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Curriculum Vitae                                                  
 
Europass  

                                                                                                                                          

                               
                                                                                                  
 
 

Nume  LIXANDRU IONEL - FLORIAN 

Adresa  București, România 

   

   

   

 

Nationalitatea  Română 

 

Data nasterii  01.11.1975, București 

 

   

 

EXPERIENTA     

PROFESIONALA 
   

• Perioada (de la –pana la)   30.12.2021 - prezent 

• Numele si adresa angajatorului  Ministerul Educației 

Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 

• Tipul activitatii  Executivă 

• Functia si postul ocupat  Secretar de stat 

   

   

• Perioada (de la –pana la)   01.09.2021- 30.12.2021 

• Numele si adresa angajatorului  Școala Gimnazială Nr.178 

București Sector 1 

• Tipul activitatii  Activitate managerială 

• Functia si postul ocupat  Director 

• Principalele activitati si responsabilitati   Conducerea executivă a unităţii de învăţământ 

 Implementare proiecte și programe  

 Preşedinte consiliul de administrație 

 

• Perioada (de la –pana la)   06.12.2020 - 04.01.2022 

• Numele si adresa angajatorului   Consiliul General al Municipiului București 

• Tipul activitatii   Administrație publică 

• Functia si postul ocupat   Consilier general 

• Principalele activitati si responsabilitati   Comisia economică, buget, finanțe și credite externe 

 Comisia învăţământ  și tineret 

 

 

  

INFORMATII  PERSONALE 
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• Perioada (de la –pana la)   12.11.2019 – prezent  

• Numele si adresa angajatorului  Colegiul Economic V. Madgearu  

București – B-dul Dacia nr. 34 Sector 1 

• Tipul activitatii  Activitate didactică 

• Functia si postul ocupat  Profesor – Economic – Administrativ – Poștă 

• Principalele activitati si responsabilitati   activitate de predare – evaluare 

 activitate de consileire și orinetare  în caltate de profesor diriginte 

 coordonare instruire practică 

 

• Perioada (de la –pana la)  

   

28.03.2018 - 11.11.2019 

• Numele si adresa angajatorului  Ministerul Educației Naționale 

Str. Gen. Berthelot 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti 

• Tipul activitatii  Executivă 

• Functia si postul ocupat  Secretar de stat 

• Principalele activitati si responsabilitati  Invățământ  preuniversitar 

   

• Perioada (de la –pana la)   01.10.2018 - 31.07.2019 

• Numele si adresa angajatorului  Universitatea « Spiru Haret », Facultatea de psihologie și științele educației 

• Tipul activitatii  Didactică  

• Functia si postul ocupat  Lector 

• Principalele activitati si responsabilitati  Management educațional 

   

• Perioada (de la –pana la)   Martie 2015 - martie 2018 

• Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Municipiului București 

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, București 

• Tipul activitatii  Îndrumare și control 

• Functia si postul ocupat  Inspector Școlar General 

• Principalele activitati si responsabilitati   Mișcarea personalului didactic 

 Proiecte și programme 

 Ordonator terțiar de credite 

 Implementare proiecte și programme cu finanțare externă (LLP, 
POSDRU, POCU) 

 Relația cu sindicatele /Comisia paritară 

 

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

Iunie 2016 –martie 2018 

• Numele si adresa angajatorului  Primaria Sectorului 1 

• Tipul activitatii  Administrație publică locală 

• Functia si postul ocupat  Consilier local 

• Principalele activitati si responsabilitati   Comisia de cultură, învăţământ, sport, mass-media şi culte – președinte 

 Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, impozite şi taxe 
locale - membru 

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

Decembrie 2015 – Decembrie 2017 

• Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Municipiului București  

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, București 

• Tipul activitatii  Membru în echipa de management 

• Functia si postul ocupat  Expert monitorizare/diseminare 

• Principalele activitati si responsabilitati  Proiectul Erasmus+, Acțiunea K A 2, Parteneriate strategice, „Serious Games for 
Fostering Multilingualism in Early Childhood Education" („Jocuri serioase pentru 
Promovarea multilingvismului în educație timpurie a copiilor") 

