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INFORMAŢII PERSONALE 

 
Tudosoiu Dumitru 
 

 

  

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 24, Bl. D1, sc B, ap 6, Pitesti, Arges, România 

 004 0724 784 490  

 tititudosoiu@yahoo.co.uk 

Sexul M | Data naşterii 20/12/1975 | Naţionalitatea Română 

 
 
 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

18 august 2020 - prezent Profesor, grad didactic I 
 Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești 

Strada Armand Călinescu, nr. 14,  cod poștal 110047, Pitești, jud. Argeș 
tel. +40248218190, fax  +40348439852, email: colegiul.bratianu@yahoo.com 

 

 

 
 
 

FUNCȚIA PUBLICĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ Consilier Local la Consiliul Local al Municipiului Pitești  

Mai 2014 – 18 august 2020 Inspector şcolar general 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
str. Eroilor, nr. 4-6,  cod poștal 110417, Pitești, jud. Argeș 

tel. +40248218319, fax  +40248219743, email: contact@isjarges.ro, website: www.isjarges.ro 

 
Proiectarea strategiei educaționale și a politicilor educaționale ale inspectoratului școlar; realizarea diagnozei 
mediului educațional județean; proiectarea planului de școlarizare la nivel județean; elaborarea ofertei 
educaționale județene; elaborarea bugetului inspectoratului școlar; planificarea activităților tematice ale Consiliului 
de Administrație; repartizarea sarcinilor și responsabilităților pe fiecare domeniu  din structura organizatorică a 
inspectoratului școlar; recrutarea și selectarea personalului din inspectoratul școlar; implementarea programului 
managerial; coordonarea funcționării domeniilor prevăzute în structura organizatorică a inspectoratului școlar; 
aprobarea bugetului instituției în consiliul de administrație; repartizarea resurselor financiare și materiale 

Învățământ preuniversitar 

Iunie 2012 – mai 2014 Inspector şcolar general adjunct 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 
str. Eroilor, nr. 4-6,  cod poștal 110417, Pitești, jud. Argeș 

tel. +40248218319, fax  +40248219743, email: contact@isjarges.ro, website: www.isjarges.ro 

 
Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a domeniului curriculum și inspecție școlară; 
stabilirea obiectivelor activității domeniului curriculum și inspecție școlară; întocmirea listei de priorități a 
domeniului curriculum și inspecție școlară; organizarea activităților domeniului curriculum și inspecție școlară; 
conducerea/coordonarea activității domeniului curriculum și inspecție școlară; motivarea/antrenarea personalului 
din subordine; monitorizarea/evaluarea/controlul activităților din domeniul curriculum și inspecție școlară; 
asigurarea fluxului informațional la nivelul domeniului curriculum și inspecție școlară; dezvoltarea și menținerea 
legăturilor cu partenerii sociali și cu autoritățile locale; promovarea imaginii domeniului curriculum și inspecție 
școlară; analizarea necesităților de pregătire a personalului din domeniului curriculum și inspecție școlară 

Învățământ preuniversitar 

mailto:contact@isjarges.ro
mailto:contact@isjarges.ro
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

Septembrie 2002 – iunie 2012 

 

Profesor, grad didactic I 
Colegiul Național Ion C. Brătianu Pitești 
Strada Armand Călinescu, nr. 14,  cod poștal 110047, Pitești, jud. Argeș 
tel. +40248218190, fax  +40348439852, email: colegiul.bratianu@yahoo.com 

 

Septembrie 2001 – august 2002 

 
Profesor, grad didactic II 
Club Școlar Sportiv Târgoviște  
str. Maior Spirescu, nr. 5, cod poștal 130116, Târgoviște, jud. Dâmbovița 
tel. +40245215099, fax  +40245215099, email: css.targoviste@yahoo.com 

 

Septembrie 2000 – august 2001 

 
Profesor, grad didactic definitivat 
Liceul cu Program Sportiv Viitorul Pitești  
str. Nicolae Dobrin, nr. 20,  cod poștal 110226, Pitești, jud. Argeș 
tel. +40248216749, fax  +40248216749, email: liceulsportivpitesti@yahoo.com 

 

Septembrie 1999– august 2000 

 
Profesor, debutant 
Colegiul Național Alexandru Odobescu Pitești  
str. Vasile Pârvan, nr. 1,  cod poștal 110224, Pitești, jud. Argeș 
tel. +40248643202, fax  +40248643309, email: colegiul_odobescu@yahoo.com 
 
Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare; identificarea şi valorificarea posibilităţilor de învăţare ale 
elevilor; asigurarea formării competenţelor specifice disciplinei; organizarea, coordonarea sau/şi implementarea 
activităţilor extracurriculare; elaborarea  și administrarea instrumentelor de evaluare; notarea, interpretarea şi 
comunicarea rezultatelor evaluării; organizarea, coordonarea şi monitorizarea colectivelor de elevi; gestionarea 
situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie; tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie 
de nevoile lor specifice; promovarea ofertei educaţionale şi a sistemului de valori al unităţii de învăţământ la 
nivelul comunităţii locale; participarea şi implicarea în procesul decizional în cadrul instituţiei şi la elaborarea şi 
implementarea proiectului institutional. 

