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INFORMAŢII PERSONALE BADEA ADRIANA TEODORA 
 

Adresă 
 

Tel.  
 

Mail 
 
 

 
 

Naționalitate 

 Str. Frații Golești, Craiova, Dolj 

    0723512038    

 theodorabadea@yahoo.com 

 

 

Sexul F | Data naşterii 13/03/1976| Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ    
 
 

1 sept. 2008- prezent Profesor limba și literatura română, gradul I 

Școala Profesională Specială Craiova 

Str. Bariera Vâlcii, nr. 160 A 

 

Elaborarea proiectului didactic; dezvoltarea de curriculum opțional; elaborarea temelor 
transdisciplinare; programarea activității de învățare; utilizarea de materiale didactice; 
organizarea activităților de învatare; 

7 sept. 2015 – 31.08.2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inspector școlar pentru limba și literatura română- 0,5 normă 

Inspectoratul Școlar Județean Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova  

Metodist  ISJ Dolj  (2010-prezent) 

Membru în Consiliul Consultativ al  ISJ Dolj – departamentul dezvoltarea resursei umane 

(2011- 2015) și limba  și literatura română (anul școlar 2015→) 

Educație 

  

Activitate de monitorizare, consiliere, control, evaluare și ameliorare a activității 
cadrelor didactice care predau limba și literatura română în unitățile școlare din județul 
Dolj 
Activități de monitorizare și evaluare instituțională; 

Coordonare, monitorizare și evaluare activități de dezvoltare profesională  

1 sept. 2010  –   prezent 
 
 
 
 
 

Profesor metodist 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova  

Educație 

 

Administrare, coordonare, monitorizare, evaluare activităţi de formare şi perfecţionare 

a cadrelor didactice; 

Membru Consiliu de Administrație; 

Membru Compartimentul Proiecte. 

Responsabil Managementul Calitatii. 

Conceperea de instrumente de sondare a nevoilor de formare, prelucrarea datelor, 

identificarea nevoilor de formare şi elaborarea de strategii, propunerea unor activitati/ 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
PROFESOR METODIST C.C.D. DOLJ 
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programe de formare 

Expertizarea programelor de dezvoltare profesionala (formare continua si 

perfectionare) propuse  de catre formatori/coordonatori si întocmirea  ofertei de 

formare continuă/calendarului judeţean de activităţi de perfecţionare (mese rotunde, 

conferinţe, workshop-uri, simpozioane, etc.) pentru cadre didactice, personal didactic 

auxiliar si nedidactic. 

Activitatea de consultanta / consiliere pentru dezvoltare profesionala / organizationala 

29 mai - 29.nov. 2015 
 
 

 
 

Formator al programului de formare acreditat ”OSCINT XXI-Inovare pentru calitate în 
învățământul preuniversitar” 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova  

Educație 

 

Activități de planificare, organizare și realizare sesiuni de formare pentru 204 cadre didactice 
care predau la ciclul gimnazial și liceal în învățământul preuniversitar; 

Activități de organizare și moderare a workshop-urilor și activităților interregionale organizate 
în cadrul proiectului „OSCINT XXI - Inovare pentru calitate în învăţământul preuniversitar din 
regiunile Sud Vest Oltenia, București-Ilfov, Sud-Est, Sud Muntenia” 

septembrie 2013- august 2015 

 
 

Asistent manager proiectului Comenius Reggio „Let’ s remove the most devastating threat, 

pshyhological violence, out of our society” 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr. 6, Craiova  

Proiecte LLP  

 

Coordonarea activităţilor derulate în cadrul proiectului Comenius Reggio „Let’ s remove the most 

devastating threat, pshyhological violence, out of our society” 

Casa Corpului Didactic Dolj, Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6 

 

Decembrie 2014- aprilie 2015 
  

Formator in cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/141294 „E_sistem calitate pentru unitati 

scolare din regiunile Sud Muntenia si Sud Vest Oltenia”  

Asociatia ROMFRA Alexandria 

Educatia adultilor- Proiecte 

 

Program formare acreditat: „Evaluarea si asigurarea interna a calitatii in unitatile de 

invatamant preuniversitar” 