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

Octombrie 2014 – septembrie  2016 

• Numele si adresa angajatorului  Asociația pentru dezvoltare durabilă în educaţie 

• Tipul activitatii  Membru în echipa de management 

• Functia si postul ocupat  Expert monitorizare/evaluare 
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• Principalele activitati si responsabilitati  Implementarea proiectului „Modele inovative aplicabile în sistemele 

educaţionale, focalizate pe educaţia ecologică a elevilor, care vizează 

conservarea biodiversităţii şi utilizarea raţională a resurselor naturale” 

finanțat prin programul Erasmus+, acțiunea cheie KA1 - Learning Mobility of 

Individuals, tipul acțíunii -  VET learner and staff mobility 

 

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

Iulie 2012 – martie 2015 

• Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Municipiului București  

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, București 

• Tipul activitatii  Îndrumare și control 

• Functia si postul ocupat  Inspector Școlar General Adjunct 

• Principalele activitati si responsabilitati   Mișcarea personalului didactic 

 Proiecte și programe educationale 

 Învățământ particular 

 Relația cu ARACIP 

 Normare și salarizare 

 Implementare proiecte și programe cu finanțare externă (LLP, POSDRU) 

 Relația cu sindicatele /Comisia paritară 

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

Noiembrie 2010 – Octombrie 2013 

• Numele si adresa angajatorului  I.S.M.B. 

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, Bucuresti 

• Tipul activitatii  Membru în echipa de management 

• Functia si postul ocupat  Manager de proiect 

• Principalele activitati si responsabilitati  Proiect strategic POSDRU/90/2,1/S/63611 ”Pregătiți pentru piața muncii”, 
aplicant ISMB in parteneriat cu ISJ Prahova, Softwin și Albafor Spa Italia având ca 
Obiectiv general : Facilitarea procesului de inserție pe piața muncii a elevilor 
înscriși la calificări din 3 domenii de calificare (Mecanică; Electric; Construcții, 
instalații și lucrări publice) din regiunile B-I si S-M, prin participarea acestora la 
stagii de pregatire practică in parteneriat.  

   

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

August 2010 – iulie 2013 

• Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Municipiului București  

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, București 

• Tipul activitatii  Membru în echipa de implementare 

• Functia si postul ocupat  Expert TIC 

• Principalele activitati si responsabilitati  Proiect strategic POSDRU/91/2,2/S/61460"Soluții inovative și oportunității pentru 
asigurarea accesului, participării și succesului școlar în învățămantul obligatoriu - 
SOS" 

   

 

• Perioada (de la –pana la)  

  

August 2012 – august 2013 

• Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Municipiului București  

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, Bucuresti 

• Tipul activitatii  Membru în echipa de implementare 

• Functia si postul ocupat  Expert monitorizare 

• Principalele activitati si responsabilitati  Proiect strategic POSDRU/90/2,1/S/63659"Competențe pentru piața  muncii 
competitive în context european" 

   

• Perioada (de la –pana la)   Octombrie 2009 –  iulie 2012 

• Numele si adresa angajatorului  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 45 „Titu Maiorescu”  

Calea Dorobați nr.163 sect.1 București 
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• Tipul activitatii  Activitate managerială 

• Functia si postul ocupat  Director 

• Principalele activitati si responsabilitati   Conducerea executivă a unităţii de învăţământ 

 Implementare proiecte si programme cu finanțare externă (Manager de 
proiect – Proiectul European EYE Manager Championship, proiect 
finantat prin programul Inteligent Energy for Europe) 

 Preşedinte consiliul de administratie 

 

• Perioada (de la –pana la)   Iunie 2009- octombrie 2009 

• Numele si adresa angajatorului  Inspectoratul Școlar al Municipiului București  

Str. Icoanei nr.19, Sector 2, Bucuresti 

• Tipul activitatii  Îndrumare și control 

• Functia si postul ocupat  Inspector Școlar General Adjunct 

• Principalele activitati si responsabilitati   Mișcarea personalului didactic 

 Rețea școlară 

 Normare și salarizare 

   