Învățământ preuniversitar 

2018 - prezent Doctorand la  Universitatea din Piteşti 

2014 – 2016   Studii postuniversitare de masterat, Specializare Managementul economic al unităților școlare 

Universitatea Constantin Brâncoveanu Piteşti 
 Facultatea de Management Marketing în Afaceri Eonomice   

2002 – 2004  Studii postuniversitare de masterat, Specializare Educatia fizica si sport competițional 
Universitatea din Piteşti 
Facultatea de Educatie Fizica si Sport   

1995 – 1999  Studii universitare de licență, Specializare  Educatia fizica si sport 
Universitatea din Piteşti 
Facultatea de Educatie Fizica si Sport   

Limba maternă Română  

 

Alte limbi străine cunoscute 
ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1 C1 C1 B2  B2  

Franceză A2  A2  A2  A2  A2  
 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

Competenţe de comunicare  Capacitate de relaționare și empatie; putere de transmitere și comunicare. Desfășurând de la început o muncă 
pentru și cu oamenii, am dobândit competențe de comunicare interumană și, cum un bun dascăl trebuie să fie și 
un bun psiholog, am încercat să văd întotdeauna dincolo de persoana din fața mea pentru a putea fi astfel de un 
real ajutor celui care mi-a cerut sprijinul sau a depins în vreun fel de activitatea desfășurată de mine. Consider ca 
relația cu elevii, cu oamenii pe care îi formezi trebuie vazută ca un parteneriat formator - formabil, ca o relație de 
complementaritate și nu de dependență. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

În calitate de Inspector școlar general am coordonat activitatea celor 25 de inspectori școlari, a cadrelor didactice, 
personalului didactic auxiliar şi personalului nedidactic din peste 200 de unități de învățământ din județul Argeș. 
Am organizat activitățile, folosind în mod optim resursele umane și materiale, dovedind eficiență, spirit 
întreprinzător și hotărâre în luarea deciziilor. 
Competențe de management (extinderea, dezvoltarea și promovarea instituțiilor de învățământ coordonate, 
consilierea și susținerea personalului, orientarea către rezultate); 
Competențe de leadership (dezvoltarea de strategii, stabilirea viziunii, motivarea, încurajarea și aprecierea 
resurselor umane); 
Competente de organizare a diferitelor evenimente (inițierea și desfășurarea de concursuri/olimpiade,  
simpozioane, proiecte, festivități etc.)  

Competenţă digitală Microsoft Office™(Word, Excel, Power Point, Outlook), Internet 

 Certificat ECDL Start 

Permis de conducere  Categoria B, C, E 

Alte atribuții și responsabilități ▪ Membru al Corpului Național de Experțil în Management Educațional din 2012 

▪ Președinte al Asociației Sportive Brătianu 2004 – 2014 

▪ Membru de onoare al Asociației Româno – Japoneze de Educație și Știință 

▪ Președinte/membru al Consiliului de Administrație al IȘJ Argeș 

▪ Membru al Consiliului științific al publicației “Omul, Terra și Universul”, Ed. Bibliostar, 2016 

▪ Membru al Colectivelor de redacție a revistelor școlare “Tradițional și modern în învățământ”,  “Solidaritatea 
umană – concept și acțiune”, “Galactica”, “Dor de Eminescu”, “Experiențe didactice”, “Arta didactică”, “Omul și 
Universul”, “Omul  și  societatea” 

▪ Autor al Suportului de curs “Educație antreprenorială” 

▪ Autor/coautor lucrare “Imagistica didactică”, ISBN 978-606-93045-7-0 

▪ Membru al Consiliului consultativ al AJOFM Argeș 

▪ Metodist al IȘJ Argeș la specialitatea educație fizică și sport 

▪ Membru în consiliul consultativ de specialitate – educație fizică și sport 

▪ Președinte al consiliului consultativ al IȘJ Argeș 

▪ Președinte/președinte executiv/vicepreședinte/membru în comisiile de organizare și desfășurare a 
concursurilor/olimpiadelor școlare și extrașcolare derulate la nivel local/județean/regional/național și 
internațional 

▪ Președinte al grupelor de excelență la nivelul județului Argeș 

▪ Inspector coordonator în cadrul comisiilor de validare a rapoartelor de autoevaluare externă 

▪ Președinte al comisiilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale (Evaluare națională clasa a VIII-a, 
Bacalaureat național etc.) 

