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Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Maftei Gheorghe Liviu 

Adresa Victoriei, nr. 1, bl. B 8, ap. 10 Botoșani, România 

Telefon  Mobil: 0741141711 

E-mail mafteiliviu60@yahoo.com 

                                                       Naționalitate Română 

                                           Data naşterii 20.04.1960 

                                                              sex                                                      masculin 

Experienţa profesională  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
       Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                  Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
 
De la 1septembrie 2020 –în prezent 
  
Inspector şcolar Învăţămât particular şi alternative educaţionale  
 
Inspectoratul Şcolar Judeţean/Şcoala gimnazială nr.7, Botoşani,România 

Îndrumare şi control/Învăţământ 
 

 
                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
       Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                  Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                                Perioada 

 
De la 1septembrie 2012 –în prezent 
 Profesor educaţie fizică şi sport  
Profesor educaţie fizică şi sport şi diriginte 
Şcoala gimnazială nr.7, Botoşani, România 

Învăţământ 
 
 
 
De la 1 iulie 2009 pană în iulie 2012 

                       Funcţia sau postul ocupat    Inspector şcolar de specialitate educaţie fizică şi sport 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Îndrumare şi control 
Învăţământ 



                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
       Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                  Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                                 Perioada 
                        Funcţia sau postul ocupat 
     Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                 Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
       Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                 Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
       Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                  Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
       Principalele activităţi şi responsabilităţi 
                  Numele şi adresa angajatorului 
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 De la 1septembrie 2008 pană la 1 iulie 2009 
 Profesor educaţie fizică şi sport  
Profesor educaţie fizică şi sport şi diriginte 
Şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Octav Băncilă, Botoşani, România 

Învăţământ 
 
 

 
 De la 1 septembrie 1999 până la 31 august 2008 
 Profesor educaţie fizică şi sport 
Profesor educaţie fizică şi sport şi diriginte 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 8 Botoşani 
Învăţământ 
 
 
 
De la 1 septembrie 1994 până la 31 august 1999 
Profesor educaţie fizică şi sport 
Profesor educaţie fizică şi sport şi diriginte 
Liceul cu Program Sportiv 

Învăţământ 
 
 
De la 1 septembrie 1990 până la 31 august 1994 
 Profesor educaţie fizică şi sport 
Profesor educaţie fizică şi sport şi diriginte 
Şcoala cu clasele I-VIII nr. 17 Botoşani 

Învăţământ 
 
 
 
 
 
De la 1 septembrie 1982 pana la 1 septembrie 1990 
Profesor educaţie fizică şi sport 
Profesor educaţie fizică şi sport 
Clubul Sportiv Şcolar Botoşani 
Învăţământ 

 

 

                    Educaţie şi formare  

 

 

                                          Perioada Din 27.02. 2021 până 29.03. 2021 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință membru în comisia CPECN 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
                                              Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  

CPECN  
    
 
 

  Din 15 septembrie 1993 pana la 15 iulie 1995   
Diplomă de licenţă 
 Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                                                     Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                                                  Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
                                                 Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                                     
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                       

                          furnizorului de formare                               
                                         
                                                     Perioada 

                    Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                       
                              furnizorului de formare 
                                                             
                                                Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                  Disciplines principale studiate / 
                           competenţe dobândite  
 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                       
                              furnizorului de formare                                                             

 
                               Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                       
                              furnizorului de formare                                                                                              

                            Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
                    Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplines principale studiate / 

competenţe dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Universitatea  A.I.Cuza Iaşi 
 
 
Din 15 septembrie 1979 până în iunie 1982 
 Diplomă de absolvire 
 Educaţie fizică şi sport 
 
  
 
Universitatea „ A.I.Cuza” Iaşi 
Din 2010  până în 2011 

Certificat formator  
  Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare,marketing-ul formării,evaluarea,revizuirea şi 
asigurarea calităţii  Educaţia adulţilor 
Ministerul,muncii, familiei şi egalităţii de şanse, 
 Consiliul naţional de formare profesională a adulţilor, MECTS 

 
 
 
Din 2009  până în 2010 
Adeverinţă 
Controlul calităţii în şcoală  
Formarea inspectorilor din ISJ şi a experţilor din MECTS 
 
ARACIP, C.C.D.  
 
 
 
Din 2008  până în 2009 
Fomator local 
Dilpomă de Formare Continuă a Personalului Didactic  
 
C.C.D.  
 
 
 
 
Din 2007 până în 2008 
  Adeverință de Formare Continuă a Personalului Didactic – Managementul Instituţiilor Educaţionale 
  Discipline: - Management educaţional 

-  Comunicare şi Curriculum 
 
  Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
 
 
  Din 2006 până în 2007 
  Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic – IniţiereIT şi Utilizare AeL 
  Competenţe: -  Utilizarea lecţiilor pe platforma AeL   

- Crearea de lecţii şi teste pentru a fi prezentate pe platforma AeL  
 
 
  Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi SIVECO România 
 
 
  Din 2004 până în 2005 
   Atestat de formare continuă - Management educaţional al instituţiilor de învăţământ 
 Discipline: -      Introducere în managementul educaţional  / Documente de planificare .Plan managerial / 
Planificarea activităţilor din şcoală. Plan de dezvoltare instituţională / Organizarea activităţilor din şcoală / 
Managementul resurselor umane / Managementul conflictelor şi negocierea / Management de curriculum / 
Parteneriate ţi implicare comunitară 
 Casa Corpului Didactic Botoşan 
 
