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doctorat)

Rezultate cu elevii la
examene, concursuri,
proiecte educaționale

EDUCAȚIE FIZICĂ
DEFINITIVAT-2001
15 ANI
TITULAR din 2002
1 Atestat -Antrenor de natație și pentathlon modern cu media 9 în anul 2011,
2. Înscriere la doctorat în anul 2006 la Universitatea de Stat Chișinău,
3. Atestat - Consiliere în 2006,
4. Atestat - Ael în 2006,
5. Atestat -Consiliere în 2005,
6. Absolventă a Masterului “Turism și activități de timp liber în 2005,
7. Certificat de absolvire a cursului de Educație fizică în cadrul Programului
Phare în 2003,
8. Certificat de Definitivat cu media 9,50 în anul 2001,
9. A.N.E.F.S.-București-Anul absolvirii 1997.
2013
1. Locul III la faza interjudețeană baschet masculin gimnaziu, desfășurată
la Pitești în cadrul ONSS.
2. Locul I la faza județeană, tenis de masă, Dumitra David, IX A , ONSS,
3. Locul II la faza județeană volei feminin gimnaziu, ONSS.
2012
4. Locul IV la faza interjudețeană volei masculin licee, desfășurată la
Râmnicu Vâlcea (20-21.04.2012),ONSS.
5. Locul V la faza interjudețeană volei feminin licee, desfășurată la
Râmnicu Vâlcea 23-25.04.2012,ONSS.
6. Locul II la faza națională la concursul“ EDUCAŢIE RUTIERĂ –
EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ “în parteneriat cu Școala
Gimnazială“Coresi”, cu elevii Vălimăreanu Andreea și Ingrid Tîlvescu
desfășurat în perioada 10-14.07.2012 la Slatina.
2011
7. Locul II la concursul de Circulație rutieră faza națională EDUCAŢIE
RUTIERĂ –EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ “ în parteneriat cu Școala
Gimnazială “Coresi”, cu elevii Vălimăreanu Andreea și Stanciu Leonard
Cristian.
8. Locul I la șah feminin faza județeană, Bucura Cătălina, ONSS.
9. Locul I cu echipa de volei masculin licee, faza județeană, ONSS.
10. Locul I la șah pe echipe faza județeană, ONSS.
11. Locul I la Korfbal faza județeană la licee.
2010
12. Participare la faza natională la șah cu elevii Bucura Cătălina și Badea
Cătălin,ONSS .
13. Locul I la șah pe echipe faza județeană, ONSS.
2009
14. Participare la șah faza națională la Giurgiu, cu elevii Bucura Cătălina și
Gheboianu,ONSS.
15. Locul III la volei masculin licee, faza interjudețeană în Craiova ,ONSS.
16. Locul II la volei feminin licee,faza județeană, ONSS.
17. Locul II la handbal feminin licee,faza județeană, ONSS.
18. Locul IV la volei masculin, faza interjudețeană desfășurat în localitatea
Craiova,ONSS.
19. Locul II la volei feminin licee,faza județeană din cadrul ONSS.
20. Locul II la handbal feminin licee, faza județeană în cadrul ONSS.

