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Curriculum vitae  
Europass 

                               

Informa ii personale  

Nume / Prenume SAVU-CRISTESCU MARIA 
Adres (e) Comuna Aninoasa, sat Viforata,strada Gheorghe Buica, nr 21 bis, Targoviste, Jud Dambovita, 

Romania 
Telefon(oane)  Mobil: 0729 697099 

Fax(uri) - 
E-mail(uri) savucristescumaria@gmail.com 

Na ionalitate(- i) Român  
Data na terii 27.03.1953 

Sex Feminin 
Locul de munc  vizat / 
Domeniul ocupa ional  

         Experien a profesional  

 
Educatie 

                                    Perioada                     2012 - prezent 
Func ia sau postul ocupat 

 
 

Activit i i responsabilit i principale 
 

Numele i adresa angajatorului 
Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

 
 

2012.10 – prezent : Director, Departamentul de Stiintele Educatiei, Facultatea de Teologie Ortodoxa si 
Stiintele Educatiei, Universitatea Valahia din Targoviste 
 
Lector univ. dr. – specialitatea Pedagogie 
Coordonarea activitatii  Departamentului de Stiintele Educatiei, 
Universitatea Valahia din Targoviste   Coordonarea activitatii  Departamentului de Stiintele Educatiei, 
Management, educatie 

Perioada 2004 – 2012 
Func ia sau postul ocupat 

 
     Activit i i responsabilit i principale 

 
 

Numele i adresa angajatorului 
Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

 

Lector dr. DPPD, Universitatea Valahia din Targoviste 
formarea psihopedagogic  ini ial  a studen ilor i formarea continu  a cadrelor didactice  
(activitate didactic ) 
-  2012. 05 –  2012. 10 -  Director, D.P.P.D., Universitatea „Valahia” din Targoviste 
-  2008. 04 – 2011. 11 - Secretar stiintific – D.P.P.D., Universitatea „Valahia” din Targoviste 

   Universitatea Valahia din Targoviste 
   Educatie, management 

                                       Perioada  1996-2004 
Func ia sau postul ocupat Cadru didactic asociat UVT 

Activit i i responsabilit i principale 
 

Numele i adresa angajatorului 
Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

 

formarea psihopedagogic  ini ial  a studen ilor i formarea continu  a cadrelor didactice   
(activitate didactic ) 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te,Bd. Carol I, nr. 2, Târgovi te, România 
Educa ie 
 

Perioada 2010 - 2013 
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Func ia sau postul ocupat 
  

Activit i i responsabilit i principale 
 

 
Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

Expert program formare; formator 
 
Membru in echipa manageriala a Proiectului For Edu – „Profesionalizarea carierei didactice – noi 
competente pentru actori ai schimbarilorin educatie din judetele Dambovita si Buzau”, 
POSDRU / 87 / 1.3 / S / 62624 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te 
Coordonarea, monitorizare, evaluarea activitatilor de formare; 

   Responsabil – Modul IV – Pedagogie interactiva. 
 Activitati teoretice si aplicative : Disciplinele: Comunicare educationala, Managementul calitatii in  
educatie, Stiluri de invatare – stiluri de predare.  
Educatie 

Perioada 2010 -2012 
Func ia sau postul ocupat 

  
Activit i i responsabilit i 

principale 
Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate 
 
 
 

Expert program formare; formator 
Membru in echipa Proiectului „ Formarea continua a profesorilor de Istorie si Geografie in 
societatea cunoasterii” , POSDRU / 87 /1.3 / S / 62651 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te 
Formare, monitorizare, evaluare formatori si profesori.  
Activitati teoretice si aplicative:  Modul B – Instruire diferentiata – disciplina: Fundamentele Instruirii 
diferentiate  
 Educatie 

Perioada 2007 - 2011 
Func ia sau postul ocupat 

  
Activit i i responsabilit i principale 

 
Numele i adresa angajatorului 

    Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

Formator – EDUCA IE, MANAGEMENT, PERFORMAN  – Program de formare continu  pentru 
personalul de conducere din înv mântul preuniversitar  
Desf urarea activit ilor teoretice i aplicative la disciplinele: Comunicare institutionala, Evaluare 
si calitate in educatie Prevenirea si combaterea insuccesului scolar; Comunicare si relatii publice 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te,Bd. Carol I, nr. 2, Târgovi te, România 
Educa ie 
 

Perioada 2008 - 2009 
Func ia sau postul ocupat Membru în echipa managerial  –  Proiect FORMARE I DEZVOLTARE PROFESIONAL  – 

Programul de Coeziune Economic i Social  – PHARE 2005, schema de finan are -  Dezvoltarea 
form rii continue pentru personalul din înv mântul preuniversitar 

Activit i i responsabilit i principale 
 

Numele i adresa angajatorului 
    Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

