Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

TIRCA CRISTINEL

Telefon
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul

Mobil:

00 40 762681088

cristitirca@yahoo.com
Română
4 ianuarie 1968
01.09.2010 – prezent
Inspector managementul resurselor umane

ocupat
Activităţi şi responsabilităţi

Managementul resurselor umane

principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26,
tel: 0232268014; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro

Învăţământ - Departamentul Managermentul resurselor umane

activitate
Perioada

01.09.2010-02.07.2012

Funcţia sau postul ocupat

Expert monitorizare și asigurarea calității formării

Activităţi şi responsabilităţi

Monitorizarea și asigurarea calității formării

principale
Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26,
tel: 0232268014; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro

Tipul activităţii sau sectorul de Proiect La un click de educația modernă și eficientă
activitate POSDRU/87/1.3./S/ID 62150
Perioada

01.09.2009-31.08.2010

1

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Inspector de specialitate -geografie
Activitate de îndrumare şi control in unităţi şcolare din judetul Iaşi
Indrumare si control pentru disciplina geografie
Coordonarea activitatii profesorilor de geografie la nivelul jud. Iaşi

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26,
tel: 0232268; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Învăţământ /Compartimentul curriculum si inspecţie şcolară
1991-prezent
Profesor titular la disciplina geografie
Activitate didactică, mentor practică pedagogică pentru disciplina
geografie
Colegiul Național “G. Ibrăileanu” Iași, Str. Oastei nr. 1

Perioada

Septembrie 1997 – Iunie 2005

Funcţia sau postul ocupat

Profesor la disciplina geografie

Activităţi şi responsabilităţi

Activitate didactică

principale
Numele şi adresa angajatorului

Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași, str. Smârdan nr. 13

Tipul activităţii sau sectorul de

Educaţional

activitate
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

23.02.2012 – 23.03.2012
Adeverință de absolvire
Management educațional

competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de

Asociația Didakticos Timișoara

învăţământ / furnizorului de
formare

CNFPIP

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Noiembrie 2010
Adeverință eliberată de Casa Corpului Didactic a Municipiului
București
Gestionarea documentelor în unitățile școlare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

Casa Corpului Didactic a Municipiului București

formare
Nivelul în clasificarea naţională

CNFPIP

sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Mai 2010
Adeverință eliberată de Institutul Național pentru Studierea
Holocaustului din România “Elie Wiesel”

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

Curs formare modul „Holocaustul. Combaterea rasismului si
xenofobiei”.
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie
Wiesel”

formare
Nivelul în clasificarea naţională

CNFPIP

sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Septembrie 2007-Martie 2008
Certificat de absolvire /Brevet de manager in activitatea de turism
Management in activitatea de turism
Institutul IRECSON –Bucuresti

Cod COR 122501

Octombrie 2006-Februarie 2008
Studii post-universitare
Finanțe si administrație publică europeană

Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor -FIBAS,
învăţământ / furnizorului de
formare
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Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Nivel 6 ISCED 97
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Noiembrie 2006-ianuarie 2007
Certificat de absolvire si supliment descriptiv
Formator
SC Superprofesie SRLPiatra Neamt

Nivelul în clasificarea naţională Cod COR 241205
sau internaţională
Perioada Februarie 2005
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Gradul didactic I
Geografie
Universitatea “Al.I.Cuza”Iasi ,Facultatea de Geografie –Geologie

septembrie 1987-iunie 1991
Diploma de licenţă
Geografie-Limba si literatura franceza
Universitatea “Al.I.Cuza”Iasi ,Facultatea de Geografie –Geologie

Nivel 5 ISCED 97
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute
Înţelegere
Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Scriere

Participare la Discurs oral Exprimare
conversaţie
scrisă

Limba franceză

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C2 experime C2 experime C1 experime C1 experime C1 experime
ntat
ntat
ntat
ntat
ntat

Limba engleză

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2 independ B2 independ B2 independ B2 independ B2 independe
ent
ent
ent
ent
nt

Limba italiană

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1 experime C2 experime C1 experime C1 experime B2 independe
ntat
ntat
ntat
ntat
nt

Limba rusă
A2

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B1 independ A2
A2
B1 independe
elementar
elementar
elementar
ent
nt
Utilizator

