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Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Nedelcu Adriana 
Adresa  Nr.6B, Str. General Dragalina, 115100, Campulung, Arges, Romania 
Telefon    

Fax   
E-mail  adi_nedelcu2004@yahoo.com 

 

Cetatenia  Romana 
 

Data nasterii  29 noiembrie 1964 
 

 Sex  Feminin 
 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

  

 
Experienta profesionala 

 

Perioda  2001-prezent 
Functia sau postul ocupat  Director 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Management general Colegiul Tehnic Campulung 

Numele si adresa angajatorului   COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Invatamant 

Perioda  1997-2001 
Functia sau postul ocupat  Profesor Titular grad I Chimie 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - Managementul activităţilor de învăţare la disciplina chimie pentru clasele din încadrare 
- Managementul activităţilor educative-diriginte 
- Coordonare activităţi metodice Catedra Chimie 

Numele si adresa angajatorului   COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Invatamant 

Perioda  1994-1997 
Functia sau postul ocupat  Profesor Titular grad II Chimie 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - Managementul activităţilor de învăţare la disciplina chimie pentru clasele din încadrare 
- Managementul activităţilor educative-diriginte 
- Coordonare activitate educativă la nivelul Grupului Scolar Tehnologic ARO 

Numele si adresa angajatorului   COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Invatamant 

Perioda  1990-1994 
Functia sau postul ocupat  Profesor Titular grad II Chimie 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - Managementul activităţilor de învăţare la disciplina chimie pentru clasele din încadrare 
- Managementul activităţilor educative-diriginte 

Numele si adresa angajatorului   COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG 

 



   
 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant 

Perioda  1987-1990 
Functia sau postul ocupat  Profesor Titular debutant Chimie 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 - Managementul activităţilor de învăţare la disciplina chimie pentru clasele din încadrare 
- Managementul activităţilor educative-diriginte 

Numele si adresa angajatorului   COLEGIUL TEHNIC CAMPULUNG 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
 Invatamant 

 
Educatie si formare 

 

Perioda  19.02.2011 – 27.02.2011 
Calificarea / diploma obtinuta  Evaluator internaţional comparativ PISA,TIMSS,PIRLS,CivED 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Argeş 

Perioda  2009 
Calificarea / diploma obtinuta  Formator în domeniul calităţii educaţiei 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 ARACIP 

Perioda  2009 
Calificarea / diploma obtinuta  Manager Proiect 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Curs manager Proiect Piteşti 

Perioda  2002-2007 
Calificarea / diploma obtinuta   
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Piteşti – Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Specialitatea 
Drept 

Perioda    
Calificarea / diploma obtinuta  A susţinut interviu şi a fost admis în Registrul Experţilor în evaluare şi acreditare 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 A.R.A.C.I.P 

Perioda   Octombrie 2006 
Calificarea / diploma obtinuta  Evaluator competente profesionale 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Asociatia Tehnoeducatia Mileniului III - Bucuresti 

Perioda   Iulie 2006 
Calificarea / diploma obtinuta  Formator  
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
  



   
 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Asociatia Tehnoeducatia Mileniului III - Bucuresti 

Perioda  2004-2006 
Calificarea / diploma obtinuta  Master  
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Management în Administraţie şi Servicii Publice 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti 

Perioda  2005 
Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de participare 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 CHANGE MANAGEMENT FOR SCHOOL IMPROVEMENT 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 European Commission - Prague 

Perioda  2004 
Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de competente profesionale ale personalului didactic 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Formarea liderilor educaţionali – Curriculum şi Comunicare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic - Argeş 

Perioda  2003-2004 
Calificarea / diploma obtinuta  Atestat de formare continuă a personalului didactic 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Dezvoltarea Resurselor Umane în învăţământul profesional şi tehnic – Proiect PHARE TVET RO 

0108.01 
Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de formare 
 Centrul naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar 

Perioda  2001 
Calificarea / diploma obtinuta  „Tehnologia Informaţiilor şi a comunicărilor în scopuri didactice” 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 - Utilizarea calculatorului şi a sistemului de operare Windows 

- Elemente de procesare text, grafică şi baze de date, calcul tabelar 
- Web design, Internet 
- Administrare calculator şi reţea, elemente de bază 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic - Argeş 

 
 

Perioda  1983 - 1987 
Calificarea / diploma obtinuta  Licenţiat în fizică - chimie 
Domenii principale studiate / 

competente dobindite 
 Chimie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic Bucureşti 

 

 Aptitudini si competente 
personale 

 
Limba materna  Romana 

 

 Limbi straine cunoscute 
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleză   3  3  3  3  3 

Rusă   4  4  4  4  4 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 



   
 

 
Competente si abilitati sociale  - Titlul de „Cel mai apreciat director de instituţie şcolară 2005” 

- Titlul de „Omul anului 2005 în Muscel” – pentru că a transformat prin investiţiile făcute Grupul 
Şcolar Tehnologic ARO în prima şcoală europeană din Muscel 
- Titlul de „Cel mai apreciat cadru didactic 2005” 
- Premiat la GALA DIRECTORILOR 2006 pentru merite deosebite în managementul unităţilor de 
învăţământ 

 
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 - abilităţi organizatorice 

- receptivitate la nou, putere de muncă în situaţii limită; 
- capacitate de convingere, bune abilităţi de comunicare şi relaţionare cu cei din jur; 
- loialitate, respect, luarea de decizii obiective, punctualitate, profesionalism, conştiinciozitate; 
- spirit de echipă; 
- iniţiativă în plan cultural, educaţional şi administrativ – economic în cadrul colectivului şi al instituţiei 

