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INFORMAŢII PERSONALE Marian-Ionescu Ovidiu  
 

  

Str. Făcliei, nr. 1, Ploiești, 100458, România  

 0244595954     0722654946        

 ovidiu_free_masonry@yahoo.com  

Sexul masculin | Data naşterii 11/10/1957 | Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

De la 01.09.2011 până în prezent  Director  

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești 

Abilități și responsabilități prevăzute în R.O.F.U.I.P. aprobat prin ordin al ministrului și decurg din Legea 
Educației Naționale, nr. 1/2011, OMECTS nr. 3753/2011, ordinele și actele normative elaborate de 
MECNCȘ, dispoziții emise de I.S.J. Prahova; aplicarea strategiilor educaționale promovate de I.S.J. 
Prahova la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul 
educației; asigurarea calității educației furnizate de unitatea de învățământ; aplicarea și respectarea 
legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ; conducerea și 
supervizarea, lucrul cu oamenii, luarea deciziilor și inițierea acțiunilor, planificarea și organizarea, 
gândirea antreprenorială și orientată către rezultat, prezentarea informațiilor și comunicare 

Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ 
 

 

De la 01.09.2010 până în prezent  Profesor titular – catedra de limba și literatura română 

 Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești 

 Educarea tinerilor, implementarea noului curriculum național, păstrarea unei legături strânse între 
școală și familia elevului 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ 

 
 

De la 01.09.1992 până la 
31.08.2008  

Director  

 Școala cu clasele I-VIII „George Enescu”, Sinaia 

 Abilități și responsabilități prevăzute în R.O.F.U.I.P. aprobat prin ordin al ministrului și decurg din Legea 
Educației Naționale, nr. 1/2011, OMECTS nr. 3753/2011, ordinele și actele normative elaborate de 
MECNCȘ, dispoziții emise de I.S.J. Prahova; aplicarea strategiilor educaționale promovate de I.S.J. 
Prahova la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul 
educației; asigurarea calității educației furnizate de unitatea de învățământ; aplicarea și respectarea 
legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ; conducerea și 
supervizarea, lucrul cu oamenii, luarea deciziilor și inițierea acțiunilor, planificarea și organizarea, 
gândirea antreprenorială și orientată către rezultat, prezentarea informațiilor și comunicare 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ 

 
 

De la 01.09.1990 până la 
31.08.1992  

Director adjunct  

 Școala cu clasele I-VIII „George Enescu”, Sinaia 

 Abilități și responsabilități prevăzute în R.O.F.U.I.P. aprobat prin ordin al ministrului și decurg din Legea 
Educației Naționale, nr. 1/2011, OMECTS nr. 3753/2011, ordinele și actele normative elaborate de 
MECNCȘ, dispoziții emise de I.S.J. Prahova; aplicarea strategiilor educaționale promovate de I.S.J. 
Prahova la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu obiectivele politicii naționale în domeniul 
educației; asigurarea calității educației furnizate de unitatea de învățământ; aplicarea și respectarea 
legislației în organizarea, conducerea și desfășurarea procesului de învățământ; conducerea și 
supervizarea, lucrul cu oamenii, luarea deciziilor și inițierea acțiunilor, planificarea și organizarea, 
gândirea antreprenorială și orientată către rezultat, prezentarea informațiilor și comunicare 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ 

 
 

De la 01.09.1982 până la 
31.08.2010  

Profesor titular – catedra de limba și literatura română 

 Școala cu clasele I-VIII „George Enescu”, Sinaia 

 Educarea tinerilor, implementarea noului curriculum național, păstrarea unei legături strânse între 
școală și familia elevului 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ 

 
 

De la 01.09.1981 până la 
31.08.1982  

Profesor titular – catedra de limba și literatura română 

 Liceul Teoretic Azuga 

 Educarea tinerilor, implementarea noului curriculum național, păstrarea unei legături strânse între 
școală și familia elevului 

 
Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ 

 
 

De la 01.10.2014 până în prezent  Școală doctorală  

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Domeniul Filologie  

 Literatură română, literatură germană, metodică  

   

De la 01.05.2015 până la 
18.05.2015  

Certificat - Competențe informatice  

SC School Consulting SRL, Sighișoara 

  

De la 30.03.2013 până la 
27.06.2013  

Adeverință - Receptarea textelor din literatura populară în studiul la clasă aşteţi  

 CCD Prahova 

  

De la 23.03.2013 până la 
20.06.2013  

Adeverință - Pregătirea, organizarea și desfășurarea demersului didactic în cadrul 
lecțiilor de limba și literatura română 

 

 CCD Prahova 

  

De la 10.09.2012 până la 
13.10.2012  

Atestat - Management educațional 

 Asociația Didakticos, Timișoara 

  

De la 10.03.2012 până la 
12.05.2012  

Adeverință - Calitate în Managementul Unității Școlare 

 CCD Prahova 

  