• Perioada (de la –pana la)   Iunie. 2006 – iunie 2009  

• Numele si adresa angajatorului  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 45 „Titu Maiorescu”,  

Calea Dorobanți nr.163 sect.1 București 

• Tipul activitatii  Activitate managerială 

• Functia si postul ocupat  Director 

• Principalele activitati si responsabilitati   Conducerea executivă a unităţii de învăţământ 

 Implementare proiecte și programme cu finanțare externă (Membru 
echipa de proiect RESPECT – parteneriat școlar COMENIUS – Anglia, 
Spania, Polonia, Romania– septembrie 2006- iunie 2007)  

 Preşedinte consiliul de administratie 

 

 
• Perioada (de la –pana la)   Septembrie 2004 - iunie 2006  

• Numele si adresa angajatorului  Colegiul Economic V. Madgearu  

Bucuresti – B-dul Dacia nr. 34 Sector 1 

• Tipul activitatii  Activitate didactică 

• Functia si postul ocupat  Profesor – Catedra de contabilitate 

• Principalele activitati si responsabilitati   Coordonator programe și proiecte educaționale școlare și extrașcolare – 
consiler educativ  

 Membru in consiliul de administrație 

 Profesor diriginte  

 Responsabil arie curriculara « Tehnologii » 

 Responsabil comisia de încadrare și salarizare 

 
 

• Perioada (de la –pana la)   SEPTEMBRIE 2003 - AUGUST 2004 

• Numele si  adresa angajatorului  Colegiul Economic Hermes  

București Cal. Moșilor nr. 152 sector 2 

• Tipul activitatii  Activitate didactică 

• Functia si postul ocupat  Profesor, Informatică – Tehnologii asistate de calculator  

• Principalele activitati si responsabilitati   Responsabil comisia pentru activitați extrașcolare și parteneriate 
educaționale  

 
 

• Perioada (de la –pana la)  Septembrie 1996 - August 2003  

• Numele si  adresa angajatorului   Colegiul Economic   V. Madgearu 

 Bucuresti, B-dul Dacia nr. 34 Sector 1 

•Tipul activitatii   Activitate didactică 

•Functia si postul ocupat  Profesor – Catedra de contabilitate 
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•Principalele activitati si responsabilitati   Profesor diriginte 

 Șef catedra finanțe – contabilitate 

 Membru in consiliul de administrație 

 Responsabil comisia pentru manuale 

   

• Perioada (de la –pana la)   Februarie  2002  -  februarie  2003 

•Numele si  adresa angajatorului    S.C. AXCEL 2000 S.R.L. 

• Tipul activitatii   Activitate economico-financiară 

• Functia si postul ocupat   Director economic 

• Principalele activitati si responsabilitati   Coordonarea activitații financiar - contabile 

 Întocmire raportări financiare 

 Întocmire Situații financiare (Bilanț, Cont de profit și pierdere) 

 Coordonarea  activitații economice in cele 20 de pucte de lucru 

   

• Perioada (de la –pana la)    Februarie 2001  - mai  2001 

•Numele si  adresa angajatorului   S.C. Continental S.A.  

• Tipul activitatii   Economist 

• Functia si postul ocupat   Director resurse umane 

• Principalele activitati si responsabilitati   Salarizarea personalului 

 Evaluarea personalului 

 Gestiunea resurselor umane  

   

• Perioada (de la –pana la)    Octombrie 1999 – iunie  2000 

•Numele si  adresa angajatorului   Academia de Studii Economice  

• Tipul activitatii   Activitate didactică 

• Functia si postul ocupat   Cadru didactic asociat – Catedra de contabilitate 

• Principalele activitati si responsabilitati   Susținere seminarii  

 
      

EDUCATIE SI FORMARE 
 

• Perioada (de la –pana la)    Octombrie 2015 – Decembrie 2020 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Universitatea București – Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,  

Școala dooctorală 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Știiințele educației 

Mecanisme și alternative de finanțare a învațămantului preuniversitar în contextul 
asigurării unui act educațional de calitate  

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Doctor în științele educației 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 

 Școala doctorală  

 

• Perioada (de la –pana la)    Ianuaria-martie 2019 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice 

Facultatea de business și turism 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Excelența organizațională și cultura calitații 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 

 Postuniversitar 

• Perioada (de la –pana la)    12.09.2018-06.12.2018 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 M.D.R.A.P. 

