
                                   
 

 

 

 

           Curriculum vitae  
                       Europass 

 
 
 
 

                Informatii personale 
                         

  Nume / prenume 
 

                                        Adresa 
Telefon 

E-mail 
Nationalitate 

Sex 
 

Domeniul ocupaţional vizat   
 
 

Experienţa profesională 
 
 
 
 
 
                 
 
 
    Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
                              Educaţie şi formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

 
 
PARNIA OVIDIU 
 
jud. Dâmboviţa, România 
 
 
Românã 
Masculin 
 
Profesor – Clubul Sportiv Targoviste 
 
 
De la 01.09.1997 până în prezent 
Profesor educatie fizica 
 responsabil cerc-  Centrul metodic Pucioasa din anul 2015 
 profesor metodist al Inspectoratului Scolar Judetean Dambovita din anul 2008 
 membru Consiliul Consultativ Educatie Fizica si Sport I. S. J. 
 
Carnet antrenor -baschet. Licenta  A obtinuta in 2017 
 
 
Şcoala Gimnazială „MIHAI VITEAZUL”, str. Fântânilor, nr. 18, Pucioasa, Dâmboviţa, 135400  
Educaţie 
Clubul Sportiv Targoviste 
 
 
Februarie-martie 2021 
 
Programul de formare pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele si concursurile 
nationale 
CNPEE  
Formare continua 
 
Octombrie-decembrie 2020 
 
CRED - „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți „ 
 
Casa Corpului Didactic Teleorman 
Formare continua 
 
2017 
Certificat 
Formator  
SC SCHOOL CONSULTING SRL 
Formare continuă 
 
2016-2019 
Certificat 
Curs –„Management si leadership”- FSLI 
Curs „Strategii ale invatarii experentiale” 
Noi orizonturi 
 
 2016 
Programul de formare continua “Instruirea profesorilor metodisti pentru realizarea obiectivelor inspectiei 
scolare”  
 



                                   
 

 

 

Nivelul in clasificarea naţionala  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate 

  Numele şi tipul furnizorului de formare 
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul   furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala  
 

                                                Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul   furnizorului de formare 
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul furnizorului de formare 
              Nivelul in clasificarea naţionala  
 
 
                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul   furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala  
 

                                                Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul   furnizorului de formare 
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
                                                Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul   furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala  
 
 

                                                Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul   furnizorului de formare 
Nivelul in clasificarea naţionala  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Formare continuă 
 
2015-2016 
Curs metodisti 
Competente de comunicare in limba engleza- nivel mediu 
Leadership in organizatiile scolare 
„Daca as sti...cum sa salvez o viata” 
 
2014-1015 
Certificat 
Utilizarea instrumentelor on-line in educatie   
Membru in echipa de proiect “Implementarea si dezvoltarea jocului de super -rugby in scolile gimnaziale si de rugby  7 
in licee 

 
 
2013-2014 
Membru in echipa de Proiect bilateral Comenius „ EUROPE ET TRADITIONS: Valeurs fondamentales et 
culturelles de l'Homme” 
octombrie 2013 
Coordonate ale unui nou cadru de referinta al curriculumului national 
 
 
 
februarie 2011 
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat, program acreditat de Directia 
Formare Continua a personalului din Invatamantul Preuniversitar  
    
Formare continuă 
 

 
 
2011- 2012 
adeverinta 
Scoala Romaneasca -Mediul inclusiv, C.C.D Dambovita 
 Educatie de calitate pentru elevii cu cerinte educative speciale 
 CCD Dambovita 

 
   
februarie 2011 
atestat  
Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat,  
    
Directia Formare Continua a Personalului din Invatamantul Preuniversitar  
 Formare continua 
 
2010 
Certificat de absolvire 
Mentor 
S.C.INFO EDUCATIA S.R.L 
  

Formare continuă 
 
 
2009-2011 
Gradul I   
Certificat – gradul I, Educatie Fizica si Sport 
 
 
Formare continuă 
 
 
2005-  gradul didactic II  
2000-   gradul definitiv 
1997- Diploma de licenta 
1993-1997- Academia Nationala de Educatie Fizica si Sport -Bucuresti 
1989-1997- Liceul Nicolae Titulescu, profil matematica-fizica 
bacalaureat 
 



                                   
 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba(i) maternă(e) 

Limba(i) străină(e) 
Autoevaluare 

Nivel european (*) 
                  

