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INFORMAŢII
PERSONALE

BADEA  ALINA  DANIELA

 

 Dragoș Vodă nr. 20, Botoșani, 710327, România

 0331102373     0743270357       

 daniela_alina_badea@yahoo.com

Sexul: feminin | Data naşterii: 19/07/1967 | Naţionalitatea:  română 

LOCUL DE MUNCA
PENTRU CARE SE

CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

Inspector școlar – învățământ profesional și tehnic

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

09.11.2015 – 31.08.2021 Director, Liceul Tehnologic Elie Radu Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 60
 Management învățământ – educație  

01.09.1999 – 09.11.2015 Profesor discipline de specialitate - Construcții/Instalații pentru construcții,  Liceul
Tehnologic Elie Radu Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 60

 Predare – învățare, dirigenție, învățământ – educație
01.09.1997 – 31.08.1999 Maistru instructor, Liceul Tehnologic Elie Radu Botoșani, str. Dragoș Vodă nr. 60

 Predare – învățare,  învățământ – educație

01.09.1996 – 31.08.1997 Profesor  suplinitor  educație  religioasă,  Școala  nr.  14  Botoșani,   Aleea  Gen.
Gheorghe Avramescu, nr. 5, pag. web:  http://scoala14bt.ro  

 Predare – învățare,  învățământ – educație
16.04.1996 – 31.08.1996 Profesor  suplinitor  educație  religioasă,   Școala  generală  nr.  12  Botoșani,  str.

Prieteniei nr. 8, pag. web:  http://www.scoalagimnaziala12bt.webgarden.ro  
 Predare – învățare,  învățământ – educație

16.10.1995 – 15.04.1996 Profesor  suplinitor  educație  tehnologică,  Școala  generală  nr.  12  Botoșani,  str.
Prieteniei nr. 8, pag. web:  http://www.scoalagimnaziala12bt.webgarden.ro

 Predare – învățare,  învățământ – educație
01.02.1995 – 16.10.1995 Muncitor necalificat SC Rapsodia Conf SA, str. Independenței nr. 4 Botoșani,

01.10.1993 – 01.04.1994 Redactor SC Carmitim SRL Botoșani, str. Primăverii nr. 11, Botoșani
15.09.1991 – 21.04.1993 Profesor II suplinitor, Grup Școlar de Materiale de Construcții Iaşi, Bd. Socola nr.

110 Iaşi, jud. Iaşi
 Predare – învățare,  învățământ – educație

21.09.1989 – 30.06.1991 Mecanic, Direcţia Apelor Prut Iaşi, str. Văscăuţeanu nr. 10, jud. Iaşi
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Octombrie 2015 Valorificarea concluziilor inspecției școlare, CCD Botoșani
 Consilierea în vederea eficientizării activității de proiectare a inspecției

școlare;  consiliere  și  îndrumare  în  vederea  valorificării  concluziilor
inspecției școlare de specialitate

Septembrie – octombrie
2015

Expert autorizat în cadrul proiectului Platformă metodologică și informatică pentru
organizarea și desfășurarea programelor Admiterea în învățământul liceal de stat,
Bacalaureat, Certificare a calificării profesionale, Mișcarea personalului didactic
din învățământul preuniversitar  – Titularizarea, Euro 200 și Bani de liceu din
sistemul  educațional  preuniversitar  Cod  SMIS  32567,  Ministerul  Educației  și
Cercetării

02.02.2015 – 19.02.2015 Formator, specializarea: educația adulților, CCD Botoșani
 Pregătirea  formării,  realizarea  activităților  de  formare,  evaluarea

participanților la formare, evaluarea programelor de formare, metode și
tehnici  de  formare,  maeketingul  formării,  proiectarea  programelor  de
formare, calitatea programelor de formare

06.06.2014 – 20.06.2014 Abilități de viață la adolescenți – prevenirea consumului de droguri, CCD Botoșani
 Metode și tehnici specifice – Proiect „ Necenzurat ‟, informații despre

droguri, abilități de viață, componenta parentală, promovarea, planificarea,
implementarea și evaluarea proiectelor specifice

18.10.2013 – 20.12.2013 Managementul instituțiilor educaționale, CCD Botoșani
 Managementul  resurselor  în  instituțiile  de învățământ,  management  de

proiect, managementul clasei, consiliere și orientare în carieră, inițiere în
limba engleză, managementul curriculum-ului, proiectarea, managementul
și  evaluarea  programelor  educaționale,  inspecția  școlară,  școala  și
comunitatea, evaluarea curentă, concursuri și examene

