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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume RÎZNIC MARIUS 

Adresa   Botoşani, România 

Telefon     0721966488   

E-mail marius.riznic@isjbt.ro   
  raznicm@yahoo.com  

  

Nationalitate  română 
  

Data naşterii  17 august 1975, Botoșani 
  

  
  

   
  

Experienţa profesională 
 
                                                    Perioada 
 
                         Funcția sau postul ocupat 
 
                  Numele și adresa angajatorului 
 
    Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 
 
Noiembrie 2020 
 
Inspector de istorie 
 
Inspectoratul Școlar Județean Botoșani,str. N. Iorga, nr. 28 
 
Educație 
 

  

Perioada    2020-2001,  profesor la Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Gheorghe” Botoşani 
       

Funcţia sau postul ocupat - profesor de istorie 
- responsabil CPAESE (2007 - prezent) 
- lider sindical (SIP - Botoşani) (2007 - prezent) 
- diriginte (2001 - prezent) 
- responsabil al ariei curriculare „Om şi societate” (2001 - 2007) 
- responsabil al ariei curriculare „Consiliere şi Orientare” (2007 - prezent) 
- membru în comisia de inventar a bibliotecii şcolare (2002 - 2004) 
- membru în Consiliul Consultativ al I. Ș.J. Botoșani (20111 - prezent) 
- metodist al I.Ș.J. Botoșani (2011 - 2019) 

  

Numele şi adresa angajatorului Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Gheorghe”, str. Prieteniei, nr.2,  Botoşani  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011- Obţinerea gradului didactic I, Universitatea din Bucureşti 
2009 – Absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă „D. Stăniloae” Universitatea A.I.Cuza – Iaşi 
 2007- Obţinerea gradului didactic II, Universitatea din Bucureşti 

   2003-  Obţinerea definitivatului în învăţământ, Universitatea din Bucureşti 
   2000-   Absolvent al Facultăţii de Istorie,  Universitatea din Bucureşti 
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Cursuri formare  
2015 Dezvoltarea profesională continuă pe componenta de evaluare, organizat de CCD Botoşani 
 
2015 „Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor locale” – curs POSDRU organizat de 
universitatea „Babeş - Bolyai” şi Institutul de Istorie orală din Cluj Napoca 
 
2014 Abilitatrea netodiştilor IŞJ - organizat de CCD Botoşani 
 
 
2014 Managementul instituţiilor educaţionale - CCD Botoşani 
 
2007 Seminarul „Predarea Holocaustului”  organizat de Institutul Yad Vashem - Ierusalim 
 
2006 Stagiul de formator judeţean pentru disciplina „Consiliere şi orientare” organizat de CCD 
Botoşani 
 
2006 Curs privind predarea Holocaustului – Bucureşti, Centrul de studii ebraice „Goldstein Goren” 
 
2005 Curs de iniţiere în IT organizat  de CCD Botoşani 
 

  2005 Seminarul „Predarea Holocastului în România” organizat de universitatea „Babeş - Bolyai” şi 
Institutul de Iudaistică „Dr. Moshe Carmilly” , Cluj – Napoca (martie şi iunie 2004), Auschwitz – Birkenau 
(septembrie 2004) , istriţa (septembrie 2005) 
 
  

  

  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba franceză   avansat  avansat  mediu  mediu  mediu 

Limba engleză   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Posed abilitîţi de comunicare,  deschidere către nou, adaptabilitate, seriozitate, asertivitate, 
capacitatea de relaţionare, lucrul în echipă, rezistenţă în condiţii de stres 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

O bună relaţionale cu partenerii educaţionali, competenţă dobândită ca urmare a derulării proiectelor, 
activităţilor extrascolare şi extracurriculare, în calitate de profesor diriginte, evaluator al concursurilor 
derulate la nivel judeţean, comisiilor metodice din care  fac parte( comisia diriginţilor, comisia 
metodică Om și societate, burse şcolare etc ) 

  

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Sisteme de operare Windows, Power Point  ,platforme educaţionale- Microsoft Teams, internet  - 
dobândite prin intermediul cursurilor de formare, a utilizării site  -urilor educaţionale etc 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasiunea pentru lectură- dobândite prin intermediul activităţilor de formare sau implementare( cerc 
lectură, participări la simpozioane). 
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Permis(e) de conducere Categoria B 
  

                   Referinţe: Prof. dr. Macovei Ada Alexandrina, inspector general adjunct, IȘJ Botoșani 
Prof. dr. Daniel Dascălu, director, Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Gheorghe” Botoșani   
  

  

 
 
 
 
                      Data 01.09.2021                                                                                                    Semnătura.......................... 