Ianuarie- iunie 2015 
 
 

Formator in cadrul proiectului POSDRU „Dezvoltarea competentelor digitale ale elevilor din 

invatamantul liceal prin mijloace inovatoare”, id 142344 

Inspectoratul Scolar Judetean Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr. 6 

Educatia adultilor- Proiecte  

 

Programul de formare „Educatie antreprenoriala” 

decembrie  2013 – iunie 2014 Responsabil  program de formare  continuă „Managementul conflictelor din mediul şcolar  

Nivelul I” şi„Managementul conflictelor din mediul şcolar  Nivelul II” - Proiect  

POSDRU/57/1.3/S/34825   „Medierea - modalitate de soluţionare a conflictelor apărute în 

mediul şcolar”, beneficiar Ministerul Educaţiei Naționale, partener Casa Corpului Didactic Dolj 

- Acreditarea programelor de formare 

- Informarea şi consilierea cadrelor didactice privind derularea programului de formare 

- formator on line 

Casa Corpului Didactic Dolj 
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Tipul sau sectorul de activitate  - formare continuă 

Septembrie 2012- august 2013 

 
 

Coordonator activităţi formare 

Casa Corpului Didactic Dolj, Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6 

Educatia adultilor- Proiecte  

 

Coordonarea organizării grupelor de formare în cele şase centre judeţene a programelor de 

formare „Managementul clasei de elevi. Gestionarea situaţiilor de criză”, „Proiectarea 

curriculumului centrat pe competenţe”, „Metode interactive de predare-învăţare-evaluare” şi 

ECDL 

Septembrie 2013- prezent 

 
 
 

Formator 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr 6 

 

Educaţia adulţilor 

 

Sistemul de management control intern- curs avizat M.E.N. 

 

1 iunie – 30 iunie 2012 Expert organizare seminar cu reprezentanţi ai furnizorilor de formare din ţară pentru 

promovarea şi diseminarea rezultatelor proiectului „Cariera de succes in învăţământul 

preuniversitar prin implementarea de programe de formare inovative! 

POS DRU/87/1.3/S/61602 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

str. Ioan Maiorescu, nr. 6, Craiova 

Învăţământ 

 

Organizare seminar de promovare şi diseminare a proiectului 

Realizare procedură de achiziție servicii și materiale promoționale 

24.04.2012 Expert în management educaţional - Membru al Corpului Naţional de experţi în 

managementul educaţional 

 

Registrul Naţional al experţilor în management educaţional 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Educaţie – formarea adulţilor 

Septembrie 2012- prezent 

 
 
 

Formator 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr 6 

Educaţia adulţilor 

 

Soft skills for education providers (Formarea competentelor fundamentale de comunicare 

pentru toti furnizorii de educatie) 

2013 Formator program formare Euroteacher I –modulul  Managementul calității în educație 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr 6 

 

Educaţie – formarea adulţilor 

 

Formarea cadrelor didactice 

Noiembrie 2011- noiembrie 2013 

 
 

Profesor cercetător 

Casa Corpului Didactic Dolj, Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 6 
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 Proiecte LLP 

 

Organizarea activităţilor (realizarea metodologie de cercetare,aplicare chestionare, 

organizare focus grup, realizare raport privind nevoile de formare ale voluntarilor, 

nonvoluntarilor şi stakeholderilor, organizare curs formare, realizare raportări periodice, 

participare la întâlnirile transnaţionale) din cadrul proiectului Grundtvig „European for 

example” 

Ianuarie- iunie 2011 

 
 
 

Expert cheie în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/21201 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr 6 

Proiecte europene 

 

Realizarea unui studiu de impact privind calitatea programelor de formare şi de tutorat 

realizate în cadrul proiectului «Formarea cadrelor didactice debutante pentru o cariera de 

succes în învăţământul preuniversitar »  

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013. 