Coordonator modul I si III; Formator;  desf urarea activit ilor teoretice i aplicative la disciplina 
Psihopedagogia comunicarii; Prevenirea si combaterea insuccesului scolar; 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te,Bd. Carol I, nr. 2, Târgovi te, România 
Educa ie 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

 
       Activit i i responsabilit i principale 
 
 
                Numele i adresa angajatorului 
   Tipul activit ii sau sectorul de activitate 

 
 
 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

 
       Activit i i responsabilit i principale 
 
                Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
 
 
                                              Perioada 
 

Func ia sau postul ocupat 
       Activit i i responsabilit i principale 
                Numele i adresa angajatorului 

2005 – 2009 
Formator – EDUCONT – Program de formare continu  a cadrelor didactice din înv mântul 
preuniversitar 
Desf urarea activit ilor teoretice i aplicative la disciplinele: Pedagogia comunicarii; Metode si 
tehnici de cunoastere a personalitatii elevilor; Prevenirea si combaterea insuccesului scolar; 
Comunicarea si climatul educational; Noile educatii in societatea cunoasterii; 
Universitatea „Valahia” din Târgovi te,Bd. Carol I, nr. 2, Târgovi te, România 
Educa ie 
 
 
 
 
2008 
Formator na ional – Programul  Na ional de formare vizând dezvoltarea competen elor de evaluare 
ale profesorilor din înv mântul preuniversitar de stat DeCeE 
desf urarea activit ilor teoretice i aplicative aferente Programului  Na ional de formare vizând 
dezvoltarea competen elor de evaluare ale profesorilor din înv mântul preuniversitar de stat 
CCD Dâmbovi a 
Educa ie 
 
 
2005-2009 
 

Formator – Program de formare continu  a profesorilor din înv mântul preuniversitar, 
„Educa ie european ”, DPPD,  
Universitatea Valahia din Târgovi te, disciplinele: Consiliere psihopedagogic , Prevenirea i 
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Tipul activit ii sau sectorul de activitate  

 
 
                                         Perioada 
   Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
    Numele i adresa angajatorului 
 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
 

 
                                            Perioada 

 
Func ia sau postul ocupat 

       Activit i i responsabilit i principale 
 
                Numele i adresa angajatorului 

 
Tipul activit ii sau sectorul de activitate  

 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

       Activit i i responsabilit i principale 
 
                Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

       Activit i i responsabilit i principale 
 
                Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

       Activit i i responsabilit i principale 
 
                Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
 
 

Perioada 
Func ia sau postul ocupat 

       Activit i i responsabilit i principale 
 
                Numele i adresa angajatorului 

Tipul activit ii sau sectorul de activitate  
 
 

Perioada 
 

combaterea insuccesului colar , acreditat CNFP. 
Educatie 
 
 
2004-2005 
Formator Proiect finan at de Programul Phare 2001, Disciplina: Cresterea si bunastarea copilului, 
Educatia copilului in familie, Coeziune Economic i Social , schema de investi ii sociale – linie de 
0108.03.03, contract de finan are RO 0108.03.03.329 „Serviciul Comunitar pentru familii în 
dificultate”, 2004-2005 

  Educatie 
 
 
2004 

 
Tutore in Programul de formare a mediatorilor scolari 
Coordonarea si indrumarea activitatilor de formare a mediatorilor scolari 
 
Colegiul National Pedagogic :GHEORGHE LAZAR” – Cluj Napoca; Proiectul PHARE RO 0104.02 
(LOT1)- Project # E0293C-Formare mediatori scolari 
Educatie 

 
 
2003 
Grupul de lucru pentru proiectul „Educatie pentru viata de familie” 
Studiul de necesitate, elaborare mteriale curriculare, implementare program formare,  
 
Fundatia ARED Dambovita, UNICEF Romania 
Educatie 

 
 
1990 - 2004 
Profesor titular de pedagogie - psihologie – practica pedagogica 
Activitate didactic  – formarea initial  a înv torilor i educatoarelor; formarea continu  a înv torilor 
i educatoarelor 
coala Normal / CN „C-tin Cantacuzino”, str. George Cair, nr. 1, 130149, Târgovi te, România 

Educa ie 
 
 

2002-2004 
Director 
Activitate manageriala 
 
Colegiul National „Constantin Cantacuzino”, str. George Cair, nr. 1, 130149, Târgovi te, România 
Management, educatie 
 
 
2001-2002 
Inspector scolar 
Managementul institutiilor scolare 
 
ISJ Dambovita 
Indrumare si control 

 
 
   1995-1997 

Director adjunct 
Activitate manageriala 
Scoala Normala Targoviste, str. George Cair, nr. 1, 130149, Târgovi te, România 
Educatie, management 
 

Educa ie i formare  

Perioada  2007 
Calificarea / diploma ob inut  Doctor în tiin e Sociale i Politice, domeniul tiin e ale Educa iei 
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Disciplinele principale studiate / 
competen e profesionale dobândite 

tiin ele educa iei - studii doctorale 
Teoria si metodologia evaluarii 
 

Numele i tipul institu iei de înv mânt 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Bucure ti - Facultatea de Psihologie i tiin ele Educa iei 

Perioada  2012.09. 
Calificarea / diploma ob inut   Diploma de absolvire 

 Programul de formare in didactica specialitatii – Discipline psihopedagogice 
Perioada  2013. 11.  

