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INFORMAŢII PERSONALE DOGARU MARIANA 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
Lector poziția 28 

01.10.2014-prezent Lector univ. Dr. Disciplinele Științele educației (cadru didactic asociat) 
 Universitatea Politehnică București, Departamentul de formare pentru cariera 

didactică și științe socio-umane (http://www.dppd.upb.ro/), Splaiul Independenței 
nr.313, secor 6 București 

 Furnizarea de cursuri studenților pentru disciplinele Pedagogie 1 și Pedagogie 2 
Evaluarea studenților 
Organizarea de activități de învățare 

 01.03.2006- prezent Expert IA în Departamentul de evaluare externă a calităţii 

ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), Bucureşti, Strada Spiru 
Haret nr.12, www.aracip.edu.ro 

• Evaluarea portofoliilor de selecţie şi a intreviului candidaţilor pentru expert în evaluare şi 
acreditare al ARACIP 

• Evaluarea continuă a rapoartelor de evaluare, precum şi a activităţii evaluatorilor externi 

• Evaluarea anuală a activităţii evaluatorilor externi 

• participarea în calitate de consultant la vizitele de evaluare/control în instituţiile de învăţământ 
preuniversitar la toate nivelurile, profilele, domeniile şi specializările, calificările profesionale; 

• participarea la realizarea rapoartelor de evaluare sau de control desfăşurate; 

• analizarea rapoartelor de evaluare/constatare în vederea emiterii propunerii de 
acordare/neacordare a autorizaţiei/acreditării pentru nivelurile învăţământului preuniversitar, 
toate specializările/calificările profesionale, învăţământ de stat sau particular; 

• elaborarea documentelor şi metodologiilor, ghidurilor de evaluare specifice activităţii ARACIP 
pentru toate nivelurile, profilurile, domeniile şi specializările/calificările profesionale; 

• realizarea (participarea) la emiterea unor regulamente, proiecte de norme metodologice 
privind aplicarea legislaţiei în vigoare şi întocmeşte studii de prognoză în domeniul evaluării şi 
acreditării învăţământului preuniversitar; 

• elaborarea studiilor comparative, analize, sinteze, rapoarte şi alte materiale de specialitate 

• verificarea  rapoartelor de evaluare sau de control întocmite; 

• participarea la analizarea rapoartelor de evaluare/constatare întocmite de comisiile organizate 
de ARACIP, în vederea evaluării prpunerii de acordare/neacordare a autorizaţiilor de 
funcţionare; 

• acordarea de  consultanţă noilor membri ai ARACIP privind procedurile de evaluare externă, 
autorizare, acreditare; 

• centralizarea informaţiilor în baza de date, statistici şi alte documente cu caracter sintetic referitoare la toate 
instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat sau particular 

Tipul sau sectorul de activitate evaluarea asigurării calităţii  

01.10.2006- 01.10.2013 Şef Departamentul de evaluare externă a calităţii 

ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), Bucureşti, Strada Spiru 
Haret nr.12, www.aracip.edu.ro 

• Coordonarea evaluării portofoliilor de selecţie şi a interviului candidaţilor pentru expert în 
evaluare şi acreditare al ARACIP 

• Coordonarea evaluării continuă a rapoartelor de evaluare, precum şi a activităţii evaluatorilor 
externi 

• Coordonarea evaluării anuale a activităţii evaluatorilor externi 

 

http://www.dppd.upb.ro/
http://www.aracip.edu.ro/
http://www.aracip.edu.ro/
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• coodonarea activităţii departamentului; 

• evaluarea activităţii  personalului din subordine, pe baza fişei postului şi a fişei de criterii; 

• evaluarea competenţelor personalului din subordine şi realizarea inventarului de nevoi de 
formare; 

• realizarea analizelor privind nevoile de formare profesională pentru personalul din subordine; 

• controlarea  îndeplinirii sarcinilor de serviciu de către personalul din subordine; 

• coordonarea activităţii subcomisiilor care efectuează evaluarea în teren a unităţilor şcolare 
preuniversitare de stat şi particulare; 