2010- prezent 

 
 
 

Formator 

Casa Corpului Didactic Dolj 

Str. Ion Maiorescu, nr 6 

Educaţia adulţilor 

 

Întocmirea suportului de curs ; Susţinerea cursului ; 

Curs avizat MECTS- « Evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar » 

1996- 2008 Învățător/profesor învățământ primar 

Școala Gimnazială Pielești 

Școala Gimnazială Leșile 

Școala nr. 3 Băilești 

Școala Gimnazială Segarcea 

Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă Segarcea 

 

Activităţi de predare- învăţare-evaluare- Învățământ primar, întocmirea portofoliului personal 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

25 mai- 5 iunie 2015 
 Stagiu formare/ Certificat Europass 

Program formare in cadrul proiectului Erasmus+ „Transfer de competente si 
metode inovante pentru adaptarea sistemului de formare la specificul pietei muncii” 
 
Camera de Comert si Industrie Paphos, Cipru   

 

04- 12 mai 2015 
 Dezvoltator de e-learning/Certificat absolvire 

Sa intelegem  Moodle, Configurarea primului curs Moodle, Adaugarea Resurselor 
si utilizarea Blocurilor, Utilizarea Activitatilor in Moodle, Utilizarea Activitatilor in 
Moodle, Utilizarea Activitatilor in Moodle, Utilizarea Activitatilor in Moodle,  
Managementul cursului, Multimedia in Moodle 
 
e-Learning & Software S.R.L 

 

 
6- 13 mai 2012 Certificat de absolvire si Certificatul EUROPASS 
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Comunicare si stiinte kinestezice, abilitati personale de comunicare, abilitati de 
comunicare interpersonala pe linie ierarhica, abilitati de rezolvare a problemelor, 
managementul proiectelor, negocierea 
 
ITC- International TEFL Certificate/Adult education provider, Praga, Cehia 

2012 - ADEVERINȚE / Programul „Proiectarea curriculumului centrat pe 
competente” , ”Managementul clasei de elevi”, ”Metode interactive de 
predare-învățare-evaluare” în cadrul proiectului „Cariera de succes in 
invatamantul preuniversitar pein implementarea de programe de formare 
inovative”        

 

competente profesionale dobandite: utilizarea adecvată în practica 
educaţională a conceptelor specifice teoriei şi metodologiei curriculumului.;  
aplicarea conceptelor şi a teoriilor moderne de metodologia curriculumului în 
practica educaţională; interpretarea competenţelor cheie din perspectiva 
integrării în demersul didactic 

 

  Casa Corpului Didactic, Dolj 

 

12 martie- 26 mai  2011 

„Managementul proiectelor europene”- certificat de absolvire 

Stabilirea scopului proiectului; stabilirea cerintelor de management integrat al 
proiectului; planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului; gestiunea utilizarii 
costurilor si a resurselor operationale pentru proiect; realizarea procedurilor de 
achiziţie pentru proiect; managementul riscurilor; managementul echipei de proiect; 
managementul comunicarii in cadrul proiectului; managementul calităţii proiectului 

Casa Corpului Didactic, Dolj 

 

27 februarie- 6 martie 
2010 „Europass- un portofoliu pentru viitor”/ Adeverinta C.C.D. 

CV Europass, Pasaport Lingvistic, Document de mobilitate 

Casa Corpului Didactic, Dolj 

 

2009 

 

     Formator/ Certificat de absolvire 
 
  Pregatirea formarii; Realizarea activitatilor de formare, evaluarea participantilor la 
formare;Aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul 
formarii, proiectarea programelor de formare, organizarea programelor si a stagiilor 
de formare; Evaluarea, revizuire si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de 
formare 
 
  Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret”, Craiova 

 

2007 

 

Specialist in sistemul calitatii/ Certificat de absolvire 

Imbunatatirea continua a propriei pregatiri profesionale; asigurarea calitatii 
proceselor; elaborarea si implementarea tehnicilor si metodelor de asigurare 
asistata de calculator a calitatii; organizarea auditurilor calitatii; realizarea si 
exploatarea tablourilor de bord ale calitatii; stabilirea si mentinerea relatiilor cu 
clientii si furnizorii in scopul asigurarii calitatii; coordonarea activitatilor de masurare 
si incercare; coordonarea elaborarii documentatiei sistemului calitatii; educarea, 
instruirea si motivarea personalului pentru calitate; definirea politicii in domeniul 
calitatii; stabilirea si imbunatatirea structurii organizatorice 

