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 Curriculum vitae  

Europass  
  

 
Informatii personale  

Nume/Prenume  NICHIFOR DORINA 
 

Adresa  Târgu-Jiu, Gorj, România 
 

Telefon    

Fax   

E-mail   

 
Cetatenia  Română 

 
 

Data nasterii  05.05.1958 

  
 

 Sex  feminin 

 
Postul vizat   Membru în Biroul Național al Societății de Științe Istorice din România 

  
Experien ţa profesional ă 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi  

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 

 

 2015 - 2008          
- inspector şcolar de specialitate – istorie şi  socio-umane 2015- 
  2012;  
- membru al S.Ș.I.R- Filiala Gorj – 2015 - 1984 
- formator în Proiectul „Istoria recentă a României. Pachet educaţional    
  pentru cursul opţional de Istorie recentă a României” septembrie-
octombrie 2015 
- profesor istorie - filozofie, 2015 (dr. în istorie din anul 2009)-1983 
- expert organizare formare şi evaluare (în cadrul proiectului  
 „E_sistem  Calitate” pentru unităţi şcolare din regiunile Sud-Muntenia şi  
  Sud-Vest Oltenia ) 2015 
- formator SIVECO 2013 - 2011; 
- formator CCD 2015-2014; 2012-2006;  
- expert în management educaţional din anul 2012; 
- metodist ISJ 2012 - 2006; 
- mentor UMPIP 2012 - 2005; 
- formator PROMEP iulie-august 2011; 
- formator CNFPA 2011 - 2009 ; 
- asistent local  Proiect EBC - 2008  martie – noiembrie ; 
 
 
Şcoala Generală “Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu;str.Eroilor, nr.132; SC 
Educaţia 2000+ Consulting SRL, Bd. Basarabia, Nr.244, Bl.MY8, Sc.2, 
Ap.60, Sect.3, Bucureşti; UMPIP, Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 
1, I010168,  Bucuresti ISJ Gorj,str. Victoriei, nr.142-144, Târgu-Jiu, Gorj 
2015-1983 
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Perioada      

 

Funcţia sau postul ocupat  profesor; 

inspector de specialitate; 
mentor  
formator, atestat CNFPA, standard ocupaţional/standard de pregătire 
profesională nr.M10; 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 � planificarea, proiectarea, evaluarea activităţilor de predare-învăţare; 
� organizarea şi desfăşurarea unor activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare;  
� consilierea părinţilor; 
� elaborarea de lucrări teoretice în domeniu şi publicarea lor în reviste de 

specialitate la nivel local şi naţional; 
� participarea la conferinţe naţionale şi cursuri de vară ale profesorilor de 

istorie şi ale mentorilor; 
� prezentarea noutăţilor metodice şi ştiinţifice la cercurile pedagogice din 

Târgu-Jiu; 
� implicarea în programe naţionale extraşcolare (Programul Naţional 

EURO JUNIOR)  
� implicarea în proiectul Dezvoltarea Profesional ă a Cadrelor 

Didactice prin Activit ăţi de Mentorat  POSDRU/3/1.3./S/1, proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin POS-DRU şi implementat 
de Ministerul Educaţiei,  Cercetării şi Inovării prin Unitatea de 
Management a Proiectelor cu Finanţare Externă, în parteneriat cu SC 
Educaţia 2000+ Consulting SRL şi cu SC Millenium Design Group 
SRL;  

� derularea serviciilor de mentorat , prin sustinerea de sesiuni de 
mentorat cu cadrele didactice de istorie debutante  din judeţ şi cu 
cadrele didactice cuprinse în programul de mentorat; 

� activităţi de formare continuă pentru a  sprijini construirea unei  oferte 
educaţionale moderne şi diversificată, centrată atât pe nevoile de 
dezvoltare ale elevilor, cât şi pe nevoile specifice comunităţii locale, 
care să corespundă standardelor naţionale de calitate; 

� promovarea  unui proces de învăţare centrat pe elev, pe  valorile 
democraţiei, nediscriminării, multiculturalităţii, diversităţii şi respectului 
pentru valorile celuilalt, implicării active în viaţa comunităţii 

