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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 
Informatii personale 

 
Nume/Prenume  ZIDARU LAURENŢIU-MARIAN 

Telefon   0248/213994   
E-mail  primaria@primariapitesti.ro 

 

Cetăţenia  Român 
 

 Sex  Barbătesc 
 

Experienţă profesionala 
Perioada  27.06.2012 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Viceprimar  
Numele şi adresa angajatorului   Primăria Municipiului Piteşti, Str. Victoriei nr.24, jud. Argeş,  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Administraţie publică locală 

 
Perioada  2012  

Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate – specializarea informatică  
Numele şi adresa angajatorului   I.S.J. Argeş 

B-dul Eroilor, Nr. 4-6, Pitesti, Judeul Argeş,  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Educaţională 

   
Perioada  2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular gradul I – specializarea informatică 
Numele şi adresa angajatorului   Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” 

Piteşti, Str. Armand Călinescu, Nr. 14, Jud. Argeş 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Educaţională 

   
Perioada  2009  

Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate – specializarea informatică  
Numele şi adresa angajatorului   I.S.J. Argeş 

B-dul Eroilor nr.4-6 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Educaţională 

   
Perioada  2002-2009 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular gradul I – specializarea informatică 
Numele şi adresa angajatorului   Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu”,  

Piteşti, Str. Armand Călinescu, Nr. 14, Jud. Argeş 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Educaţională 
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Perioada  1990-2002 
Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular – specializarea Matematică 

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul Tehnic „Dimitrie Dima” 
Piteşti, Str. Războieni nr.14, Jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educaţională 

 
Perioada  1988-1990 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular  încadrat prin repartiţie guvernamentală – specializare Matematică 
Numele şi adresa angajatorului   Şcoala generală cu clasele I-X  Singureni, Jud. Giurgiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Educaţională 

 
Perioada  1989 - 2000  

Funcţia sau postul ocupat  Director  
Numele şi adresa angajatorului   Şcoala generală cu clasele I-X  Singureni Jud. Giurgiu  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Educaţională 

 
 
 
 
 

Educaţie si formare 
   

Perioada       2019 
Calificarea / diploma obţinută  Expert în prevenirea și combaterea corupției 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Elaborarea documentelor de specialitate, identificarea posbilităților de prevenire , 

descoperire și sancționare a faptelor de corupție în cadrul societății. Elaborarea 
strategiei de prevenire a faptelor de corupție în sistemul achizițiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 S.C. Bocasoft S.R.L. - Ilfov 

 
 

Perioada       2015 - 2016 
Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare -  Master – Drept privat 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Sistemul probator, Fundamentele actului juridic, Contracte translative de drepturi, 

Executarea silită, Procesul civil internațional 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești – Facultatea de Științe Juridice 
Administrative și ale Comunicării 

Perioada       2012 - 2014 
Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare -  Master - Management în Administrație și Servicii Publice 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Managementul instituțiilor publice; Organizarea structurală în instituțiile și autoritățile 

publice; Metode și tehnici manageriale; Stabilirea obiectivelor și controlul îndeplinirii 
acestora 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești 
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Perioada       2012 

Calificarea / diploma obţinută  Mentoratul în şcoala românească 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Competenţe şi aptitudini de relaţionare şi comunicare, atitudine deschisă, stimulativă 

şi pozitivă 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Piteşti 

  
Perioada       2012 

Calificarea / diploma obţinută  Dezvoltarea competenţelor de evaluare 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Structurarea unui ansamblu de atitudini şi de motivaţii, măsurarea cunoştinţelor şi 

capacităţilor 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Piteşti 

 
 

 

Perioada       2012 
Calificarea / diploma obţinută  Formator de formatori 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Organizarea şi elaborarea instrumentelor de evaluare şi analiză a informaţiei 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Asociaţia Centrului de Resurse şi Iniţiative Strategice 

  
Perioada       2009 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare -  Master - Managementul Strategic al Resurselor Umane 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Comunicare organizațională; Managementul conflictelor şi tehnici de negociere; 

Managementul schimbării organizaţionale; Evaluarea performanţelor  
Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Pitești 

   
Perioada   2011 

Calificarea / diploma obţinută  Cursuri de formare I.N.S.A.M. 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar 

Acces la educaţie şi formare profesională 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  
Colegiul Naţional „Ion C. Brătianu” 

   
Perioada  2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Certificate of Competition Oracle Academy 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Procedural Language/Structured Query Language 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Colegiul Liceal „Ion Barbu” - Piteşti 

  
Perioada       2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Educaţia părinţilor 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Educaţie pentru sănătate 

Igiena preşcolară  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic 

   
Perioada       2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat ECDL complet 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Utilizarea sistemului de operare Windows , calcul tabelar, baze de date, prezentări 

Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 ECDL România 

  
Perioada       2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Iniţiere în Database 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Proiectarea, organizarea, gestionarea şi manipularea bazelor de date 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic 

  
Perioada       2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută  Educaţie incluzivă 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, învăţare activă 

Instruire diferenţiată 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic 

  
Perioada      2009 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută      ECDL Start Certificate 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
     Concepte de baza ale tehnologiei informaţiei 
     Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Windows 
     Procesarea de texte Word; Internet 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

     Şcoala generală nr.13 „Mircea cel Bătrân” 
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Perioada  2009 - 2010 
Calificarea / diploma obţinută  IT Essentials: PC Hardware and Software 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Define InformationTechnology 