11.09.2013 – 05.10.2013 Evaluator  de  furnizori  și  programe  de  formare,  Asociația  Confortul  Training
Botosani

 Verificarea instrumentelor de evaluare, evaluarea îndeplinirii criteriilor de
autorizare,  verificarea  documentației  și  a  condițiilor  de  desfășurare  a
programului  de  formare  profesională  (PFP),  aplicarea  cerințelor  de
asigurarea calității în formarea profesională continuă (FPC), verificarea
transpunerii  standardului  ocupațional  /  standardului  de  pregătire
profesională în programa de pregătire

19.01.2013 – 17.03.2013  Competență,  inovație  și  profesionalism  prin  TIC,  Casa  Corpului  Didactic
Botoșani

 Formarea competențelor IT și certificare IT, proiectarea și implementarea
curriculum-ului centrat pe competențe, managementul clasei – gestionarea
situațiilor de criză, metode interactive de predare – învățare 

09.04.2012 – 28.04.2012 Magister  XXI,  Management  și  comunicare,  Universitatea  Ștefan  Cel  Mare
Suceava

 Psihopedagogia comunicării, managementul clasei de elevi, consiliere și
orientare, legislație și deontologie în învățământ, multimedia în educație

2008 – 2010 Master, Management educațional, Universitatea Petre Andrei Iași, Faculatatea de
Psihologie și Științele Educației
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28.02.2009 – 20.03.2009 Mentor, Edinfo SRL Iași
 Pregătirea  formării,  realizarea  activităților  de  formare,  evaluarea

participanților  la  formare,  aplicarea metodelor  și  tehnicilor  speciale  de
formare,  marketingul  formării,  proiectarea  programelor  de  formare,
organizarea programelor și stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea și
asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare

22.09.2008 – 21.11.2008 Formator, SC CFP STEF SRL Iași
 Proiectarea  activităților  de  formare,  facilitarea  activităților  de  învățare,

organizarea sesiunilor
  de evaluare, identificarea nevoilor organizaționale de formare, stabilirea

strategiei și
  construirea programului de formare și evaluarea eficienței programelor de

formare
2012 Educație de calitate pentru elevii cu cerințe educative speciale

 Predare – învățare interactivă centrată pe elevul cu nevoi educaționale
speciale

 Utilizarea TIC în procesul de predare-învățare-evaluare cu elevii cu nevoi
speciale

 Management instituțional și de proiect în școala integratoare
2005 Certificat de acordare a gradului didactic I

1986 - 1993 Universitatea  Tehnică  Gheorghe  Aschi  Iași,  Facultatea  de  Construcții  și
Arhitectură, specializarea: Instalații pentru construcții

COMPETENΤE
PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

Specificaţi limba străină
Adeverință nr. 10 din 08.01.2014 – Managementul instituțiilor educaționale –

Inițiere în limba engleză. 
Specificaţi limba străină

Foaie matricolă seria L nr. 13513 din 08.07.2002 – Limba rusă. 

 

Competenţe de comunicare  Bune competențe de comunicare dobândite prin experiență proprie de 
metodist, formator, responsabil arie curriculară și prin parcurgerea  
cursurilor  menționate anterior; 
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Competenţe
organizaţionale/managerial

e 

Competențe  organizaționale  și  manageriale  dobândite  în  următoarele  funcții
deținute:

 Director Liceul Tehnologic Elie Radu Botoșani în perioada 09.11.2015 –
prezent

 Responsabil  Comisie  metodică  –  Aria  curriculară  Tehnologii  în  anii
școlari 2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015

 Membru în Consiliul de Administrație al unității școlare
 Metodist  al  Inspectoratului  Școlar  Județean  Botoșani  începând  cu

31.10.2009
  Membru al Consiliului Consultativ – Învățământ profesional și tehnic în

anii școlari 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016

Competenţe dobândite la
locul de muncă 

 Comunicativitate,  sociabilitate,  asertivitate,  empatie,  disponibilitate  la
munca în echipă – dobândite şi experimentate atăt în activitatea de profesor
și director, cât şi pe parcursul stagiilor de formare parcurse.