  � elaborarea de rapoarte cu privire la activitatea de mentorat şi 
identificarea modalităţilor de îmbunătăţire a acestuia; 

� implicarea şi participarea la activităţile de formare organizate de 
consultant, la seminariile de lucru pentru obţinerea de feed-back; 

� solicitudine faţă de nevoile specifice ale şcolii şi cadrelor didactice şi 
relaţionarea corectă cu acestea; 

� activităţi demonstrative, teoretice şi practice, activităţi de lucru în 
echipă, elaborarea unor proiecte proprii de simulare a unei lecţii 
folosind una dintre modelele activ-participative; 

� participare la Forumul Na ţional al Inovatorilor în Educa ţie, ediţia a 
III-a, Timişoara, 2009, şi obţinerea  locului I şi reprezentanta 
României la Forumul  Inovatorilor în Educa ţie, Berlin, 23 - 25 
martie 2010; 

� susţinerea sesiunii Proiecte inovatoare la clas ă, la Forumul 
Naţional al Inovatorilor în Educa ţie, ediţia a IV-a, Timişoara, 19-20 
noiembrie, 2010. 

Numele şi adresa  Şcoala Generală “Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu; SC Educaţia 2000+ 
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angajatorului  Consulting SRL, Bd. Basarabia, Nr.244, Bl.MY8, Sc.2, Ap.60, Sect.3, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie 

 
Experien ţa profesional ă 

Numele şi adresa 
angajatorului  

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie 

 
Perioada              2013 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat               Evaluator  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 � aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor 
normative pe baza analizei Curriculumului Naţional şi a 
metodologiilor specifice; 

� proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/practică/orală; 
� raportarea adecvată a rezultatelor evaluării; 
� conştientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea 

responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a documentării 
acestor decizii; 

� monitorizarea evaluării prin tezele unice                                                               
 
2012 - 2006                                                                                               
 
Metodist 
 

� evaluarea unor activităţi didactice în şcoală sau în judeţ prin inspecţii 
de specialitate; 

� consilierea cadrelor didactice în ceea ce priveşte formarea continuă  
sau pentru optimizarea rezultatelor la clasă precum şi a studenţilor 
practicanţi sau profesorilor stagiari; 

� împărtăşirea experienţei dobândite prin schimburi de experienţă sau 
parteneriate educaţionale. 

 
Numele şi adresa 

angajatorului  
 Casa Corpului  Didactic Gorj şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, 

Educaţia 2000+ 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie 

 
Perioada          2008  martie - noiembrie  

Functia sau postul ocupat          Asistent local  Proiect EBC   

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 � înscrierea şcolilor desemnate  în proiect,  planificarea activităţilor de 
colaborare cu şcoli din UE;  

� vizitarea şcolilor înscrise din teritoriu, consilierea profesorilor şi 
elevilor în privinţa perfecţionării cunoştinţelor de I.T.,  Internet şi limbi 
străine; 

� evaluarea activităţilor derulate de şcolile înscrise în proiect şi 
optimizarea activităţilor acestora; 

� discu ţii pe forum şi schimb de idei cu alte persoane implicate în 
proiect.    

Numele şi adresa   
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angajatorului  Centrul Educaţia 2000+ 

 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Educaţie şi formare profesională 

   
 

Educa ţie şi formare  
 

Perioada  2013 - 2006  

 
Calificarea / diploma 

obtinuta 
 Doctor în Istorie la Universitatea din Craiova (200 9, septembrie)  

Domenii principale studiate 
/ competente dobindite 

 istoria –cercetare în domeniul istoriei 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Craiova  

Nivelul de clasificare a 
formei de invatamint / 

formare 

 postuniversitar 

 
Perioada  2007-2005   

 

Calificarea / diploma 
obtinuta 

 Diploma de master, 
 

Domenii principale studiate 
/ competente dobindite 

 Management şi evaluare educa ţional ă 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucure şti, Facultatea de Psihologie şi Pedagogie 
Bucure şti  