▪ Președinte/membru/responsabil în cadrul comisiilor de lucru stabilite la nivelul IȘJ Argeș 
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Cursuri 

Stagii de formare 
▪  “Atestat de competență lingvistică”, 2016, furnizor Universitatea din Pitești, Departamentul de limbi străine 

aplicate, Centrul de Limbi Străine Logos 

▪ “MEDPRO – Management educațional și dezvoltare profesională”, 2015, furnizor  Centrul Național de 
Training EDUEXPERT 

▪ “Management și politici publice în educație”, 2015, furnizor Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă 

▪ “Certificat de competență lingvistică a limbii engleze”,  2015, furnizor Universitatea din Pitești, Institutul de 
Formare și Performanță Muntenia, Centrul de Limbi Străine Logos 

▪ “Manager de proiect”, 2014, furnizor  Asociația Centrul de Resurse și Inițiative Strategice 

▪ “Evaluator de competențe profesionale”, 2014, furnizor AFMC Christiana 

▪ “Mediator școlar”, 2014, furnizor Asociația Centrul de Resurse și Inițiative Strategice 

▪ “Evaluator în sistemul formării profesionale continue”, 2014, furnizor Asociația Pro Eruditio 

▪ “Facilitator pentru învățarea permanentă în școală”, 2014, furnizor Institutul de Științe ale Educației 

▪ “Competențe transdisciplinare în învățământul preuniversitar”, 2014, furnizor Casa Corpului Didactic 
Argeș 

▪ “Programul de dezvoltare al fotbalului feminin din România”, 2014, furnizor FRF 

▪ “Eficiență și eficacitate în managementul educațional preuniversitar”, 2014,  furnizor Casa Corpului 
Didactic Argeș 

▪ “Explorarea dreptului umanitar”, 2013,  furnizor Casa Corpului Didactic Argeș 

▪ “Manager al Sistemelor de Management al calității”, 2013,  furnizor AFMC Christiana 

▪ “Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”, 2013, furnizor MEN-UMPFE în parteneriat cu SC Siveco 
România SA  și SC Millenium Design Group SRL 

▪ “Management educațional preuniversitar performant”, 2013, furnizor Universitatea din Pitești, Centrul de 
Formare Continuă Muntenia 

▪ “Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național”, 2013,  furnizor Casa Corpului 
Didactic Argeș 

▪ “Rolul mentorului în dezvoltarea profesională a cadrelor  didactice”, 2013, furnizor Casa Corpului Didactic 
Argeș 

▪ “Instruirea în societatea cunoașterii”, 2013, furnizor Casa Corpului Didactic Argeș 

▪ “Formator”, 2012, furnizor SC Euroguard Security 2007 SRL 

▪ “Tinerii împotriva violenței”, 2012, furnizor Institutul de Științe ale Educației 

▪ “Management educațional european”, 2012, furnizor Fundația Cultural Umanitară Henri Coandă Oradea 

▪ “Aspecte practice-aplicative privind implementarea modelului de excelență EFQM la nivelul 
managementului școlar preuniversitar”, 2012, furnizor Casa Corpului Didactic Argeș 

▪ “Managementul informației în unitățile de învățământ”, 2012, furnizor Casa Corpului Didactic Argeș 

▪ “ECDL Start - Permisul European de conducere a computerului Start”, 2012, furnizor ECDL România 

▪ “Prevenirea corupției în educație prin informare, formare și responsabilizare”, 2012, furnizor 
Universitatea Titu Maiorescu București 

▪ “Managementul voluntarilor în context Tineret în acțiune”, 2010, furnizor Centrul Europe Direct 

▪ “Strategii de prevenire a violenței în școală”, 2010 

▪ “Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a 
învățământului preuniversitar”, 2009, furnizor Academia de Studii Economice București 

▪ “Școala de vară”, 2008, furnizori Centrul de Formare Profesională Continuă București, CCD Argeș, CCD Ilfov 
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Proiecte cu finanțare 
europeană/internațională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte educaționale 

▪ Manager de proiect în cadrul Proiectului Erasmus+ 2018-1-BG01-KA201-047903 PROJECT 
REFORM 

▪ Manager de proiect în cadrul Proiectului Erasmus+  2018-1-PL01-KA201-050763 TICC – 
TEACHER AS INTERACTIVE CONTENT CREATOR 