Institutul Național de Administrație 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Program de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice 
corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 
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•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Postuniversitar  

   

• Perioada (de la –pana la)    31.10.2016-30.11.2016 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Universitatea Națională de Aparare « Carol I » 

Colegiul Național de Apărare 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Științe militare, Informații si Ordine Publică 

Securitate și buna guvernare 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de atestare a competențelor profesionale  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Postuniversitar 

   

   

• Perioada (de la –pana la)    Octombrie 2007 - iunie 2009  

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Universitatea București – Departamentul pentru învățământ la distanța CREDIS 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Management educațional 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Masterat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Postuniversitar  

   

• Perioada (de la –pana la)    1998 – 1999  

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice București – Facultatea de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Audit și management contabil 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Studii aprofundate 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Postuniversitar  

   

• Perioada (de la –pana la)    1994 – 1998 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice București – Facultatea de Contabilitate și 
Informatică de Gestiune 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Contabilitate și Informatică de Gestiune 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Economist / Licență  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Universitar  

   

• Perioada (de la –pana la)    1990 – 1994 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Colegiul Economic V. Madgearu Bucuresti 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Finanțe – Contabilitate 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Lucrător finanțe – contabilitate / Atestat 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Liceal  

• Perioada (de la –pana la)    August – Septembrie 2015 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Asociația Română a Tinerilor cu Iniţiativă 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Management 

Management și politici publice în educație 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Atestat de formare continuă 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare 
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• Perioada (de la - pana la)   08-12.12.2014 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 ABT&CO S.R.L.             

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Management  

Expert achiziții publice 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Formare continuă 

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

26.03-29.04.2014 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Asociația pentru dezvoltare durabilă în educație 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Implementarea standardelor de control intern la nivelul organizației școlare 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Atestat de formare continuă 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    06.08-21.08.2012 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia Naționlă de Informații « Mihai Viteazul » 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Management Educațional Preuniversitar 

OSCINT – Inovare pentru calitate în învățământul preuniversitar 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Atestat de formare continuă 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

 

 

• Perioada (de la –pana la)    Aprilie - Iunie 2012 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 ProManagement 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Limba engleză- nivel avansat 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

Octombrie 2011 – Iunie 2012 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 C.N.D.I.P.T. 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Metode de învațare prin firma de exercițiu 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Atestat de formare continuă 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare 

   

• Perioada (de la –pana la)    Octombrie – noiembrie 2011 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 ARACIP, ISJ Prahova 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Calitate in managementul unității școlare  

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)     Septembrie 2010 – februarie 2011 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 CCD SUCEAVA 
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•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Controlul sprijinul educație 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Atestat de formare continuă  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Formare continuă 

   

• Perioada (de la –pana la)    Mai 2011 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Minardo S.R.L. 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Manager de proiect 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

Februarie- martie 2011 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 ASE Bucuresti – DPPD 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Formarea de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei 
de descentralizare a învățământului preuniversitar 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Formare continuă 

   

• Perioada (de la –pana la)    Aprilie – mai 2010 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 INFO  EDUCAȚIA  

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 MENTOR 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Specializare  

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

09.01-10.04.2009 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Fundația pentru învățământ 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Evaluator de competențe profesionale 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    Ianuarie – decembrie 2008 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice București 

DPPD 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 MANAGER XXI 

Management educațional 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de competențe profesionale  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Formare continuă  

   

• Perioada (de la –pana la)    August 2008 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice București 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Obtinerea gradului didactic I 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  
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•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