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

-În calitate de profesor si inspector am lucrat în echipă alături de
colegi şi/sau experţi in diverse proiecte educaţionale:
-proiectul scolar ,,Migraţia europeană în sec. XX” – programul
Socrates- acţiunea Comenius 1.1Acest proiect s-a desfăşurat în
perioada septembrie 2004- iunie 2007 în parteneriat cu şcoli din Italia,
Germania,Spania şi Polonia. În cadrul acestui proiect am coordonat un
grup de elevi de la Colegiul Național “G. Ibrăileanu” Iași care a
studiat efectele Holocaustului asupra comunității evreilor din Iași;
-proiectul de dezvoltare şcolară ,, Multiculturalite et medialite” –
proiect Socrates- acţiunea Comenius 1.3, proiect derulat în perioada
septembrie 2004-iunie 2006 de Colegiul Național “G. Ibrăileanu” Iași
în parteneriat cu şcoli din Italia,Spania, Grecia şi Portugalia;
-Proiect Leonardo « Using IT to educate students in the conservation
of the tourist patrimony » derulat de Colegiul Național “G.
Ibrăileanu” Iași in parteneriat cu institutii din Marea Britanie in
perioada 2006-2007(coordonator);
-Proiectul Leonardo VETPRO - Imbunatatirea competentelor de
management şi leadership pentru factorii responsabili de
implementarea descentralizarii in educatie , beneficiar ISJ Iasi in
parteneriat cu International Study Programmes din Marea Britanie
-În calitate de presedinte al Asociatiei ELPAR , am organizat si
coordonat activitatile desfasurate de asociatie in colaborare cu
organizatii similare din Iasi si din Europa.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
Informaţii suplimentare

-metodist ISJ din 2006 la disciplina geografie
- profesor mentor - coordonez practica pedagogică a studenţilor
Facultăţii de Geografie-Geologie de la Univ. AL.I.Cuza din Iaşi
-formator- in cadrul proiectului POSDRU „Masuri active pentru
prevenirea abandonului scolar” (2011)
- -membru in Consiliul director al Asociatiei ELPAR, Iasi
-în calitate de inspector Managementul Resurselor Umane, coordonez
și monitorizez mobilitatea personalului didactic din învățământul
preuniversitar din județul Iași.
Depanare aparate electrice
Am cunoştinţe şi deprinderi de utilizare a calculatorului( Word, Excel
,Power Point, Corel, comunicare prin posta electronica si folosirea
Internetului)
Fotografia
-Activitatea de cercetare s-a concretizat in studii , articorl, comunicari
dintre care mentionez:
-În aprilie 2009 am publicat lucrarea ”Studiul geografiei prin activitati
de invatare intr-un mediu non-formal”,in volumul „Valente europene
in educatie”,editat la Iasi cu ocazia celei de-a treia editii a
simpozionului national cu acelasi nume.
-În calitate de autor am publicat in cotidianul “Monitorul” articolul
“Cum reusesc meteorologii sa prevada evolutia vremii” in data de 13
martie 1996.
-In cadrul Seminarului Geografic “Dimitrie Cantemir”din luna
octombrie 2004, am prezentat comunicarea cu titlul ”Circulatia
turistica in judetul Iasi dupa 1990”.
-In mai 2009 am prezentat comunicarea „Impactul activitatilor
turistice asupra calitatii mediului in judetul Iasi” in cadrul
simpozionul national „Viitorul e in mainile noastre”.
-In anul 2005 am finalizat lucrarea de cercetare „Consideratii asupra
geografiei turismului in judetul Iasi dupa 1990”.
-In calitate de profesor de geografie am elaborat programe pentru
optionale la disciplina geografie: “Descoperirea planetei-curiozitati
geografice”(pentru ciclul gimnazial), ‘’Pe urmele marilor exploratori”
(pentru ciclul gimnazial) si “Insulele Terrei” (pentru ciclul liceal).
-Sunt membru al Societatii de Geografie din Romania din 1991
-Am obtinut gradatia de merit in 2003, 2007 si 2011.
-In anul 2007 mi s-a acordat distinctia „Gheorghe Lazar” III.
Deţin permis de conducere categoria B din anul 1992.
Referinţele pot fi furnizate la cerere.
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