Nivelul de clasificare a 
formei de invatamint / 

formare 

 postuniversitar 

   

Perioada  2005 -1979 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Bucure şti, Facultatea de Istorie şi Filozofie, CCD -
Gorj, CCD-Bucure şti, SSIR, A.R.A.C.I.P., Universitatea „Aurel 
Vlaicu” din Arad, UMPIP, Educa ţia 2000+, CCD – Dolj, Centrul 
Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Înv ăţământul 
Preuniversitar 
          Participarea la foarte multe cursuri de formare continuă pe diferite 
domenii legate de educaţie: 

- Stagiul de formare a mentorilor 2005. 
- Obţinerea gradelor didactice I,II,definitivat. 

 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 Diploma de licenţiată în Istorie - Filozofie 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucure şti, Facultatea de Istorie şi Filozofie  
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Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

 Istorie veche universală 
Introducere în istorie şi ştiinţele auxiliare 
Istorie veche a României 
Istoriografia României şi universală 
Materialism dialectic şi istoric 
Logica 
Arheologie 
Psihologia 
Limba Rusă 
Educaţie fizică 
Limba slavă 
Practica productivă 
Istorie medie a României 
Istorie medie universală 
Economie politică 
Pedagogie 
Istoria Bizanţului 
Drept şi legislaţie socială 
Paleografie slavă 
Istorie modernă a României 
Istorie modernă universală 
Istoria filosofiei 
Sociologie 
Doctrine economice contemporane 
Metodica predării istoriei 
Formarea naţiunilor 
Partide politice în România în epoca contemporană 
Limba slavă veche 
Istorie contemporană a României 
Istorie contemporană universală 
Etica 
Estetica 

 
 Aptitu dini şi 

competente personale  
 

Limba maternă  româna 
 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba   B2  Engleza B2 Engleza B2 Engleza B1 Engleza B1 Engleza 

Limba   B1 Franceza B1 Franceza B1 Franceza B1 Franceza B1 Franceza 
(*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 
 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Informare, comunicare, relaţionare, mediere, consiliere în soluţionarea 

problemelor 
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Competenţe  şi aptitudini 
tehnice 

 Croitorie şi design interior 

 
Competenţe şi cunoştinţe 

de utilizare a calculatorului 
 � utilizare a unui procesor de texte, a unui tabelator; 

� comunicare prin mijloacele sistemului informaţional; 
� utilizare a lecţiilor pe platforma AEL; 
� creare de lecţii şi de teste pentru a fi prezentate pe platforma AEL 
� creare soft educaţional de specialitate 
 

 
Competenţe şi aptitudini 

artistice 
 � Interpretare la vioară, literatură – sporadice apariţii în presa locală 

(eseuri); teatru – membru trupe şcolare; membră a tarafului Liceul 
Pedagogic Tg.- Jiu şi a Corului Casei Sindicatelor –Gorj, 1978-1979; 

� fotograf amator cu multe fotografii acceptate pe site-ul www.didactic.ro 
 

 
Alte competenţe şi aptitudini  Mediere şi consiliere a etniei rome, implicarea în procesul de integrare şi 

desegregare etnică. 
 

 
Permis(e) de conducere  Categoria B 

 
Alte informaţii 

  

Persoane de contact :  
Inspector şcolar general, ISJ Gorj – prof. Ion Işfan; 
Inspector şcolar general  adjunct, ISJ Gorj – prof. Popescu Dorina; 

  Inspector şcolar managementul resurselor umane– prof. Liliana Andriţoiu; 
  Profesor învățământul primar, Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”    
  Tg-Jiu – Stîngă Lelia Viorica. 
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Informa ţii suplimentare   Autor sau coautor la urm ătoarele lucr ări : 
1. Gheorghe Chi ţu şi liberalismul modern , Editura Punct,Târgu-Jiu, 

1998, (în colaborare cu Gheorghe Nichifor ). 
2. Din activitatea Ligii Na ţionale a Femeilor Române-Gorj , în „Litua. 

