abilitatea de a citi  excelent 

• Abilitatea de a scrie  excelent 

• Abilitatea de a vorbi  excelent 

 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, bună organizatoare 



Pagina 5 - Curriculum vitae al 

[ NUME, prenume ] 

  

  

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane 

 într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplu cultură, sport, etc.) 

 În calitate de profesor, comunicarea este foarte importantă la nivelul clasei şi a comunităţii, motiv 

pentru care am organizat diferite simpozioane, mese rotunde si am coordonat activitatea trupei 

de teatru din scoala cu prilejul comemorării Holocaustului (luna octombrie), 1 Decembrie 1918 – 

Ziua Naţională a României, 24 ianuarie Unirea de la 1859 şi 9 Mai – Ziua Europei în colaborare 

cu Institutul Evreiesc Român, Biblioteca judeţeană – Theodor Aman şi Muzeul de Artă Craiova 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi  

activitatea altor persoane, proiecte şi  

gestionaţi bugete; la locul de muncă,  

în acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

 În calitate de expert formator am organizat şi susţinut cursuri de formare împreună cu 

Universitatea „Valahia” din Târgovişte pe proiectul POSDRU „Formarea continuă a profesorilor 

de istorie şi geografie în societatea cunoaşterii” în perioada octombrie 2011 – august 2012 

În calitate de coordonator SNAC al Şcolii nr. 30 „Mihai Viteazul” am organizat activităţi comune 

cu Şcoala „Sf. Mina” în luna decembrie 2011 şi luna martie 2012 

În calitate de formator am organizat şi susţinut cursuri de formare în cadrul Euroteacher I şi 

Consiliere şi orientare şcolară în perioada 2004-2008 prin C.C.D Dolj. 

Am făcut parte din Comisia de organizare a Sesiunii de Referate şi Comunicări Ştiinţifice ale 

cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul liceal – etapa naţională desfăşurată în perioada 15 

– 18 iulie 2005. 

Am făcut parte din Comisia de organizare şi Evaluare a Concursurilor Interdisciplinare „Cultură şi 

civilizaţie românească” şi „Istorie în dimensiune virtuală” în perioada 2004 – 2007. 

Am fost membru evaluator la faza judeţeană a Olimpiadei de Istorie în perioada 2005 – 2006. 

Am organizat activităţi, sesiuni de comunicare, referate şi concursuri şcolare cu prilejul zilelor de 

24 Ianuarie, 1 – 6 Iunie (zilele şcolii), 12 Octombrie (comemorarea Holocaustului), 1 Decembrie. 

Am realizat activităţi în cadrul programului PHARE în calitate de Presedinte al Comisiei de 

Formare Continuă în perioada 2006 – 2010. 

Am preluat şi prelucrat materialele ştiinţifice ale colegilor în calitate de membru al colectivului de 

redacţie al revistelor de specialitate Magister şi Historica în perioada 2006 – 2010. 

Am coordonat activitatea extrascolara a elevilor din scoala in perioada 2006-2010 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

Utilizare calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini, etc. 

 Am absolvit cursul de formare „Utilizarea calculatorului şi a Sistemului A.E.L.” şi am aplicat 

metodele de utilizare la clasă în perioada 2005 - 2010 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISITICE 

Muzică, desen, pictură, literatură, etc. 

 Am organizat activităţi artistice împreună cu Catedra de Limba şi Literatura Română şi Catedra 

de Socio-Umane activităţi de Zilele Holocaustului (11 octombrie 2011), 1 Decembrie (decembrie 

2011), activităţi comune cu Şcoala „Sf. Mina” (decembrie 2011), 24 Ianuarie (ianuarie 2012), 

activităţi specifice mărţişorului împreună cu Şcoala „Sf. Mina” (martie 2012) 

Am organizat împreună cu Catedra de limba şi literatura română simpozioane, mese rotunde, 

spectacole, concursuri cu prilejul Zilei Naţionale a României, cu prilejul sărbătorii de Crăciun şi 

de Paşti în perioada 2000 - 2010 
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ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior. 

 - Participări la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale, mese rotunde şi dezbateri pe 

teme diverse privind imbunatatirea competentelor de comunicare si diversificarea strategiilor de 

predare-invatare. 

- Participarea în perioada 22-26 iulie la cel de-al 32-lea Congres american – român al Academiei 

de Arta şi Ştiinţă (ARA) din Boston (S.U.A.). 

Autor a peste 20 de studii şi articole în reviste precum: 

- Historica,  

- Magister, 

- Arhivele Olteniei,  

Autor şi coautor a 7 lucrări ştiinţifice: 

- Dezvoltarea constitutionala in epoca moderna - 2011 

- Participarea activa a elevilor la orele de istorie – auxiliar didactic, 2011 

- Ghid turistic – 2009 

- Dezvoltarea competentelor manageriale - 2008 

- Sisteme manageriale în învăţământul preuniversitar - 2008 

- Barbu Ştirbei – domnitor în Ţara Românească, 2008, lucrare subvenţionată de M.E.C.T. 

direcţia cercetare - 2008 

- Istoria românilor, rezumate şi teste de evaluare – auxiliar didactic pentru elevi şi profesori, 

2006 

- Îndrumător metodic – 2006 

- Eficienta activitatii manageriale in invatamantul preuniversitar - 2006 

- Istoria românilor, bacalaureat şi admiterea în învăţământul preuniversitar – 2005 

- Ghid metodologic – auxiliar didactic, 2004, 

- Culegere de teste, clasa a VIII-a, 2004, 

- Metodologii de proiectare – auxiliar didactic, 2003, 

 

PERMIS(E) DE CONDUCERE  Permis de conducere  categoria B 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  - 

 

 

ANEXE  - 

 