▪ Manager de proiect în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/106406 „Creșterea calității procesului 
educațional prin implementarea de măsuri integrate” 

▪ Manager de proiect în cadrul Proiectului POCU/74/6/18/106957 Re-activ 
▪ Responsabil partener 1 în cadrul Proiectului POSDRU/175/2.1/S/149791, cu titlul „De la liceu la viata 

activa” 
▪ Expert elaborare curriculă în cadrul Proiectului POSDRU/154/1.1/G/135833, cu titlul „De la liceu la 

propria afecere” 
▪ Manager de proiect în cadrul Proiectului de mobilitate nr. 2014-1-RO01-KA102-001042, având titlul 

“Competente imbunatatite pentru specialistii in managerierea fenomenul violentei in mediul 
educational - Professionals' improved competences for violence phenomenon management”, din 
cadrul Programului Erasmus+ 

▪ Membru al echipei de implementare în cadrul Proiectului nr. 562184-EPP-1-2015-1-CY-EPPKA3-PI-
FORWARD, având titlul “An innovative toolkit for inclusive decision making policies - iDecide”, din 
cadrul Programului Erasmus+ 

 
▪ Membru al echipei de implementare în cadrul Proiectului educativ internațional de tineret “Being 

different in Europe” desfășurat de Fundația Netherlands – Romania, 2016 
▪ Membru al echipei de implementare în cadrul Proiectului educativ internațional “Orizonturi fără 

frontiere în educația interculturală” desfășurat de Asociația Româno – Japoneză de Educație și 
Știință, 2016 

▪ Membru al echipei de implementare în cadrul Proiectului având titlul “The treasure chest and ICT or 
ICT in reading and writing”, din cadrul Programului Erasmus+ 

▪ Membru al echipei de implementare în cadrul Proiectului nr. 2014-1-TR01-KA201-013179, având titlul 
“Be Yourself, Proof Yourself”, din cadrul Programului Erasmus+ 

▪ Președinte al Comisiei pentru implementarea Proiectului sistemic “Personalul didactic din sistemul de 
învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” 

▪ Proiectul Național “Educația prin sport, educație pentru sănătate”, organizat la Palatul Copiilor Pitești 
▪ Campania Globală pentru Educație “Săptămâna Globală de Acțiune”, organizată de Organizația 

Salvați copiii România, 2013 
▪ Proiectul Național “Săptămâna Educației Globale”, 2012 
▪ Proiectul “Construcția instituției Lucrătorul de tineret➢ pentru integrarea tinerilor în societate” 
▪ Programul PACT pentru comunitatea argeșană, 2012 
▪ Programul “European School Agenda 21”, 2012 
▪ Campania “Europa, casa noastră”, 2011 
▪ Proiectul Național UNICEF “Creează o păpușă, ajută un copil”, 2011 
▪ Proiectul eTwinning “Armonia naturii”, 2012 

Conferinţe 

Seminarii 

Simpozioane 

Sesiuni de comunicare 

▪ Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice “Omul și societatea – perspectivă didactică”, ediția a V-a, 
2013 

▪ Conferința Internațională “Montessori Methodology in Language Teaching”, 2014 

▪ Conferința “Parallel between Romanian and Japanese Educational Systems”, 2013 

▪ Conferința Internațională “Education Facing Contemporary World Issues”, 2012 

▪ Conferința Regională “Standarde de participare și cetățenie activă pentru bună guvernare în școală”, 2012 

▪ Simpozionul județean “Exemple de bune practici în învățământul preuniversitar” 

▪ Seminarul “Educația, încotro?”, 2012 

▪ Simpozionul Național “Satul românesc – izvor de obiceiuri și tradiții”, 2012 

▪ Seminarul Regional “Evaluarea impactului asupra mediului datorat creșterii emisiilor de bioxid de carbon”, 2010 

▪ Simpozionul Internațional “Educație prin mișcare”, 2010 

▪ Sesiunea “Schimb de experiență transfrontalieră în domeniul educației fizice și sportului Bekescsaba - Arad”, 
2010 

▪ Simpozionul Național “Realizări profesionale naționale și internaționale – Mândria școlii românești””, 2013 

▪ Simpozionul „Armand Călinescu: Un  argeșean la conducerea României””, 2013 

▪ Simpozionul „Petre Țuțea”, în cadrul Campaniei ” Argeșeni – Valori Naționale”, 2013 
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ANEXE 
  

 

Data 20.08.2020 

 Copii ale actelor de studii, certificatelor, adeverințelor etc. (pot fi furnizate la cerere) 