Calificarea / diploma ob inut  Certificat de participare, Formare „ Mentorat educational ”, Program pilot integrt pentru cresterea 
accesului la invatamantul superior pentru persoane cu dizabilitati”, ID 63951 

Furnizorul   de formare  MEN 
 Furnizorul   de formare  MECTS, Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi, Universitatea „ Babes Bolyai 

„din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Bucuresti, Universitatea din Petesti, Universitatea „1 
Decembrie” din Alba Iulia. 

                                              Perioada   2011.10 – 2012. 05 
                    Calificarea / diploma ob inut  Certificart  de absolvire , 20 de credite. 

Curs postuniversitar ” Invatamantul centrat pe student – stratategii de proiectare, implementare si 
evaluare institutionala,Modul M2.2. Strategii centrate pe student” 

                              Furnizorul   de formare  Universitatea din Bucuresti, Proiectul „ Formare continua de tip blended learning pentru cadrele 
didactice universitare” (BLU),POSDRU/57/1.3.S/26646, 

 
Perioada 

  
 2011 
 Program Erasmus 
  Profesor invitat – Departamento de Psicologia Evolutiva, Educativa,, social y Metodologia.  
  Universitatea Jaume  I - Castellon - Spania 

Perioada  2009 . 31,10.-14.11. 
Calificarea / diploma ob inut   Certificat  curs instruire „ Implementarea Sistemului de Managementul Calitatii” 

Furnizorul   de formare Universitatea Valahia din Targoviste,EDGE CONSULT Universitatea Valahia din Targoviste,EDGE CONSULT
Perioada 2008 

Calificarea / diploma ob inut  Certificat de absolvire-Manager proiect 
Disciplinele principale studiate / 

competen e profesionale dobândite 
Specificarea cerintelor; Estimarea resurselor; Realizarea programelor; Asigurarea resurselor; 
Managementul contractelor; Identificarea si controlul riscurilor; Managementul echipei de proiect; 
managementul implementarii 

Numele i tipul institu iei de înv mânt 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Municii, Familiei si Egalitatii de Sanse ; Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului ; S.C. 
INFO EDUCATIA 

                                          Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

        Disciplinele principale studiate /             
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de înv mânt / 
furnizorului de formare

Perioada
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare    

                                                                   
Perioada                                                               
                   Calificarea / diploma ob inut  

2009 
Diploma formator national 
Educatia pentru viata de familie 
 
ARED Dambovita, UNICEF Romania 

 
 
2003 
Attestation 
„Les ecoles de l’ Europe; Connaitre les systemes educatifs pour s’engager dans des projects.”, FR-
020-2002-03, Program SOCRATES 
EPICE- Centre de Culture Europeenne „ Saint-Jacques de Compostelle”-France 
 
 
2003 
Grupul de lucru pentru proiectul „Educatie pentru viata de familie” 
Studiul de necesitate, elaborare mteriale curriculare, implementare program formare,  
 
Fundatia ARED Dambovita, UNICEF Romania 

 
 

2003 
Adeverinta 
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           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

 
Numele i tipul institu iei de 

înv mânt /  furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare  

                                                      
Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

 
 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

 
Numele i tipul institu iei de 

înv mânt /  furnizorului de formare 
 

 

Autocunoasterea comunicarii; Comunicarea despre sexualitate; Anatomia si fiziologia sistemului 
reproducator; Clarificarea valorilor si luarea deciziilor; Rolul sexelor; Contraceptie; Infectiile cu 
transmitere sexuala 
 
Fundatia Tineri pentru Tineri 
 
2001-2002 
Certificat 
Gandire critica;  
 
Centrul Educatia 2000+, MEC 
 
 
2002 
Adeverinta 
Metode activ-participative de predare-invatare in invatamantul gimnazial 
 
D.P.P.D.- S.N.S.P.A. Bucuresti 
 
 
2001 
Stagiu de formare 
Proiect de dezvolatre scolara- SOCRATES 
 
Minister de l’ Education Nationale- France 
Ecole Lavoisier-Gagny – Alternativa educationala C. Freinet. 
 