Install and navigatean opereiting system 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Colegiul Naţional Unirea Focşani 

 
 

  

Perioada  2009 - 2010 
Calificarea / diploma obţinută  Certificate of Competition Oracle Academy 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Database Design and Programing with SQL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Colegiul Naţional Slatina 

   
Perioada  2009 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Formarea formatorilor de adulţi - ForAd 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Planificarea şi organizarea activităţilor didactice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Piteşti  
 Centrul de Formare Continuă Muntenia 

   
Perioada  2009 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Instruirea în societatea cunoaşterii 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Predarea prin proiecte 

Planificarea pentru succes în învăţare 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

   
Perioada  2009 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Curs de iniţiere IT şi utilizare Ael 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de utilizare a mijloacelor moderne de 

comunicare. Utilizarea reţelelor de calculatoare şi a platformelor de învăţare 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

   
Perioada  2009 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Încă o şansă 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Managementul clasei într-o şcoala incluzivă 

Metode şi tehnici de învăţare „A doua şansă” 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

   
Perioada  2009 

Calificarea / diploma obţinută  Cursuri organizate de SIVECO privind îmbunăţăţirea calităţii procesului de predare-
învăţare cu ajutorul mijloacelor T.I.C. 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor 
Concepte de baza ale Tehnologiei Informaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Piteşti – Centrul de Formare Continuă Muntenia 

 
Perioada  2008 

Calificarea / diploma obţinută  Cursuri de predarea disciplinei informatică  prin utilizarea programului AEL 
 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Sistem de predare-învăţare şi managementul conţinuturilor, dezvoltată de SIVECO 
Instruire asistată de calculator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Piteşti  

     
     

Perioada  2007 
Calificarea / diploma obţinută  Formarea îndrumătorilor de  practică pedagogică – PRACTICUM 

 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Organizarea programelor şi stagiilor de formare 

Competenţe de planificare şi organizare a activităţii didactice 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Piteşti  

 

Perioada  2007 
Calificarea / diploma obtinuta  Absolvent al Cursurilor de Consiliere şi Orientare 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Competenţe de Comunicare, Consiliere, Orientare şi evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

 

Perioada  2004 
Calificarea / diploma obtinuta  Absolvent - Program de Perfecţionare Periodică COMDIDACT 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Piteşti  
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Perioada  2000-2002 
Calificarea / diploma obtinuta  Absolvent cursuri postuniversitare –  Diploma de conversie profesională 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Utilizarea sistemelor informatice care facilitează şi stimulează dezvoltarea 

tehnologiilor informaţiei şi comunicării 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Piteşti 

 

 
                                   Perioada 

  
2001 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de acordare a gradului didactic I   
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova 

 

 
Perioada  1996 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de acordare a gradului didactic II   
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucureşti 

 
Perioada  1991 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de acordare privind definitivarea în învăţământ.   
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova 

 
Perioada  1984-1988 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiat în matematică 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova – Facultatea de Ştiinţe ale Naturii 

Perioada  1988 
Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de absolvire a seminarului pedagogic universitar 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
 Stimularea potenţialului/capacităţilor de învăţare 

Facilitarea proceselor de observare şi analiză a activităţilor didactice 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova 
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Realizari profesionale 

 

Participari proiecte în cadrul 
programelor de reformă 

educaţională 
2013  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – „Îmbunătăţirea eficienţei energetice 

în gospodăriile şi comunităţile cu venituri reduse din România” 
2012  Asociaţia Ordes în parteneriat cu I.S.J. Argeş – „Pact pentru comunitatea 

argeşeană” 
2011  Grupul pentru Educaţie şi Ecologie Mişcarea Naţională  - ,,Plantăm fapte bune în 

România” 
Programul POSDRU – „Şi tu poţi merge la şcoală ! ” 
Simpozion Naţional TIC/INFO – „Eficienţă şi calitate în didactica interactivă şi 
interdisciplinară” 

2010  Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti – „Personalităţi culturale şi politice din 
familia Goleştilor” 

2008  Asociaţia EUROPE MAMAN –„Instituţii europene care ne reprezintă” 
2007  Asociaţia Junimea – Să învăţăm să ne petrecem timpul liber 

Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” şi Colegiul Naţional Liceal „Alexandru Odobescu” – 
„Paşi spre Europa” 

 
2006  Colegiul Naţional „I.C. Brătianu” – „Paşi spre Europa” 

 
 Aptitudini si competente 

personale 
 

Limba maternă  Româna 
 

 Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 
Engleza   bine  bine  bine  bine  bine 

Rusa   bine  bine  satisfăcător  satisfăcător  bine 
Italiana           bine  bine  bine  bine  satisfăcător 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipa 
Capacitate de adaptare  
Bun comunicator 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Experiență în managementul echipei 

Bun coordonator  
Spirit organizatoric 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Limbaje de programare  C++, Pascal, Java 

Utilizator al pachetelor de programe Office şi sistemului de operare Windows  
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Activitate desfăşurată în 
calitate de  

 - metodist în anul școlar 1996 – 1997 
- metodist în anul școlar 2009-2010 
- mentor în anul școlar 2009-2010 
- membru în C.C. al I.S.J. Arges în anul școlar 2009-2010 
- membru al Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional 

 
                Permis de conducere  Categoria B 

 