Grupul Scolar de Arte si Meserii „Spiru Haret”, Craiova 
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29.04. 2010- 2.05.2010 

 

Comunicare şi Relaţii publice/ Adeverinţă  
 
Strategii relatii publice; Imaginea instituţiei publice; Relaţia cu presa; Campanie de 
relaţii publice 
 
Casa Corpului Didactic Dolj 

 

Mai 2005 

 

Adeverinţă- „Utilizare T.I.C.- Power Point, Excel, Internet”, 

Power Point-aplicaţii; Excel-aplicaţii;Internet-aplicaţii 

Casa Corpului Didactic, Dolj 

 

Martie 2005 

 

„Iniţiere în utilizarea calculatorului”/ Adeverinţă  

Tehnici de operare 

Casa Corpului Didactic, Dolj 

 

2007- 2009 

 

Diplomă de master  
Managementul organizational si al resurselor umane 

 
 

Universitatea « Spiru Haret«, Bucuresti , Facultatea de Psihologie 
 
Management organizational ;Managementul personalului ; Negocierea ; Motivarea ;Baze 
de date 
 

1994- 2004 Diplomă de licență 
Limba şi literatura romană- limba şi literatura germană 

 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere  
Lingvistica generala; Literatura universala; Limba Romana, Literatura romana; Limba 
germana; Literatura germana 
 

Limba(i) maternă(e) română  

 

 

Alte limbi străine cunoscute 

 

 
ΙNΤELEGERE  

 
VORBIRE  

 
SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

germană B1 C1 A2 A1 A2 

 

engleză B2 B2 B2 B1 A2 

 
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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Aptitudini  şi competenţe     

    artistice: muzică, desen,  

    pictură, literatură                                

 
 
Capacitatea de exprimare literară de foarte bună calitate dobândită prin exerciţiu  de scriere, de  
comunicare dialogată (cărţi scrise, conferinţe etc); 
Pasiune pentru muzica clasică şi alte genuri de muzică, competenţă exersată şi dezvoltată prin 
audiţii muzicale, concerte, spectacole etc; 
 

Competenţe de comunicare  Abilitatea de a folosi şi a transmite modele de comunicare eficiente; 
Capacitatea de a analiza şi interpreta datele şi de a le prezenta într-un limbaj adecvat 
nivelului interlocutorului. 
Am dezvoltat tehnici de comunicare în cadrul grupului din perioada liceului şi a facultăţii. 
Activitatea desfăşurată în şcoli din mediul rural, dar şi în cele reprezentative din mediul 
urban m-a condus către conturarea şi dezvoltarea unor tehnici de comunicare asertivă cu 
toţi factorii implicați în procesul educațional. 
Comunicarea cu elevii și cu  alți beneficiari direcţi sau indirecţi  ai procesului de învățământ se 
bazează pe empatie, intuiţie şi atenţie. Ea s-a dezvoltat odată cu experienţa la catedră. 
În cadrul grupurilor de lucru din şcoală, în relațiile cu colegi și conducere am perfecționat 
competenţele de comunicare dobândite anterior, valorificându-le într-un mod creator. 
Functia de profesor metodist sau inspector  impune lucrul cu ceilalți, iar performanța se poate 
obține doar în urma unei activități de lucru în echipă, bazată pe comunicare și respect reciproc.  
 