• coordonarea  elaborării de manuale de evaluare externă a calităţii, de ghiduri de bune practici, 
precum şi de recomandări de îmbunătăţire continuă în învăţământul preuniversitar de stat şi 
particular; 

• participarea  la elaborarea, tipărirea şi difuzarea rapoartelor periodice şi anuale ale activităţii 
ARACIP; 

• formarea personalului din invatamant in vederea evaluariii externe a calităţii; 

• organizarea stagiilor de formare, monitorizarea derulării stagiilor de formare 

• organizarea stagiilor  de evaluare; 

• implementarea sistemul de management al calităţii în departament 

Tipul sau sectorul de activitate mangement şi leadership,  evaluarea asigurării calităţii   

01.11.2008- 01.11.2011 Coordonator activitatea de formare în proiectul ID 2984,  Membru în echipa de 
management a proiectului, 

ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), Bucureşti, Strada Spiru 
Haret nr.12, www.aracip.edu.ro 

▪ coordonarea organizării formării în centrele de formare pentru 3 programe de formare continuă (peste 25 
de centre de formare) 

▪ coordonarea formării formabililor (evaluatori externi, formatori consilieri, inspectori şcolari, peste 2000 de 
persoane formate) 

▪ coordonarea, organizarea evaluării lucrărilor de dizertaţie a formabililor, în vederea obţinerii atestatului de 
formare profesională cu credite transferabile 

▪ corespondenţa cu Ministerul Educaţiei în fiecare etapă 

▪ înscrierea absolvenţilor în Registrele ARACIP 

▪ eliberarea Atestatelor de formare profesională 

▪ evaluarea activităţii formatorilor şi propunerea lor pentru remunerare 

▪ evaluarea dovezilor de formare şi coordonarea organizării lor în arhiva proiectului 

▪ furnizarea programelor de formare pentru evaluatori,formatori consilieri și inspectori școlari  

▪ acreditarea a trei programe de formare (evaluatori, formatori consilieri, inspectori școlari) 

Tipul sau sectorul de activitate evaluarea formabililor, formare 

  01.07.2010- 01.07.2013 Coordonator activitatea de formare în proiectul ID 55330 

ARACIP (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar), Bucureşti, Strada Spiru 
Haret nr.12, www.aracip.edu.ro 

▪ coordonarea organizării formării în centrele de formare pentru 3 programe de formare continuă (8 centre 
de formare) 

▪ coordonarea formării formabililor (evaluatori externi, formatori consilieri, directori de unităţi de învăţământ, 
membri consiliilor de administraţie, membrii comisiilor de asigurare a calităţii, peste 5000 de persoane 
formate) 

▪ coordonarea, organizarea evaluării lucrărilor de dizertaţie a formabililor, în vederea obţinerii atestatului de 
formare profesională cu credite transferabile 

▪ corespondenţa cu Ministerul Educaţiei în fiecare etapă 

▪ eliberarea Atestatelor de formare profesională 

▪ evaluarea activităţii formatorilor  

▪ acreditarea a trei programe de formare (evaluatori, formatori consilieri, directori de școală/ membri 
CA/membri CEAC) 

Tipul sau sectorul de activitate  evaluarea formabililor, formare 

01.11.2010- 31.12.2013 Expert pe termen lung-activitatea de evaluare a aplicaţiei ARACIP proiectul ID 
55668 

http://www.aracip.edu.ro/
http://www.aracip.edu.ro/
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▪ analiza aplicaţiei informatice şi evaluarea funcţionalităţii sale 

▪ asigurarea suportului ştiinţific în fiecare etapă a realizării aplicaţiei 

▪ asigurarea respectării procedurii de către formatori în furnizarea celor două programe de formare 
derulate în 37 de centre (peste 8600 de persoane formate) 

▪ furnizarea programului de formare 

▪ acreditarea a două programe de formare (formatori consilieri, membrii CEAC) 

Tipul sau sectorul de activitate  aplicaţie informatică, logistică 

22.08.2014-prezent Director de program de formare Calitatea prin prisma standardelor de evaluare, 
acreditat prin OM 4383/22.08.2014 