  - realizarea de relaţii de parteneriat cu agenţii economici locali şi încheierea de protocoale de 
parctică pentru asigurarea instruirii elevilor 

 
Competente  si aptitudini tehnice   

 
Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 
 Operare PC Microsoft Office, Internet – cursuri perfecţionare Management Instituţional – Casa 

Corpului Didactic Piteşti 
 

Alte competente si aptitudini   Director Proiect: 
- Proiect PHARE RO 0108.01 – Coeziune Economică şi Socială – Componenta Învăţământ 
Profesional şi Tehnic 
- Proiect PHARE 2002 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltare Resurse Umane – Titlu 
proiect „Şcoala Vocaţională pentru Meserii” 
- Proiect PHARE 2003 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltare Resurse Umane – Titlu 
proiect „Centru de Educaţie Permanentă” 
- Proiect PHARE 2004-2006 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltare Resurse Umane – Titlu 
proiect „Învăţământ la distanţă” 
- Proiect „Centru de Documentare şi Informare” 
- Proiect PHARE 2004 - Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltare Resurse Umane – Titlu 
proiect „Educaţia mai aproape de tine” 
- Proiect Phare 2005 – Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltare Resurse umane – Titlu proiect 
„Perfecţiune prin educaţie” 
- Proiect Leonardo da Vinci 

 Asistent Manager Proiect 
        - Proiect Phare 2006 - Coeziune Economică şi Socială – Măsuri active –  
          Titlu proiect „Construieşte-ţi viitorul prin educaţie” 

 Participarea la elaborarea şi editarea articolelor din Revista Şcolii 
 Elevi participanţi la concursuri şi olimpiade şcolare, la sesiuni de comunicări ştiinţifice 
 Elaborarea de teste de specialitate 
 Realizarea de relaţii de parteneriat cu agenţi economici locali şi încheierea de protocoale 

de practică pentru asigurarea instruirii elevilor 
- Membru al Consiliului Consultativ pentru management educaţional, evaluare şi dezvoltare 
instituţională în anii şcolari 2005-2006 şi 2006-2007 
- Membru în Consiliul Consultativ al Directorilor din Inspectoratul Şcolar Argeş 
- Profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş la disciplina chimie în anul şcolar 2006-
2007 
- Cadru didactic asociat la Universitatea Spiru Haret Campulung 
- Participarea la elaborarea şi editarea articolelor din revista şcolii 
- Participarea la Cercul Şcolar – „Artă şi Educaţie” 
- Participarea la concursul UE – „GREEN WEEK” 
- Participarea la concursul de eseuri „EU în Europa” 

  - Partciparea la concursul de Picturi, organizat în Polonia 
- Participarea la  Proiectul« Europa la liceu » 
- Participarea la  Proiectul -« CU TINE PENTRU TINE » 
- Participarea la  Proiectul – « 10 PENTRU UN ORAŞ DE NOTE 10 » 
- Participarea la  Proiectul- « BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ » 



   
 

- Proiect „ Leonardo da Vinci-Travelling in Europe”; 
-Proiect IES acordare de certificate internaţionale; 
-Participare în echipa de proiect al Programului PHARE 2004 Coeziune Economică  şi Socială 
Dezvoltarea capitalului Uman-  Educaţia mai aproape de tine. 
- Participare în echipa de proiect al Programului PHARE 2005 Coeziune Economică  şi Socială 
Dezvoltarea capitalului Uman-  Perfecţiune prin educaţie. 

   - Participare la Simpozionul Internaţional cu tema „Profesionalizarea carierei didactice din 
perspectiva educaţiei permanente” – Bucureşti, 23-24 mai 2008, comunicare ştiinţifică cu tema 
„FORMAREA CONTINUĂ LA COLEGIUL TEHNIC CÂMPULUNG – studiu de caz” 
 - Participant ca îndrumător al elevilor la concursul de creaţie literară „VIRGIL IERUNCA” desfăşurat 
la Râmnicu Vâlcea, 15 nov. 2008 
  - Participare la sesiunea ştiinţifică „Finanţarea firmei în contextul integrării României în structurile 
economice europene” organizat la Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, 
Câmpulung, 16-17 mai 2008 , comunicarea ştiinţifică  „Îmbunătăţirea competenţelor în serviciile 
turistice pentru atingerea standardelor europene” 
 - Participare la Simpozionul Internaţional „Dezvoltare multiculturală într-un spaţiu european” – 
Suceava, 7 iunie 2008, cu lucrarea „NOI TEHNOLOGII ÎN EDUCAŢIE” 
 - Participarea la Simpozionul Naţional cu tema „Valenţe formative ale metodelor interactive de 
predare” organizat prin proiectul „Formarea continuă a cadrelor didactice pentru o educaţie de 
calitate” din cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare Şcolară – COSTEŞTI, Argeş, 27 
decembrie 2007 
 - Participare la Simpozionul Internaţional „Perfecţionarea managementului micro şi macro economic 
în condiţiile unei economii funcţionale de piaţă” cu lucrarea  „Managementul asigurării calităţii în 
învăţământ” – Universitatea „Constantin Brâncoveanu” Piteşti, 26 mai 2006. 
 - Elevi participanţi la concursuri şi olimpiade şcolare  
 - Elevi participanţi la sesiuni de comunicări ştiinţifice  
 - Obţinerea unor rezultate bune la examenele de Bacalaureat  
 - Elaborarea de teste de specialitate  

 
 
 

Permis de conducere 

  
 
Categoria B 

 
Informatii suplimentare  Indicati alte informatii utile care nu au fost mentionate anterior, de exemplu: persoane de contact, 

referinte etc. 
   

 


