
   
 

 

 

 Curriculum vitae  
 

  

 

InformaŃii personale 
 

Nume/Prenume  Păunescu Floriana Anca 

Adresa  Craiova, Dolj, România 

    

E-mail  anca.paunescu@yahoo.com 
 

CetăŃenia  română 
 

Data naşterii  18 Iunie 1977 
 

 Sex  feminin 
 
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaŃională 

Profesor de limba si literatura romana 

 

ExperienŃa profesională 
 

Perioda  2005-2009 

FuncŃia sau postul ocupat  Inspector de specialitate. 

Principalele activităŃi şi 
responsabilitati 

 Monitorizarea activităŃii profesionale din judeŃ; 

Îndrumare şi control pentru eficientizarea demersului didactic. 

Numele şi adresa angajatorului   I.S.J. Dolj –  

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 
ÎnvaŃământ preuniversitar 

 
 

Perioda  2004 –si in prezent 

FuncŃia sau postul ocupat  Asistent universitar doctor limba engleză  

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 
Predarea limbii engleze 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea din Craiova 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 
SpecialităŃi nefilologice la catedra de limbi moderne aplicate 

 

Perioda  1996 - 2005 

FuncŃia sau postul ocupat  Educatoare, institutor I din 2002 

Principalele activităŃi şi 
responsabilităŃi 

 Implicarea şi inovarea în demersul didactic în vederea integrării preşcolarilor în 
treptele de învăŃământ următoare 

Numele si adresa angajatorului   GrădiniŃa nr. 37, Craiova, Str. Putnei nr. 86 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

 
ÎnvăŃământ preprimar 

 

 



   
 

EducaŃie şi formare 
Perioda  2005-2008 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă de doctor in filologie 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 
Domeniul stiinte umaniste 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea din Pitesti 

 

Perioda  Aprilie – iunie 2005 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă naŃională 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 
Strategii didactice pentru mileniul 3 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

 
M.E.Cd. 

 

Perioda  2003 - 2005 

Calificarea / diploma obŃinută  Certificat naŃional 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 
Management educaŃional 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

 
M.E.Cd. – direcŃia de educaŃie continuă, formarea şi perfecŃionarea personalului 
didactic 

 

Perioda  1998 - 2002 

Calificarea / diploma obŃinută  Diplomă de LicenŃă 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Profesor română - engleză 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

 
Facultatea de Litere din Craiova 

 

Perioda  1991 - 1996 

Calificarea / diploma obŃinută  Educatoare /Diploma de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenŃe dobândite 

 Psihopedagogia copilului preşcolar 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de 

formare 

 
Şcoala normală „Ştefan Velovan” Craiova 

 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba maternă  Română 
 

 Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   AbilităŃi de ascultare AbilităŃi de citire InteracŃiune Exprimare  



   
 

Engleză   Foarte bine  Foarte bine  Fluent  Fluent  Foarte bine 

Franceză   Mediu  Mediu  Mediu  Mediu  Mediu 

 (*) Cadrului european de referinŃă pentru limbi 
 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale  Implicare activă în activităŃi cu conŃinut educaŃional, implementarea reformei 

curriculare, capacitate de comunicare atât pe verticală cât şi pe orizontală, 

favorizarea lucrului în echipă şi a parteneriatelor educaŃionale, promovarea ideii de 

echipă pentru atingerea unui scop comun. 
 

CompetenŃe şi aptitudini 

organizatorice 

 IniŃiator de proiecte şi programe şcolare, inovare şi inovaŃie cu referire la curriculum 

şcolar, promotor al unor metode alternative de desfăşurare a procesului instructiv – 

educativ. 

 

CompetenŃe şi cunoştinŃe de 

utilizare a calculatorului 

 Sisteme de operare – Microsoft Windows, AplicaŃii – Microsoft Word, Excel, Power 

Point, Internet Explorer, Outlook Espress, Corel Draw, Adobe Photoshop. 