 Coordonare activității de formare pentru 1200 de formabili 
Furnizarea programului de formare 

22.08.2014-prezent Director de program de formare Educație de calitate în mediul rural, acreditat 
prin OM 4383/22.08.2014 

 Coordonare activității de formare pentru 2200 de formabili 
Furnizarea programului de formare 

1.03.2009-1.08.2009 Expert  în educaţie 

FCG International Ltd, Finlanda,  http://www.fcg.fi/international/ 

▪ Elaborare de standarde ocupationale din comitetul sectorial educatie si formare profesionala, cercetare, 
proiectare,sport pentru ocupaţiile evaluator de instituţii şi programe şi evaluator centre de competenţe de 
formare 

Tipul sau sectorul de activitate evaluarea şi analiza ocupaţiilor:  evaluator de instituţii şi programe, 
evaluator centre de competenţe de  formare 

2007-2008  Consultant în evaluarea calităţii educaţiei 

Educaţia 2000+ 

▪ Elaborarea unui curriculum de formare privind asigurarea calităţii 

▪ Formarea pe asigurarea calităţii  

▪ Participare la workshop-uri cu cadrele didactice  

Tipul sau sectorul de activitate evaluarea şi asigurarea calităţii  

01.03.2006- prezent Formator 

FIATEST, ARACIP,  Educaţia 2000+,CCD Dâmboviţa, FSLI 

Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor şi stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi 
a stagiilor de formare (peste 1000 de ore de formare) 

  Competenţe de formator şi de organizator, propunător de programe de formare 
   Am format evaluatorii externi ARACIP în vederea evaluării instituţionale 

Tipul sau sectorul de activitate formare 

01.09.2001- 01.03.2006 Învăţător metodist 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

▪ Evaluator al cadrelor didactice participante la proba practică Concursul de Titularizare,2005(am fost 
preşedinte de comisie în trei centre de concurs: Seaca de Câmp, Balasani, Urzicuţa) 

▪ Evaluator în inspecţiile privind obţinerea gradelor didactice 

▪ Organizator cercuri pedagogice 

▪ Organizator simpozioane 

Tipul sau sectorul de activitate evaluarea lecţiilor pentru obţinerea gradelor didactice  

01.09.1995-01.03.2006  Învăţător 

Şcoala gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Craiova 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

formarea şi instruirea elevilor; 
evaluarea competrenţelor formate elevilor; 
consilierea elevilor; 
proiectarea, organizarea activităţilor extracurriculare 
instruirea şi formarea învăţătorilor din sectorul Amărăştii de Jos în calitate de metodist al 
inspectoratului 
desfăşurarea activităţilor educative: Prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenie, Prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane 
-program de prevenirea abandonului şcolar(2003-2004) 
-program de consiliere elevi şi părinţi , la nivel de şcoală,2003-2004 
-program de consiliere antidrog(2003-2004) 
-diplomă de participare la concursul”Mesajul meu antidrog”, 30 aprilie 2004 
-Diplomă de participare la concursul inteşcolar”prevenirea şi controlul dependenţei de droguri”, mai 2002 
-susţinerea şedinţelor cu părinţii 
coordonator în proiecte si parteneriate cu instituţii de învăţământ, instituţii de cultură etc 
o Proiect de parteneriat cu Şcoala Nr.18, clasa aIIa A, Craiova(2004-2005) 
o Parteneriat cu Grădiniţa Nr.14(2004-2005) 
o Parteneriat cu Grădiniţa Nr.31(2003-2004) 
o Poiect de parteneriat între şcoli ale judeţelor: Dolj, Gorj, Olt(2004-2005), cu posibilitate de prelungire 
o Proiect de parteneriat cu Academia LaSALLE, Barcelona,Spania 
o parteneriate cu Biroul Poliţiei rutiere(2004-2005) 
o parteneriat cu protecţia civilă(2003-2004)parteneriat cu Teatrul Liric(2003-2004) 

▪ am monitorizat la nivel de sector programul ” Doamne, ce fac ăştia cu banii noştri?” 