 Spirit organizatoric, aptitudini manageriale, relaţionare corectă de  linie şi
staff, stil de conducere democratic – dovedite prin activităţile organizate şi
susţinute.

 abilităţi operare PC, creativitate, experienţă în lucrul cu adulţii

Competențe informatice               Au fost dobândite prin participarea la cursuri de inițiere IT și TIC avansat

 Utilizare PC (Windows, Microsot office, Internet explorer) – Atestat de
formare continuă a personalului didactic – Inițiere IT

 Utilizare aplicații de comunicare, realizare prezentări, aplicații de calcul
tabelar, utilizare elemente de bază ale limbajului HTML – Adeverință –
programul de formare - Inițiere în AEL

 Utilizare  calculator,  utilizarea  aplicației  dedicată  managementului  școlii
ASM – Adeverință – curs formare profesională SIVECO România

 Utilizarea TIC în activitatea didactică dobândite prin Atestat de formare
continuă a personalului didactic – competență, inovație și profesionalism
prin TIC

 Utilizare tablă interactivă – Diplomă – NextClass – divizie a companiei
Quartz Matrix

 Expert  autorizat  în  cadrul  proiectului  Platformă  metodologică  și
informatică pentru organizarea și desfășurarea programelor Admiterea în
învățământul  liceal  de  stat,  Bacalaureat,  Certificare  a  calificării
profesionale,  Mișcarea  personalului  didactic  din  învățământul
preuniversitar  –  Titularizarea,  Euro  200  și  Bani  de  liceu  din  sistemul
educațional  preuniversitar  Cod  SMIS  32567,  Ministerul  Educației  și
Cercetării

INFORMAȚII  SUPLIMENTARE
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Publicaţii  Efectele managementului defectuos al clasei. Violența în școală ISBM 978-
973-88449-4-0, editura Hesiona, Focșani, Vrancea

 Istoria  activităților  de  gestionare  a  deșeurilor  în  Europa  –  Revista
Tehnoșcoala nr. 3 din 2009, ISSN 1844-0185,   editura Hesiona, Focșani,
Vrancea

 Importanța  comunicării  în  motivarea  cadrelor  didactice  și  a  elevilor  –
revistă Conferința națională Pluralism și alteritate în educație – perspective
teoretice și praxiologice

Proiecte  Hai pe net 2015 – coordonator la campania de incluziune digitală – martie
2015

 e-Participare în Europa – coordonator activități – mai 2015
 Evaluararea Națională în Educație – colaborator – mai 2013
 Inspiring Science Education – membru echipă de proiect – martie 2013
 O lume mai bună a mea, a ta, a tuturor...., proiect județean – membru în

echipa de proiect – anul școlar 2015-2016 
 Merită să aștepți – participant – decembrie 2015
 Nașterea  Domnului  –  Renașterea Bucuriei  –  proiect  regional,  membru

organizator – noiembrie 2015-mai 2016
 Tehnologii  facilitatoare  ale  adaptabilității  copiilor  la  mediul  școlar  –

participant – aprilie 2012
 A doua șansă – Proiect POSDRU/162/2.2//5/142190/ Un viitor mai bun

pentru educație – participant -2014-2015
 Dezvoltarea  personală  prin  prisma dezvoltării  competențelor  digitale  –

campania SMYLE – 2013
 VIA –  Vocație,  Interese,  Autocunoaștere  și  dezvoltare,  drumul  către

succesul  profesional  –  POSDRU/90/2.1/S/63742  –  septembrie  2013  –
aprilie 2013

 Schimburi educaționale transfrontaliere în domeniul profesional – membru
echipa de proiect februarie 2011 – februarie 2012

 Campania  națională  SMARTER  –  membru  echipei  de  campanie  –
octombrie 2014

 Elaborare  CDL și  materiale  de  învățare  pentru  siguranța  și  sănătatea
elevilor – POSDRU/22/2.1/G/33487, participant– iunie 2011

 Creșterea șanselor de incluziune socială a persoanelor aflate în detenție prin
o mai bună educație, informare a societății și îmbunătățire a activităților în
penitenciar  –  programul  O  zi  în  închisoare  –  membru  în  echipa  de
implementare – aprilie-iunie 2010
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Conferinţe  Simpozion  național  cu  participare  internațională  KREATIKON.
Creativitate-Formare-Performanță - aprilie 2012

 Simpozion  național  și  sesiunea  de  comunicări  științifice  Modalități  și
mijloace de includere a problemelor de mediu în cadrul diferitelor arii
curriculare  cu lucrarea Gestionarea resurselor de apă - aprilie 2011

 Conferința  națională  Pluralism  și  alteritate  în  educație  –  perspective
teoretice și praxiologice cu lucrarea Importanța comunicării în motivarea
cadrelor didactice și a elevilor – aprilie 2013

 Workshop Asistență psihologică a copiilor cu ADHD - Simpozion național
cu  participare  internațională  KREATIKON.  Creativitate-Formare-
Performanță – aprilie 2012

Seminarii 

Distincții

 Calculatorul – profesorul mileniului III – campania SMYLE – 2013

 Gradaţia de merit (incepând cu anul 2015)
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