Din 2006 până în 2007 
Adeverință de formare continuă  - Inspecţia şcolară 
Competenţe metodologice privind proiectarea,  organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie / 
Competenţe manageriale de sprijinire, consiliere şi evaluare/  Competenţe de comunicare şi relaţionare / 
Competenţe de monitorizare a curriculumului, a calităţii procesului educaţional şi a activităţii cadrelor 
didactice 
 / Competenţe de management educaţional şi de asigurare a calităţii educaţiei 
 
Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
2007-2008 
Adevrință de formare continuă   - Management educaţional – formarea directorilor de unităţi şcolare 
Managementul resurselor umane / Proiectul şcolii / Cultură organizaţională / Management de proiect / 
Elemente de legislaţie şcolară / Evaluarea unităţilor şcolare / Curriculum, la decizia şcolii / Evaluare 
internă şi microproiecte 
Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
2005-2006 
Atestat de formare continuă   - Consiliere şi orientare şcolară 
Autocunoaştere şi dezvoltare personală / Comunicare şi abilităţi sociale / Managementul informaţiilor şi al 
învăţării / Planificarea carierei / Calitatea stilului de viaţă 
Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
2001-2002 
Certificat  de formare continuă – Gândire critică 
 
Implementarea proiectului de susţinere a reformei învăţământului 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

Limba(i) străină(e) Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
B2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba  
B2 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

 

 

Competente şi abilităţi sociale -      Spiritul de echipă 

-      O bună capacitate de comunicare obţinută ca urmare a participării la diferite 
proiecte  și la simpozioane naţionale 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Leadership  In vederea perfecționării permanente am participat la consfătuirile inspectorilor de 
specialitate organizate de MECTS, cercurile pedagogice si consfătuirea profesorilor de educație fizica 
organizate de I.S.J. Botoşani si la cursuri de perfecționare organizate de C.C.D. Botoşani: 

- inspecţia şcolara  
- consiliere si orientare  
- managementul educaţional – formarea directorilor de unităţi şcolare. 
- iniţiere I.T. 
- Curs A.R.A.C.I.P.- dezvoltarea sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii în 

învăţământul preuniversitar 
- : POS DRU/1/1.1/S/2- profesionişti în managementul educaţional preuniversitar 
- Am făcut parte din comisia de elaborare şi evaluare a concursului naţional de ocupare a 

posturilor declarate vacante din învăţământul preuniversitar 
- Vicepreşedinte C.Z.E. şi C.E. 
La şcoala cu clasele I-VIII Nr.7 Octav Băncilă Botoşani am fost numit sef de catedra fiind preocupat 

de buna desfăşurare a tuturor activităţilor instructiv – educative si extracurriculare desfăşurate in şcoala.  
In cadrul scolii cu clasele I-VIII Nr.8 am făcut parte din echipa de proiecte a şcolii aducând contribuţii 

in cadrul programelor de reforma educaţionala 
Am făcut parte din: 
- Comisia de Elaborare si Implementare a R.O.I. 
- Comisia de Prevenire a Abandonului şcolar 
- Comisia de Disciplina in Rândul Elevilor 
- Comisia de Evaluare a Calităţii din Învăţământ 
- Comisia de Evaluare pentru examenul de Bacalaureat 
- Comisia de înscriere a Elevilor la ,,Testelor Naţionale” 
- Consiliul de Administrație. 
La şcoala cu clasele I-VIII nr.7 Botoşani am iniţiat programul educaţional ,,Nici o Zi Fără Mişcare” ce 

urmăreşte implementarea exerciţiului fizic in viaşa de zi cu zi a elevilor, petrecerea timpului liber cat mai 
plăcut si înlăturarea deficientelor fizice. La nivelul scolii se desfăşoară Proiectul de prevenire a delicvenţei 
juvenile si victimizării minorilor numit ,,Fii European – Fii Civilizat” in colaborare cu Politia si Jandarmeria . 

Am fost numit in calitate de reprezentant al I.S.J. Botoşani in Comisia de Jurizare si organizare a 
etapelor judeţene ale Concursurilor Naţionale ,,Prietenii Pompierilor”, ,, Cu viaţa mea apar viaţa” si ,, 
Educaţie Rutiera, Educaţie pentru viaţă” organizate de M.E.C.T. in parteneriat cu Inspectoratul General 
pentru Situaţii de Urgenţa şi Politia Rutiera.  

In parteneriat cu ,,Agenţia Naţionala Antidrog” am organizat activitatea ,,Clase fără Fumat”.  
Am colaborat cu Palatul Copiilor Botoţani in organizarea concursurilor   cuprinse in C.P.E.E. in perioada 
2003 – 2007. In cadrul acestor activităţi s-au obţinut cu elevii din şcoala nr7 si şcoala nr 8 rezultate 
bune si foarte   bune. 

Sunt coordonator al activităţii cuprinse in proiectul ,,Educaţie prin Sport” proiect ce se derulează la 
nivelul municipiului in colaborare cu Primăria Botoşani organizat de Asociaţia Judeţeana ,,Sportul pentru 
Toţi” 

Cu Direcţia Județeană pentru Sport a judeţului Botoşani am încheiat un protocol de colaborare in 
vederea desfăşurării unor activităţi sportive la toate categoriile de vârsta din cadrul programului ,,Sportul 
pentru Toţi” la nivel regional si local.  

Menţionez ca fac parte din comisia de organizare si desfăşurare din cadrul Programului National 
,,Rural – Sport” 
   Spirit organizatoric  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM ( WordTM, ExcelTM şi PowerPointTM ), dobândite în 
formarea profesională şi activităţi de voluntariat în timpul liber  

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