Tipul sau sectorul de activitate formare iniţială 

01.08 - 31.12.2012,  

10.04. – 10.07.2013, 

 01.09. – 30.11.2013 

Coordonarea sesiunilor de formare in cadrul proiectului strategic ,,Formarea 

cadrelor didactice în domeniul evaluării competențelor profesionale" – 
POSDRU/57/1.3./S/30768, programele A, B, C 

Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) Str. Spiru Haret nr. 10 - 
12, sect. 1, Bucureşti 

▪ Evaluarea organizării formării, a evaluării finale a formabililor, a respectării procedurii de către formatori 

▪ Acreditarea a 3 programe de formare (evaluare A, B, C) 

Tipul sau sectorul de activitate formare  

01.10 – 30.11.2012 Expert  pe termen scurt în cadrul proiectului strategic ,,Îmbunătățirea 

eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România" – 
cod SMIS 26554 

Fundația SERA ROMANIA, str Barbu Iscovescu nr 24A, sector 1 București 

▪ Activitatea de analiză și elaborare de standarde de evaluare, standarde de cost și standarde privind 

managementul cazurilor, în cadrul standardelor de calitate pentru serviciile de protecție a copilului 

Tipul sau sectorul de activitate protecţie socială  

1.10.2009-31.12.2013  Doctor în ştiinţele educaţiei Nivel 8  

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei  

▪ Cercetare psihosocială, management, leadership, inovaţie  

2004-2006  Master Management educaţional  Nivel 7  

CREDIS, Universitatea Bucureşti  
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Managementul organizaţiei şcolare,  
Tehnologii informatice , 
 Management educaţional,  
Noţiuni de drept admnistrativ,  
Legislaţie şcolară şi acte de studii,  
Managementul calităţii totale în învăţământ, 
 Evaluarea programelor educaţionale şia personalului didactic,  
Managementul curriulum-ului, 
 Managementu situaţiilor de criză educaţională, 
 Managementul programelor de formare a personalului didactic 

1995-1998 Profesor Limba engleză-Religie   Nivel 6  

Facultatea de Teologie Ortodoxă, secţia Limba şi literatura engleză 

▪ Istoria Bisericii Ortodoxe, Metodologia predării, Limba şi literatura engleză  
2014-2016 ▪ Profesor de pedagogie 

 ▪ Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București 
 ▪ Pedagogie, Psihologie, Management, Comunicare didactică 

1990-1995  Învăţător Nivel 4  

Şcoala Normală „Ştefan VelovanŢ  

▪ Psihologia copilului, metodologia predării, pedagogie, teoria educaţiei  

21.08-25.08.2008  Education policies  

Network of Education Policy Center, Croatia 

Lectorii au fost din USA (Stephan Heyneman), Germania, Romania privind polticile publice în educaţie 
(“Linking education research policy and practice”) 
Certificat 

▪ Curriculum-a policy implemented? 

▪ The costs of corruption in education  

13.07-17.07.2009  Curriculum Policies: Making Education Respond to Society 
and the Labor Market 

 

Network of Education Policy Centers and Open Society Institute – Education Support Program 

Lectorii au fost din Germania, Croaţia, USA pentru politicile privind curriculum-ul („Curriculum Policies: 

Making Education Respond to Society and the Labor Market”) 

▪ • Curriculum and political ideology 

• Curriculum and Knowledge  

• Linkages between curriculum and economy  

• Who decides what to teach? (Participation and decision making) 

• Curriculum raising the big issues (does curriculum articulate society’s problems?) 