                                   Limba engleză 
 

Limba franceză 
 

    
 
     Competente şi abilităţi sociale 

 
 
 

    Competenţe şi aptitudini organizatorice 
 
 
 

 
     Competenţe şi aptitudini tehnice 
 
 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

 
 

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 
 
 

                           Permis(e) de conducere 
 

Informaţii suplimentare 

româna 

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
 
 
-spiritul de echipa; 
-o buna capacitate de relationare si comunicare; 
-capacitate de analiza ,sinteza si evaluare 
 
In  activitatea pe care o desfasor ca profesor de educatie fizica si sport, si ca responsabil a unor     competitii 
la nivel de centru metodic , judetene si nationale mi-am demonstrat calitatile de bun organizator, coordonator 
si evaluator. 
 
 
Prezint cunostinţe şi aptitudini pentru lucrul cu PC-ul, echipamentele audio şi  video, aptitudini de conducere 
a automobilului. 
 

Word, Excel, Power Point, Photoshop, Internet , utilizare platforme educationale  
 
 
 
Aptitudini pentru muzicã, dans  
 
 
   Aptitudini manageriale- presedinte al Clubului Sportiv „Tonika „Pucioasa, infiintat in 2012 , afiliat la F.R.B. 
cu un numar de 30 de elevi legitimati si aproximativ 40 de elevi care participa regulat la activitatile acestuia.  
 

 
Da- categoria B 
 
 -membru Comisia judeteana de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare si de evaluare a lucrarilor 
scrise, sesiunea 2020; 
-membru Comisia de evaluare a dosarelor depuse in vederea acordarii gradatiei de merit personalului 
didactic din invatamantul preuniversitar de stat in sesiunea 2020; 
-membru evaluator Comisia de inspectie la clasa, in vederea angajarii pe perioada determinata cu personal 
calificat pe catedra de educatie fizica si sport, in cadrul Comisiei judetene de organizare si desfasurare a 
probelor practice/orale in profilul postului  2014, 2017-2019 
-evaluator in Comisia judeteana de contestatii la Concursul la nivel judetean pentru ocuparea 
posturilor/catedrelor ramase vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar  2014, 2016 
 

 
Premii nationale obtinute 

 

-Premiul I  la Olimpiada Gimnaziilor , faza nationala 2019 
   2003-locul III- Campionatul National Minibaschet «  Stelian Gheorghiu » 
  2004-locul IV- Campionatul National Minibaschet«  Stelian Gheorghiu »  
   2005-locul III- Campionatul National Minibaschet «  Stelian Gheorghiu »  

   2008-2009- locul I national la concursul “Pui de brad”(orientare turistica) 

   2010-locul IV  National Rugby-S  

   2012-locul IV national RugbY-S 

   2013-locul X Liga Nationala de Minibaschet 

   2016-2017 Locul IX CAMPIONATUL NATIONAL JUNIORI U13 BASCHET 

   2017-2018 Locul VI CAMPIONATUL NATIONAL JUNIORI U14 BASCHET 

   2018-2019 Locul VIII CAMPIONATUL NATIONAL JUNIORI U15 BASCHET 

   2018-2019 LOCUL I OLIMPIADA GIMNAZIILOR 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B2 
 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 



                                   
 

 

 

Distincţii şi premii obţinute: 
 gradaţie de merit:2012,2017 
 

 
Publicaţii  

 „Tehnici de evaluare alternative”- S.C.Esential Media Press S.R.L.-2014 
    „Proiectare didactica si management european in spatiul ramanesc”, ISBN nr. 978-606-8531-01-4 
     Lucrare de arta plastica in cartea „Curcubeul copiilor” -2013 

„Educatie fara frontiere !:Relatia Gradinita-Scoala-Familie-Societatei”- S.C.Esential Media Press S.R.L.-
2014 
„Tehnici de evaluare alternative”- S.C.Esential Media Press S.R.L.-2014 
 Soft educational- Art Media - 2017 

    Proiectarea didactica- Edu Didactica- 2018 
 
 

Referințe se pot obține de la: 
 prof. Zamfir Claudia Aurora- director, Școala Gimnaziala  ”Mihai Viteazul” Pucioasa 
 prof.inv.primar-director adjunct, Pincovici Alina ,Școala Gimnaziala  ”Mihai Viteazul” Pucioasa 
 Ana Constantin- primar Pucioasa; 

 
 

 