2001 
Certificat 
Organizarea si desfasurarea activitatilor de documentare si informare in scoli C.D.I. – proiect PHARE 
nr. RO/ 0007.02.2001, componenta „ Coeziune economica si sociala- dezvoltarea resurselor umane 
in contextul restructurarii industriale-„ Modernizarea sistemului de invatamant romanesc si 
armonizarea cu cel european; Formatori: profesori din Franta si Belgia 
Consiliul de dezvoltare regionala Sud Muntenia, ISJ Dambovita, Casa Corpului Didactic, Scoala 
Coresi 
 
2001 
Certificat de absolvire 
Componenta: Programul National de formare pentru personalul care efectueaza activitati de 
secretariat si raportare de date- utilizarea calculatorului 
MEC, Directia Proiecte de Reforma- Banca Mondiala, ISJ, CCD 
 
 
2001 
Certificat de absolvire 
Management general, Management de proiect, Managementul resurselor umane, Management de  
curriculum, Managementul comunicarii, Managementul resurselor financiare si resurselor fizice, 
Managementul relatiilor comunitare; 
 
MEC, Directia Proiecte de Reforma- Banca Mondiala,  CCD 

                                                  Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

  2000 
   Adeverinta 
  Formator pentru cadrele didactice din inavatamantul preuniversitar; 
  Curriculum nationa; Evaluare; Selectarea manualelor; Managementul  schimbarii/de conflict 
  ISJ Dambovita, CCD 
 
 

2000 
Certificate of Achievement 
Early Childhood Faculty Training in Applied Research- part 2 
 
Step by Step Program- Bulgaria, Profesori SUA 
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                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

                                                        
Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                  Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           
 Disciplinele principale studiate /              

competen e profesionale dobândite 
Numele i tipul institu iei de 

înv mânt /  furnizorului de formare 
 
 
                                                  Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma ob inut  

           Disciplinele principale studiate /              
competen e profesionale dobândite 

Numele i tipul institu iei de 
înv mânt /  furnizorului de formare 

 
 

 
1999 

    Adeverinta 
  Invatarea prin joc, Predarea individualizata in copilaria timpurie, Parteneriatul scoala-familie-
comunitate   
Centrul Step by Step pentru Educatie si Dezvoltare Personala;  Profesori: Barbara Schwartz (New 
York University), Betty Beach (University of Main), trish Crawford (University of central Florida) 
 
1998 
Adeverinta 
Alternativa educationala Step by Step 
Centrul- Step by Step- pentru Educatie si Dezvoltare Profesionala, profesori SUA 

 
 

 
1996 
OM 5348/ 16.10.1996 
Grupul de lucru, Pregatirea managerilor din cadrul componente” Management si finantare a 
proiectului de reforma a invatamantului preuniversitar 
 
Ministerul Invatamantului 

 
1977-2000 
Profesor logoped,  Profesor metodist ISJ, Profesor OSP-ISJ Dambovita, Profesor pedagogie-
psihologie-perfectionare cadre didactice din invatamantul preuniversitar 
Pedagogia invatamantului primar/prescolar, Teoria si metodologia instruirii, Teoria si metodologia 
evaluarii, psihologia varstelor, Psihologia educatiei, Didactica disciplinelor.  
 
Liceul Pedagogic Targoviste, Liceul „Ienechita Vacarescu” Targoviste, CCD Dambovita, ISJ 
Dambovita 
 
1973-1977 
Licenta 
Specializarea Pedagogie-franceza 
 
Facultatea de Filosofie, Sectia Pedagogie-franceza, Universitatea din Bucuresti 

 
 

1968-1973 
Diploma de invatator 
 
 
Liceul Pedagogic Campulung Muscel, Arges 

 
Aptitudini i competen e 
personale 

 Limba(i) matern (e) 
 
 

Limba(i) str in (e) cunoscut (e) 

 
 
 
Român  
 
Limba franceza 

Autoevaluare  În elegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversa ie 
Discurs oral Exprimare scris  

Franceza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin  pentru Limbi Str ine 

Competen e i abilit i sociale abilit i de comunicare eficient ;  spirit de echip ; autocontrol în situa ii de stress; loialitate; capacitate 
empatic . 

                     Competen e i aptitudini    
                      organizatorice  

 competen e de conducere eficient  a clasei de elevi/grupelor de studen i; capacitate decizional ; 
 capacitate argumentativ ; disponibilitate pentru autoperfec ionare. 
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Competen e i aptitudini de utilizare a 
calculatorului    competen e de operare Windows, Excel,Power Point, Internet 

Alte competen e i aptitudini pasiuni:  teatrul, opera, lectura , calatoriile. 
Permis(e) de conducere    categoria B 

  

  
 

Anexe 
 

copii diplome 

 
 
           15.09.2014                                                                                                                 Conf. univ.dr. 
                                                                                                                                          Maria Savu-Cristescu 