08.05-10.06.2008 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Fundația pentru învățământ 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Formator  

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de absolvire 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

Octombrie  2007 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Across Limits – Malta 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Crearea cursurilor E-learning 

Bursa COMENIUS 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Formare continuă  

 

• Perioada (de la –pana la)   

  

Octombrie 2005 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 CCD , Fundaţia CODECS pentru LEADERSHIP 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Leadership – de la complexitate la schimbare   

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    August 2004 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice Bucuresti 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Obținerea gradului didactic II 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    Dec. 2003 – mar. 2004 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 MEC – K Education (Kulturekontakt Austria) 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Firmele de exercițiu 

Participare la seminarii susținute de reprezentanți din Austria 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Adeverință  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    Martie – Iulie  2003 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Casa Corpului Didactic București 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Management educațional 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat de competențe profesionale 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  
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• Perioada (de la –pana la)    Mai 2002 – iunie 2002 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Standarde contabile internaționale 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    Ianuarie  2002 – Febuarie .2002 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Wizrom  

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 WizCount training courses  

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Diplomă de participare 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

 

 

  

• Perioada (de la –pana la)    Martie  2001 – aprilie 2001 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 I.C.E. Felix 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Resurse umane  

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Inspector resurse umane / Certificat 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

• Perioada (de la –pana la)    Iunie 1999 – martie 2001 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 MEC si Kulturekontakt Austria 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Participare la programul de formare organizat în cadrul parteneriatului dintre MEC 
și Kulturekontakt Austria  având ca obiective : elaborarea de curricule pentru 
clasele de turism, elaborarea de manuale școlare, implementarea conceptului de 
firme de exercițiu 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Adeverința  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare 

   

• Perioada (de la –pana la)    August 2000 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 Academia de Studii Economice București 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Obtinerea definitivării în învățământ 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat  

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

 

 

  

• Perioada (de la –pana la)    Mai 2000 

• Numele si tipul institutiei de invatamant 
si al organizatiei profesionale 

 MEC si Kulturekontakt Austria 

•Domeniul studiat  

Aptitudini ocupationale 

 Participare la training –ul organizat in Austria la școala partenera din Neusiedl am 
See cu obiectivele: 

 practica în agenția de turism – școala 
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 predarea centrată pe elev 

 analiza infrastructurii turistice din zona Lacului Neusiedl 

 cunostințe despre training-ul în școala de turism din Austria 

•Tipul calificarii/ diploma obtinuta  Certificat 

•Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ invatamant 

 Perfecționare  

   

STAGII DE FORMARE IN 
STRAINATATE 

  Participare la Job shadowing in cadrul actiunii KA1 – Learning 
Mobility of Individuals - Staff mobility in VET, organizat în 
cadrul proiectului Erasmus+, NR. 2019-1-RO01-KA102-061611, la 
European Mobility Projects Granada, Spania, 26.06-02.07.2021 

 Vizita de studiu EXPERIENȚE EUROPENE PENTRU DEZVOLTAREA 
PORTOFOLIULUI PROFESIONAL, organizată de Casa Corpului 
Didactic București in parteneriat cu Primaria Sectorului 1, Helsinki, 
Finlanda, 11-16 noiembrie 2018 

 Vizita de studiu «Organizarea stagiilor de practică pentru elevi în 
Regiunea Occitanie», Toulouse, Franta, 11-15 decembrie 2017  

 Participare la stagiul « Interactive Development, Co-create and 
Share», organizat de Camera de Comerț și Industrie Romania-China la 
Shenzhen, China, 26-31 martie 2017 ; 

 Proiectul Erasmus +, Acțiunea Cheie 1-VET, 2014-1-RO01-KA102-
001031, cu titlul „Modele inovative pentru optimizarea activității de 
consiliere pedagogică și metodică a profesorilor debutanți din 
învățământul preunivesitar bucureștean pentru creșterea calității 
educației furnizate elevilor”, în parteneriat cu ENGIM San Paolo, din 
Roma, Italia, perioada 13 -26 martie 2016.             