Lucrări publicate

2008
21. Participare la șah faza națională la Târgu Mureș, prin eleva Gheorghe
Carmen,ONSS.
22. Locul IV la volei masculin licee, faza interjudețeană în localitatea
Craiova.
23. Locul I la șah faza județeană în cadrul ONSS atât la fete cât și la băie ți.
24. Locul I la volei masculin licee,faza județeană, ONSS.
25. Locul II la volei femini, faza județeană,ONSS.
26. Locul II la handbal feminin licee, faza județeană, ONSS.
2007
27. Locul I la tenis de masă feminin licee, faza județeană prin eleva Lică
Alexandra și participare națională la Arad.
28. Locul V la volei masculin licee, faza interjudețeană,ONSS.
29. Locul I la handbal feminin licee, faza județeană, ONSS.
30. Locul I la șah feminin,faza judeșeană,ONSS.
31. Locul I la volei masculin licee, faza județeană, ONSS.
32. Locul II la volei feminin licee, faza județeană, ONSS.
2006
33. Locul I la șah masculin licee,faza județeană în cadrul ONSS.
34. Locul I la handball feminin licee și Locul IV la zona în cadrul ONSS.
35. Locul I la dans modern pe județ în cadrul competiției organizate de ISJ
Dâmbovița.
36. Locul III la volei masculin licee,faza județeană ,ONSS.
37. Locul I la volei feminin licee, în cadrul competiției organizate de DTTSA
al Primăriei.
38. Locul III la fotbal cu gimnaziul în cadrul aceluiași concurs.
39. Locul III la volei masculin licee în cadrul aceluiași concurs org. de DTTSA
40. Locul I la concursul de cultură generală și mișcare-”MENS SANA IN
CORPORE SANO” organizat de DTTSA Dâmbovița, competiție ce a fost
premiată cu o excursie în Budapesta pentru 3 zile.
2005
41. Locul VI la handball feminin în cadrul Campionatului Național al
Liceelor, faza județeană.
42. Locul II la volei feminin, faza județeană în același campionat.
43. Locul II la volei feminin licee, în cadrul ONSS.
44. Locul I la volei masculin licee, faza județeană,în cadrul ONSS.
2004
45. Locul I la Volei masculin licee, faza județeană și locul IV pe zona în
cadrul Olimpiadei școlare.
46. Locul I la volei masculin, în cadrul Cupei Europei și a ”Trofeul-ui
Sportis”.
47. Locul I la șah-masculin licee, faza județeană,ONSS.
48. Locul II la Volei feminin licee,faza județeană în cadrul Olimpiadei școlare
si locul IV la Trofeul Sportis.
49. Locul III la Handbal feminin licee,faza județeană în cadrul Olimpiadei
școlare.
50. Locul IV la fotbal feminin în cadrul Campionatului Național al liceelor.
51. Locul I la Dans modern pe municipiu și județ.
Lucrări științifice
 ”Studiu privind evoluția dezvoltării capacității motrice la elevii de 16-17 ani
în urma practicării jocului de volei”- The International Congress of Physical
Education, Sport and Kinetoteherapy- UNEFS- 2013.

Implicare în proiecte
educaționale
Distincții
Alte ocupații
profesionale
Hobby-uri

 ”Studiu privind dezvoltarea capacității motrice la elevii din liceu prin
aplicarea mijloacelor specifice jocului de volei”-International scientific
communications-05 aprilie 2013-Universitatea Ecologică București;
 ”Study on the evolution of the development of motor abilities at 16-17 years
old students as a result of volleyball training”- The International Congress of
Physical Education, Sport and Kinetoteherapy- UNEFS-14-15 iunie 2012.
 ” Îmbunătăţirea loviturii de atac în jocul de volei în cadrul lecţiilor de
educaţie fizică din clasele liceale’’- International Conference ”Qualitative
strategies for improving the highet education system in a European vision”28-29 noiembrie 2008 Universitatea din Bacău
 ’Talia influenţează săritura în înălţime cu elan în jocul de volei la ciclul
liceal’’-Conferința Internațională de Comunicări Științifice ”Performanța
umană din perspectiva olimpică” 21 iunie 2008 Academia Naţională de
Educaţie fizică şi sport Bucureşti.
 ‘’Viteza este un factor principal în jocul de volei’’-Sesiunea Internațională
Jubiliară de Comunicări Științifice cu tema: ”Activități motrice dirijateLIMITE ȘI PERSPECTIVE” 2008 Universitatea Transilvania din Braşov.
 ”Detenta- în lovitura de atac în volei’’- ”Știința activității motrice”-23
noiembrie 2007 Universitatea din Piteşti.
 ”Efectele aplicării mijloacelor de volei în cadrul lecţiilor de educa ție fizică
cu elevii din clasele liceale (săritura pe vertical”)- Conferința Științifică
Internațională a doctoranzilor ”Cultura fizică: probleme științifice ale
învățământului și sportului” Ediția a V-a -26-27 octombrie 2007,
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Republicii Moldova.
 ”Efectele aplicării mijloacelor de volei în cadrul lecţiilor de educa ție fizică
cu elevii din clasele liceale”-16 iunie 2007 Academia Naţională de Educaţie
Fizică şi Sport Bucureşti.
 “Efectele aplicării mijloacelor de volei în cadrul lecţiilor de educație fizică
cu elevii din clasele liceale” 11 mai 2007 – Universitatea Ecologică Bucureşti
1.
Membru în proiectul Comenius ,,The Healthy Young People of
Today Are The Future of Europe Tomorrow”-2012-2014;
2.
Certificat în Educație fizică în cadrul Programului Phare în
2003.
- Gradație de merit (2012-2017)
-Instructor înot
Călătoriile;
Activitățile sportive: tenis de câmp și schi.