Competenţe organizaţionale/ 
manageriale  

Comunicare, spirit de echipă, flexibilitate, seriozitate, rigurozitate o bună capacitate de gândire 
strategică şi abilitatea de a stimula dezvoltarea organizaţională; 
Cunoaşterea aspectelor politicii educaţionale şi ale legislaţiei care sunt tangente practicii 
instituţionale; 
Utilizarea în activitate a metodelor de grup: facilitarea luării deciziilor, medierea conflictelor; 
clarificarea scopurilor, îmbunătăţirea tehnicilor de comunicare etc. 
Deprinderi de management a situaţiilor de stres şi de mobilizare a resurselor proprii 
Dețin experienţă în munca de organizare, administrare, coordonare, monitorizare, evaluare prin 
munca efectivă cu oamenii, dobândită prin activitatea desfășurată ca: responsabil comisie 
metodică, metodist, coordonator al Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii din şcoală, profesor-
diriginte, membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de limba română și dezvoltarea resursei 
umane ș.a. 
Am organizat şi coordonat activități metodice, științifice și culturale (”Toleranța- puntea care leagă 
inimi”, ”Ziua învățătorului”, ” Formarea continuă- responsabilităţi şi oportunităţi în dezvoltarea 
carierei ” ș.a.) 
Am făcut parte din comitetul de organizare a Olimpiadei Naţionale de Astronomie și Astrofizică, a 
Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice, a fazelor locale și judeţene ale olimpiadelor de la 
departamentul  limba și literatura română  
Redactor al Revistei ,,Didactica XI” 
Președinte executiv al concursului de selecție al membrilor comisiilor naționale de 
specialitate. 
Membru în comisia de organizare a Examenului de Bacalaureat Național 2016 și 2017. 
Membru în comisiile naționale ale Concursului Național Transdisciplinar ”Ionel Teodoreanu” 
(Iași, 2016) și Cultură și spiritualitate (Suceava, 2016), precum și în comisia națională a 
Olimpiadei de Limbă și Literatură Română (Deva, 2017). 
 
 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  

Comunicare consolidată prin relațiile interpersonală 
 Spirit de echipă, perseverenţă, atenţie distributivă, bun negociator, capacitate de mediere şi 
rezolvare a conflictelor.  
Formator naţional şi metodist  la cursurile de formare continuă - pentru cadrele didactice din 
învăţământul preuniversitar:  
 

             Competenţe informatice              

 

Platforme: Windows '95, '98, XP Professional 

Utilitati: Microsoft Office, Outlook 

     Internet: Browsere: Google, Yahoo, Google Chrome  

 
 

Alte competențe  Capacitatea de a manifesta solidaritate în a rezolva problemele care afecteaza comunitatea locală; 
Capacitatea de a comunica constructiv în situatii sociale diferite (toleranţă, conştientizare a 
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Publicații Autor la lucrări publicate cu ISBN sau ISSN: 

o ”Culegere de jocuri de cooperare și comunicare”, editura Optil Grafic, 2010 
o ”Culegere de jocuri de autocunoaștere, prezentare și cunoaștere interpersonală” editura Optil Grafic, 

2010 
o ”Educația specială- copii cu cerințe educative speciale”, editura Optil Grafic, 2010 
o ”Efectele violenței asupra minorilor cu cerințe educative speciale”, editura Optil Grafic, 2010 
o ”Capitalul social și voluntariatul. Proiectul European for example”, septembrie 2013; 
o ” EUFOREX- un proiect finanțat de Comisia Europeană pentru a produce o schimbare a gândirii 

capitalului social european”- publicat în revista Eurodidactica XXI, editura Arves; 
o ”Violența- cauze și modalități de prevenire”- publicat în revista ”Violență sau toleranță, editura Alma; 
o ”Implementarea sistemului de management control intern” ”- publicat în revista Eurodidactica XXI, 

editura Colegial; 
 

Prezentări Am avut prezentări la: 

o Sesiunea de comunicări științifice a studenților doctoranzi ai Universității ”Babeș Bolyai” Cluj 
Napoca, februarie 2015, februarie 2016 și februarie 2017; 

o Cercuri pedagogice ale profesorilor de limba și literatura română; 
o Cercul bibliotecarilor și profesorilor documentariști organizat la Liceul de Arte ”Marin Sorescu” 

Craiova; 
 

Referințe 
 

Sunt valabile referinţele tuturor celor cu care am relaţionat din punct de vedere profesional, dar 
şi social: colegi profesori, prieteni, lideri etc. 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

responsabilităţii individuale, dar şi colective); 
Capacitatea de a relaţiona eficient cu instituţii din domeniul public și privat; 
Capacitatea de a separa viaţa personală de cea profesională; 
Capacitatea de a înţelege identitatea culturală natională în interacţiune cu identitatea culturală a 
Europei şi a restului lumii; 
 

     Permis de conducere                                Categoria B 

INFORMAŢII SUPLIMETARE                                     


