
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Rădoiu Adriana Constanta 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Coordonator Centru Comunitar de Servicii Integrate Sinesti 
 KHETANES – Dezvoltarea armonioasa a comunitatii multietnice marginalizate 
din comuna Sinesti prin solutii de integrare sociala sustenabila 

  

Experienţa profesională   
  

Perioada 1990-1999 

Funcţia sau postul ocupat Profesor- suplinitor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proces instructiv - educativ 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Sinesti, Ialomita 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Invăţământ preuniversitar 

Perioada 1999-2000 

Funcţia sau postul ocupat Institutor – invatatoare  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proces instructiv - educativ 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Rosiori, Ialomita 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Invăţământ preuniversitar 

  

Perioada   2000 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Institutor – invatatoare – profesor pentru invatamant primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proces instructiv - educativ 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala Gimnaziala Sinesti, Ialomita 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Invăţământ preuniversitar  
 



Educaţie şi formare  
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate / 

competentele profesionale dobandite  
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorului de formare  
Nivelul de clasificare nationala sau 

internationala 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate / 

competentele profesionale dobandite  
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorului de formare  
Nivelul de clasificare nationala sau 

 
 

   Iulie 2016  
Educatia incluziva si interculturala  
Educatie  
 
CCD Ialomita  
 
Nationala  
 
 
 
Februarie – martie 2015  
Asigurarea calitatii in educatie  
Educatie  
 
CCD Ialomita  
 
Nationala  
 
 
 
 
2013-2014 
Echivalare studii / atestat  

   Profesor pentru invatamant primar 
 
   Universitatea ,,Valahia” din Targoviste 
 

National  
 
 
 
August – decembrie 2012 
Invatamant  primar / adeverinta  
Organizarea interdisciplinara a ofertelor de invatare pentru formarea competentelor cheie la scolarii 
din clasele I - IV 
Softwin SRL 
 
National  

 
 
August 2012  
Instructor / certificat  
Metodologie Scoala dupa Scoala / follow-up, educatie interculturala aplicata, activitati remediale 
 
MECTS, Roma Education Fund 
 
National  
 
 
Iulie – august 2011 
Instructor / certificat  
Abilitati de predare; interculturalitate; consiliere; mobilizare pentru invatare /  personal implicat in 
dezvoltarea programelor de prevanire a fenomenului de parasire timpurie a scolii 
MECTS, ,,O Del Amenca”, ,,Roma Education Fund”  
 
National  
 
 

   Decembrie 2010 
Instructor / certificat  
,,Educatie incluziva si programe educationale suport” pentru ,,Toti la gradinita, toti in clasa I” 
 
MECTS in parteneriat cu fundatia Ruhama 
 
National  



 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite  

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare  

Nivelul de clasificare nationala sau 
internationala 

 
Perioada  

Calificarea / diploma obtinuta 
Disciplinele principale studiate / 

competentele profesionale dobandite 
Numele si tipul institutiei de invatamant 

/ furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare nationala sau 

Internationala 
 

Perioada  
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competentele profesionale dobandite 

Numele si tipul institutiei de invatamant 
/ furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare nationala sau 
Internationala 

 

 
 
 

        2009  
Utilizare calculator / adeverinta  
Utilizarea calculatorului; utilizarea aplicatiei de software educational AEL; imbunatatirea calitatii 
procesului de predare – invatare cu ajutorul mijloacelor TIC 
SIVECO ROMANIA SRL  
 
National  
 
 
2009 - 2011 
Institutor / Gradul didactic I in invatamant/ certificat 
Lucrare de grad  
 
Universitatea din Bucuresti  
 
National  
 
 
Semestrul II, 2007 – 2008 
Invatamant / atestat de formare continua  
Predare, evaluare, adaptarea curriculumului la contextul rural, calculatorul in predare – invatare 
 
Unitatea de Management a Proiectelor pentru Invatamantul Preuniversitar 
 
National  

 

Perioada  August  2006 

Calificarea / diploma obţinută Institutor/ Gradul didactic II în învăţământ/ certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Română, matematică, psihopedagogie/ institutor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,,Ovidius” din Constanta 

Nivelul în clasificarea naţională 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 
 

Naţional  
 
 
August 2001  
Institutor / Definitivarea in invatamant / certificat   
Română, matematică, psihopedagogie/ institutor  
 
Universitatea ,,Ovidius” Constanta  
 
National  

Perioada  1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Institutor / diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie, psihologie, română, matematică/ procesul instructiv - educativ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ,,Spiru Haret” din Bucureşti, Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţional  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. engleza; 2, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 mediu  satisfacator  mediu  satisfacator  Insuficient 

Limba  2 satisfacator  mediu  mediu  satisfacator  satisfacator 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucrul în echipă 
Consiliere  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Concursuri 
Lectorate 
Programe artistice 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Editare in Microsoft  Word, navigare pe internet  

  

Competenţe şi aptitudini artistice Desen: mediu 
Muzică: descifrarea portativului 
Abilităţi practice: mediu 

  

Alte competenţe şi aptitudini Decoratiuni interioare, peisagistica, activitate in echipa  
  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