 

Alte competenŃe şi aptitudini  Am creat şi condus programe de colectare a fondurilor, am făcut prezentări în 

public, am condus activităŃi bazate pe conostinŃe de management. 

 

 

InformaŃii suplimentare 

2005 si in prezent metodist I.S.J. si C.C.D. Dolj, 

coordonator si referent de specialitate la revista INFO-DIDACTICA SI Didactica Drobeta 

 

Autor auxiliare didactice  - „200 de exerciŃii de limba şi literatura română” – Ed. Novus, Craiova, 2000; 

- „Let’s learn English” – Ed. Arves, Craiova, 2005 

- Socializarea copilului,ed. Diana,2006 

- Valoarea literara si istorica a cronicii lui Neculce Ed. Arves, Craiova, 2008 

- Metodica predarii in invatamantul preprimar, Ed. Cartu Alexandru, 2009 

-2007-2009- coordonator proiect  international ”Eu sunt pui de romanas”, 

-2008-2009- coordonator proiect  national”Eco Pictura” 

2006-2008- coordonator proiect  national”Kalokagathia” 

2008-2009- coordonator proiect  interjudetean”Pactul pentru educatia timpurie” 

2009- organizator cursuri in cadrul programului Gruntdvig 

- 2006  – Moderator „Şcoala românească în perspectiva integrării europene” (Spring Day in Europe); 

- 2003 – 2004  - Coordonator programe internaŃionale cu Ecoşcoala; 

- 2004 - Referent ştiinŃific – Certificat de participare – Simpozion internaŃional „Vârsta de şcolarizare – RealităŃi 

contemporane fără frontiere”; 

- 2005 - Referent ştiinŃific – Simpozion naŃional în cadrul „Festivalului Şanselor Tale” ; 



   
 

- 2006 - Coordonator simpozion naŃional „Eminescu – univers deschis”; 

- 2005 - Referent ştiinŃific – Simpozion judeŃean – „Ideea de unitate naŃională la români”; 

- 2006  - Referent ştiinŃific – Sesiune interjudeŃeană de referate – „Planeta verde”; 

- 2006  - Referent ştiinŃific - Sesiune interjudeŃeană de comunicări ştiinŃifice – „Pregătirea pentru şcoală în 

contextul asigurării calităŃii în educaŃie” 

- 2006  - Coordonator parteneriat educaŃional interjudeŃean „Drumul cărŃii”; 

- 2005  - Organizator – „Festivalul şanselor tale”; 

- 2005  - Referent ştiinŃific – Simpozion judeŃean „ValenŃe ale educaŃiei moderne”; 

- 2006  - Certificat internaŃional – program de pregătire „Character first” – MECd; 

- 2006  - Participare – Centrul de mediere – Craiova; 

- 2004  - Coordonator concurs naŃional pentru preşcolari - Piticot; 

- 2006  - Participare Simpozion interşcolar – „Integrarea în şcoală a copiilor rromi”; 

- 2002 – 2005  - Responsabil Comisie Metodică; 

- 1999 – 2005  - Lider sindical FSLI; 

- 2003 – 2005 - Membru al Consiliului de AdministraŃie. 

 

 

CURSURI DE PERFECTIONARE 

2009 -Management educational-C.C.D. Mehedinti, 

2009-Curs pentru mentori-AsociatiaDominou 

2009-Curs pentru metodisti-AsociatiaDominou 

2009-Curs pentru evaluatori de competente profesionale-AsociatiaDominou 

2009-Curs pentru formatori-Zece plus 

2008-Initiere in educatia timpurie-Centrul Step by step pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala, 

2008 Formare de formatori-C.C.D. Dolj 

2006-Monitorizare si inspectie scolara-C.C.D. Bucuresti 

2006- Euroteacher I-C.C.D.Dolj 

2006-Valoarea stiintifica a patrimoniului natural--C.C.D.Dolj 

2006Initiere in utilizarea calculatprului---C.C.D.Dolj 

 

 