 Proiectul Erasmus +, Acțiunea Cheie 1-VET, 2014-1-RO01-KA102-
001033, cu titlul „Modele inovative aplicabile în sistemele 
educaționale, focalizate pe educația ecologică a elevilor, care 
vizează conservarea biodiversității și utilizarea rațională a 
resurselor naturale”, în parteneriat cu College Corbeil-Essonnes, 
Franța, perioada 6 -19 decembrie 2015. 

 Participare la Vizita de informare organizată de către Comisia 
Europeană la Bruxelles, Belgia, 18-20 noiembrie 2015   

 Participare la stagiul de formare profesionala in cadrul proiectului 
POSDRU, « Calitate in managementul unitatii scolare », organizat la 
Stocholm, Suedia, ianuarie 2013 

 Participare la stagii de formare profesionala si vizite de studiu în cadrul 
unor proiecte POSDRU, Comenius, Grundwig in : Spania, Suedia, 
Turcia, Italia 

 « Organizarea activității firmelor de exercițiu – participarea la 
târguri internaționale » 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2018, 2019, New York, SUA 

 Crearea ghidurilor de instruire practica pentru elevii si profesorii 
de la domeniile mecanică, electric si construcții, în cadrul 
proiectului POSDRU, « Pregatiți pentru piața muncii », octombrie 2011, 
Albano Lazziale, Italia 

  « Comunicare și lucrul in echipă », mai 2009, Barcelona, Spania 

 « Creating E-learning courses », bursa Comenius, octombrie 2007, 
Hamrun, Malta  

 « Participare la Târgul Internațional al firmelor de exercițiu », aprilie 
2006, Zagreb, Croatia 

 “Practica în agenția de turism – școala și predarea centrată pe 
elev”, mai 2000, Neusiedl am See, Austria 

                        Publicatii    Manual «Finanțe» cls. a XII - a Ed. Niculescu 2002 

 Auxiliar curricular Contabilitate - Monografii contabile, Ed. Niculescu 2002 

 Culegere Teste grilă pentru bacalaureat – Ed. Uranus 2003 

 Manual « Turism », anul I SAM, Ed. Niculescu ABC, 2004 

 Manual “Contabilitate” cls. a XII-a, Ed. Niculescu, 2004 

 Manual “Comerț”, anul I SAM, Ed. Niculescu ABC, 2005 
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 Auxiliar curricular – Bazele contabilităţii, Ed. Niculescu 2006 

 Manual « Asigurari », cls.a XI a, Ed. Akademos,  2006 

 Ghid practic « Patrimoniul intreprinderii », Ed. Akademos 2010 

 Manual « Turism și alimentație publică », Ed. CD PRESS, 2011 

 Ghid de practică pentru domeniile mecanică, electric și 
construcții, Ed. CD Press, 2012 

 Definitivatul – Debut in educația și formarea cadrelor didactice, 
ISMB, 2016 

 Ghid privind practicile pedagogice in dezvoltarea durabilă, elaborat 
în cadrul proiectului Erasmus+ „Modele inovative aplicabile în sistemele 

educaționale, focalizate pe educația ecologică a elevilor, care vizează conservarea 
biodiversității și utilizarea rațională a resurselor naturale”, 2017 

 Studiu privind contextul international al inovarilor curriculare 
asociate învățamantului secundar, Editura Atelier Didactic, 2018  

ARTICOLE PUBLICATE   « Orientari, direcții, tendințe în managementul economic al 
educației », Conferința internațională DKS 2015 (Diversity in Knoledge 
Society), Roma, Italia, 21-23 noiembrie 2015. 