Studii şi cercetări”, Târgu-Jiu, vol. IV, 1988. 
3. Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din 

Ştefăneşti-Gorj , în „Litua. Studii şi cercetări”, Târgu-Jiu, vol.V, 1992. 
4. Atitudini antirevizioniste în Gorjul perioadei inte rbelice , în „Litua. 

Studii şi cercetări”, Târgu-Jiu, vol.V, 1994. 
5. Un profesionist al arhivelor- Dan Neguleasa , în „Rhabon”, (revista 

filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România), an I, nr.I, 2001. 
6. Itinerare gorjene  ( în colaborare), Editura Centrului de Cultură şi 

Creaţie Gorj, Târgu-Jiu, 2003. 
7. Gheorghe Magheru- scrisori din exil  ( în colaborare cu Gheorghe 

Nichifor), în General Magheru - „In memoriam”, Editura Rhabon , 
Târgu-Jiu, 2004. 

8. Mărturii gorjene despre cohorta „Domnul Tudor , în „Litua. Studii şi 
cercetări”, Târgu-Jiu, vol.VIII, 2005. 

9. Membru în colegiul de redac ţie al revistei "Rhabon " (publicaţie a  
Filialei Gorj a Societăţii de Ştiinţe Istorice din România). 

10. Colaboratoare la cotidianele "Gazeta Gorjului"(1984 -1989) şi 
"Gorjeanul"  (1989-2005) cu articole de cercetare istorică locală. 

11. Colaboratoare la s ăptămânalul "Timpul "  (Târgu-Jiu) cu rubrica "File 
de istorie ". 

12. Contribu ţia lui Gheorghe Chi ţu la dezvoltarea înv ăţământului şi 
culturii  (1828-1879), Târgu – Jiu 600, Edit. Măiastra, Târgu-Jiu, 2007;  

13. Predarea interactiv ă şi învăţarea prin cooperare , ( în colaborare cu 
Stîngă Lelia), în Studii şi articole de istorie, LXXII, 2007,Grup editorial 
ROTTARYMOND ROTAREXIM S.A. Râmnicu Vâlcea.  

14. Aspecte privind contribu ţia intelectualit ăţii gorjene la înf ăptuirea 
României Mari, ( în colaborare cu Gheorghe Nichifor), în Studii şi 
articole de istorie, LXXIV,S.Ş.I.R, 2009. 

15. Gheorghe Chi ţu şi gorjenii , ( în colaborare cu Gheorghe Nichifor), în 
„Litua. Studii şi cercetări”, Târgu-Jiu, 2009 

16. Gheorghe Chi ţu-reprezentant al liberalismului modern din 
România,  Editura Sitech, Craiova, 2009. 

17. Dincă Schileru – o legend ă vie a Gorjului,  (în colaborare cu 
Gheorghe Nichifor şi Andrei – Popete-Pătrascu), Editura „Scrisul 
Românesc”, Fundaţia – Editura, Craiova, 2010. 

18. „Un medic gorjean sus ţinător al idealului na ţional dr. Nicolae 
Hasnaş (1875-1966)”,  (în colaborare cu Gheorghe Nichifor), în 
„Analele Universităţii din Craiova”, Anul XVI, Nr. 1 (19), 2011, Seria 
Istorie, Craiova. 

19. Aspecte ale vie ţii cotidiene din Gorj în m ărturii ale vremii, (1938-
1947), (în colaborare cu Gheorghe Nichifor şi Andrei – Popete-
Pătrascu), Editura Sitech, Craiova, 2011. 

20. Dincă Schileru – o legend ă vie a Gorjului,  (în colaborare cu 
Gheorghe Nichifor şi Andrei – Popete-Pătrascu), Ediţia a II-a revizuită 
şi adăugită, Editura Sitech, Craiova, 2012. 

21. Nicolae Hasna ş- „medicul”liberalismului gorjean, (în colab. cu 
Gheorghe Nichifor), Craiova, Editura Arves, 2012; 

22. Viaţa cotidian ă din Gorj oglindit ă în mărturii ale vremii (1948-
1953), (în colaborare cu Gheorghe Nichifor), Editura Pim, Iaşi, 2014. 

 
 
   