• Curriculum frameworks and other curriculum documents 

28.06-02.07.2010  Educational leadership in transitioning societies  

Network of Education Policy Centers and Open Society Institute – Education Support Program 

Lectorii au fost din USA, Marea Britanie, Macedonia şi Azerbadjan privind politicile în domeniul 
managementului şi leadership-ului („Emerging leaders for a new policy era: Educational 

leadership in transitioning societies”) 
Certificat 

▪ Management, leadership, school governance  

04.07-08.07.2011 

 

“School governance: the challenges of decentralization, 
autonomy and social responsibility”  

 

Network of Education Policy Centers and Macedonian Civic Center 

Lectorii au fost din Marea Britanie, Azerbadjan, UNESCO, Letonia pentru politicile privind autonomia 
şcolii („School governance: the challenges of decentralization, autonomy and social 

responsibility”) 
School autonomy, descentralization (Faculty: Michael Apple-University from Wisconson, David Kerr, UK, 
Murriel Puisson, Unesco, Maria Golubeva, Germany) 

Certificat 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

FIATEST CENTRU EDUCAŢIONAL 
Ianuarie-februarie 2008  
 
Formarea adulţilor 
Formator 
Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea particpanţilor la formare, aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, 
organizarea programelor şi stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi 
a stagiilor de formare 
Competenţe de formator şi de organizator, propunător de programe de formare 
Certificat  
Nivel 5, Nivel 6 EQF 
 
2004-2006 

CREDIS, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Bucureşti 
Master 

 
Management educaţional,  

Managementul organizaţiei şcolare, Tehnologii informatice ,Management educaţional, Noţiuni de drept admnistrativ, 
Legislaţie şcolară şi acte de studii, Managementul calităţii totale în învăţământ,Evaluarea programelor educaţionale şia 
personalului didactic, Managementul curriulum-ului, Managementul situaţiilor de criză educaţională, Managementul 
programelor de formare a personalului didactic, Competenţe manageriale, competenţe organizaţionale 
MASTER 

Nivel 6 

2006-2013  Formabil la cursuri de ,,Manager de proiect",Formator, Expert 

evaluator  

 

S.C. Schultz Consulting SRL din Bucuresti,  SC FIATEST SRL,  Eforturi Comune pentru Dezvoltarea 
Profesională – Asigurarea Calităţii în Educaţie, Scoţia , UK (grant Leonardo da Vinci),  Stagiu de formare 
profesională (schimb de experienţă) în cadrul proiectului Leonardo da Vinci cu denumirea Eforturi 
comune în asigurarea calităţii în educaţie, Roma, Italia (grant Leonardo da Vinci),  Her Majesty” s 
Inspectorate of Education (HMIE), Scotland 

▪ Evaluarea şi asigurarea calităţii  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  C1  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză B2  C1  A2  B2  B2  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite în experienţa de cadru didactic, formator şi şef de 
departament 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

ANEXE 
  

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 752 de persoane) 

▪ inteligenţă emoţională 

▪ inteligenţă socială 

▪ munca în echipă 

▪ a conduce prin propriul exemplu 

▪ asumarea responsabilităţii 

▪ crearea unui climat propice de lucru 

▪ planificarea, organizarea şi coordonarea activităţii unui grup profesional; 

▪ planificarea, organizarea, coordonarea, controlul şi evaluarea resurselor umane; 

▪ competenţe privind evaluarea instituţională; 

▪ organizare de întâlniri de lucru, reuniuni, şedinţe etc. cu grupuri de dimensiuni medii şi mari. 

Competenţe dobândite la locul 
de muncă  

▪ o bună cunoaştere a procesului de evaluare 

▪ o bună argumentare a opiniilor formate, bazată pe evidenţe 

▪ rezistenţă la stres 

▪ încadrare în termen  

▪ formarea echipei de lucru 

▪ munca în echipă 

▪ atitudine proactivă 

▪ creativitate în soluţionarea problemelor 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, Prezi, Internet 

▪ administrator grup de discuţii al experţilor în evaluare şi acreditare ai ARACIP (752 de persoane) 

▪ administrator aplicaţie informatică a ARACIP cu toate unităţile de învăţământ din România 
(https://aracip.calitate.eu) 

Alte competenţe  ▪ mânuirea unui instrument muzical: acordeon, orgă electronică 

▪ teatru 

▪ am propus şi am acreditat 16 programe de formare continuă a cadrelor didactice, acreditate de Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

▪ coordonator proiecte de pareneriat interinstituţionale 

Permis de conducere  ▪ B 

 ▪ Copii de pe diplome, certificate şi adeverinţe 