 « Educația între descentralizare, finanțare și performanta », 
Colocviul național cu participare internațională « Școala, educația și 
cercetarea intr-o Europa unită », Editura Atelier Didactic, București, 22-
24 ianuarie 2016 ; 

 « Mecanisme și alternative de finanțare a unitaților de învățământ 
în contextul asigurării unui act educațional de calitate », PDT 2016 
Conference Proceeedings, « Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice, Învățământul între realitate și provocări», Prumedia 
Publishing, Dallas, USA, 19.aprilie 2016 ; 

 ”THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM – A BASIS OF 
CONSOLIDATED FOOD SECURITY CULTURE IN ROMANIA" 
aferent Conferintei Intelligence in the Knowledge Society 2017, 
Conferința Internațională ”Future of Europe”, ediția a 8-a, organizată de 
Facultatea de Relații Economice Internaționale în perioada 16 – 17 
Noiembrie 2017, publicat în Revista OEconomica; 

 “GOOD FAITH IN EXERCISING THE WORK REPORTS BY THE 
CONTRACT PERSONAL IN THE PUBLIC SECTOR” – afferent 
Conferintei international “Perspective ale Dreptului Afacerilor in Mileniul 
al Treilea, publicay in cartea Kristine Strada – Rosenberga Maria do 
Rosario Anjos, Adjuris – International Academic Publisher, decembrie 
2018; 

 ”THE BASIC FUNDING OF PREUNIVERSITY EDUCATION 
SCHOOLS” – aferent Conferinței Internaționale ”Contemporary 
Challenges for the Society in the Context of the Recent Economic and 
Social Changes”, ediția a III-a, organizată de Universitatea Valahia din 
Tărgoviște și de Academia Oamenilor de Știință din România in 
perioada 20-22 iunie 2019;  

 ”EVOLUTION IN THE TEACHING CAREER IN THE PRE-

UNIVERSITY EDUCATION SYSTEM” – International Conference on 

Management Economics and Accounting, editia a XI-a, organizată de 

Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia în perioada 14-15 mai 

2019; 

 ”Policies of the Organisation for Economic Cooperation and 

Development (OECD) in financing pre-university education” – The 

14th International Conference on Business Excellence, organizată de 

Academia de Studii Economice din București 
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PARTICIPARI LA CONFERINȚE   EDUCATION POLICY OUTLOOK, 2019 EDUCATION POLICY 
REFORM DIALOGUES, organizata de OECD, Stockholm, 
Sweden, 16-17 September 2019 

 Implementation of Education Reforms in Europe - 
Governance and Leadership in Change Processes, 
Austria, Viena (ACV), 13 – 14 Decembrie 2018 

 2nd World OER Congress – Open Eeducational Resources 
(OER) for Inclusive and Equitable Quality Education:  From 
Commitment to Action, Ljubljana, Slovenia, 18-20 septembrie 
2017 

 «Carring for Europe and the World» conferinţă pe tema educatiei 
pentru dezvoltare durabila, in cadrul programului Comenius, Oulu, 
Finlanda, octombrie 2010 

 
APTITUDINI SI COMPETENTE 
 PERSONALE 

 

  

 

LIMBA MATERNA  ROMÂNĂ 

 

LIMBI STRAINE CUNOSCUTE 
 

Inţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2 

 
 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

SOCIALE 

  Abilitatea de a lucra şi coabita cu alte persoane, în medii multiculturale, în situaţii în 
care comunicarea şi munca în echipă sunt esenţiale. Am conlucrat foarte bine cu 
colegii, atât în calitate de profesor, cât și in calitate de director, de inspector, precum și 
cu conducerile şcolilor unde am fost angajat. O relaţie deosebită am avut cu elevii, 
cărora le-am acordat o atenţie sporită, încercând să mă implic în rezolvarea 
problemelor acestora, o dovada in acest sens fiind participarea mea in finala 
competitiei „Profesorul anului” 2005, organizată de Junior Achievement. De 
asemenea, am o relatie de strânsă colaborare cu părinţii elevilor. 

 Membru în Consiliul Local de Dezvolatare a Programelor Sectoriale (CLDPS) 

 Memebru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Preunversitar 
(CNFIP) – Ministerul Educației Naționale si Cercetării Științifice 

 Membru in Corpul de Experți în Mangement Educațional 

 Membru in Corpul de Experți ai Corpului de Control al Ministrului Educației 

 Membru in comisia Națională Specializată de Acreditare a furnizorilor de formare 
continuă (MECS) 

 Membru in comisia ANC de autorizare a furnizorilor de formare și de evaluare a 
competențelor absolvenților programelor de formare 

 Metodist ISMB – dicipline economice 

 Membru in consiliul consultativ al ISMB    

 Colaborare cu CNDIPT pentru elaborarea PRAI 

 Coordonare proiecte educaționale școlare și extrașcolare  

 Colaborare cu Agenția Română Antidrog 

 Colaborare cu CNEE –elaboarare subiecte bacalaureat și olimpiade 

 Colaborare cu diferite ONG-uri pentru derularea de proiecte educaționale 

 Îndrumare practică pedagogică – studenți ASE 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

ORGANIZATORICE 

  Manager de proiect, proiectul POSDRU “Pregătiți pentru piața muncii”, ID 63611 

 Organizare schimb de experiență pentru cadrele didactice din Școala nr.45 și cadrele 
didactice din trei școli din Lisabona, Portugalia, mai 2010; 

 Organizarea Simpozionului Național “Dimensiunea europeană a educației”, 2008, 
2009, 2010 
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 Manager de proiect - Proiectul European EYE Manager Championship, proiect finanțat 
prin programul Inteligent Energy for Europe 

 2009-2019: participare la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu – SUA, New 
York 

 Organizarea unor vizite de studiu la universități precum: Harvard University, Yale, 
Holly Cross (Boston), Stanford.  

 Membru în comisiile de concurs de la ISMB, pentru ocuparea funcțiilor de conducere, 
îndrumare și control (inspector școlar, director și director adjunct) 

 Membru echipa de proiect RESPECT – parteneriat școlar COMENIUS – Anglia/ 
Polonia – septembrie 2006-iunie 2007 

 Organizare Târgul “Primavara Firmelor de Exercițiu” , 2004-2012 

 Organizator Simpozionul Municipal “România între tradiție și modernitate” edițiile I, II 

 Membru în diferite comisii ale MEN, ISMB, SNEE 

 Expert contabil  

 Coordonare activitate firme de exercițiu 

REZULTATE DEOSEBITE IN 

ACTIVITATEA DIDACTICA 
  Premiile  II si III la Concursul Național “Made for Europe” ediția 2010 pentru Școala 

Nr.45 «Titu Maiorescu» 

 Certificatul «Școala europeană» 2009, 2012, Scoala Nr.45 «Titu Maiorescu» 

 Diploma « Gheorghe Lazăr » clasa a III-a, 2009 

 Premiul « Directorul anului » acordat de MECT, decembrie 2007 

 Obţinerea gradaţiei de merit în 2004, 2008, 2012, 2017 

 Premiul I la faza naţională a Olimpiadei Interdisciplinare ”Tehnologii”  anul şcolar 2001 
-2002 cu eleva Migodici Eliza cls.a XI a 

 Premiul III la faza naţională a Olimpiadei Interdisciplinare „Tehnologii” anul şcolar 2002 
-2003 cu eleva Migodici Eliza cls a XII a 

 Menţiunea I la faza naţională a Olimpiadei Interdisciplinare “Tehnologii” anul şcolar 
2004 -2005 cu elevul Dinică Mihai cls a XII a 

 

APTITUDINI SI COMPETENTE 

TEHNICE. 

  Utilizare PC: Word, Excel, Power Point, Ciel, Wizcount, Internet 

 Utilizare aparatura electronică 

 Permis de conducere categoria B 

 

 

INFORMATII 
SUPLIMENTARE 

                  

        REFERINȚE: 

 Prof. Univ. Dr. Pavel Nastase – Academia de Studii Economice 

 Prof. Roxana Carmen Ionescu – Director Colegiul Economic “V. Madgearu” Bucuresti 

 Prof. Univ.Dr. Emil Paun – Facultatea de Psihologie, Universitatea Bucuresti 

   

 

București,                            
                                                                                                     Prof. Ionel - Florian LIXANDRU 
05.01.2022 
 

 