De la 11.10.2008 până la 
01.11.2008  

Adeverință - Programul Național vizând Dezvoltarea Competențelor de Evaluare 
ale profesorilor din învățământul preuniversitar 

 CCD Prahova 

De la 01.10.2008 până la 
05.11.2008  

Adeverință - Cursuri de formare continuă pentru metodiști 

 ISJ Prahova 

De la 10.03.2008 până la 
15.03.2008  

Certificat - Auditor în domeniul calității 
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

 
O bună capacitate de comunicare orală și scrisă, obținută ca urmare a experienței de profesor și director, respectiv 
prin participarea la numeroase programe și proiecte naționale și internaționale

 Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 

  

De la 18.12.2007 până la 
22.12.2007  

Adeverință - Leadership – modulul „Școală după școală” 

 CCD Prahova 

  

De la 10.10.2000 până la 
20.05.2001  

Adeverință - Programul Național de formare pentru directorii de unități școlare din 
învățământul preuniversitar 

 CCD Prahova 

  

De la 01.10.1977 până la 
30.09.1981  

Diplomă de licență în Filologie 

 Universitatea București, Facultatea de Limba și Literatura Română, specializarea română/ franceză 

 Literatură Română Contemporană, Lingvistică, Istoria Limbii Franceze, Limbă Franceză 
Contemporană, Literatură Universală 

  

De la 01.10.1972 până la 
30.09.1976  

Diplomă de bacalaureat 

 Liceul Teoretic nr. 33, București - profil real 

Matematică, Fizică, Chimie, Română, Franceză 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

limba franceză C2  C2  C2  C2  C2  

  

limba engleză  B2 B2 B2 B2 B2 

  

limba italiană A2 A2 A2 A2 A2 B2 B2 B2 B2 

 
     

Competenţe de comunicare  
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Abilități de leadership, management educațional (în prezent am în subordine peste 60 de angajați și 
peste 1300 de elevi), capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, creativitate, capacitate de 
lucru în condiții de stres, adaptare ușoară la noile sarcini, experiență bună a managementului de 
proiect sau al echipei, disponibilitate la program prelungit, capacitatea de a rezolva probleme, 
managementul timpului, evaluarea resurselor, entuziasm, flexibilitate, atenție la detalii 
Formator județean la cursul de formare „Competențe cheie TIC în curriculumul școlar” derulat de 
Centrul Național de Evaluare și Examinare, 5-10 martie 2012 
Membru al corpului național de experți în managementul educațional 
Membru în comisia de etică a I.S.J. Prahova 
Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare a Examenului de Evaluare Națională 2013 
Membru în Comisia de organizare pentru etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Limbă, 
Comunicare și Literatură Română, 2012-2015 
Organizator al Simpozionului „Optimizarea procesului de învățământ”, Ploiești, 2011-2016 
Organizator  al Proiectului Național Olimpiadele Cunoașterii, ediția a VII-a, etapa a II-a, anul școlar 
2011-2012 
Organizator al Concursului Cangurul Lingvist, secțiunea Poveștile Cangurului, clasele V-XII, 9 
noiembrie 2012 
Membru în Comisia Centrală a Concursului Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel 
Teodoreanu”, Iași. 12-15 mai 2016 
Membru în comisia națională de organizare a Olimpiadei Naționale de Limbă, Comunicare și 
Literatură Română, Iași, 2-6 aprilie 2013 
Membru în comisia de Examen de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, Școala Gimnazială „Sfântul 
Vasile”, Ploiești 
Membru în comisia de Examen de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2012, Școala cu clasele I-VIII 
„Sfântul Vasile”, Ploiești 
Membru în comisia de Examen de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2008, Școala de Arte și Meserii 
„Toma Caragiu”, Ploiești 
Membru în Consiliul Consultativ al disciplinei limba și literatura română, Școala cu clasele I-VIII 
„George Enescu”, Sinaia, an școlar 2007-2008 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Spirit de echipă, capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de muncă în 
programele internaționale, disponibilitate pentru munca în echipă (consilii profesorale, consiliul de 
administrație, cercuri pedagogice, elaborarea regulamentelor și deciziilor), voluntariat, generozitate 
Gradul didactic I – Universitatea București – specializarea limba și literatura română, 1994 
Gradul didactic II – Universitatea București – specializarea limba și literatura română, 1990 
Gradul didactic Definitiv – Universitatea București – specializarea limba și literatura română, 1985 
Profesor - mentor la tabăra de pregătire a elevilor Centrului Județean de Excelență Prahova – Bușteni 
2016 
Profesor - mentor la tabăra de pregătire a elevilor Centrului Județean de Excelență Prahova – Bușteni 
2015 
Evaluator la Examenul Național de Definitivat 2013, Colegiul Național „Jean Monnet”, Ploiești 
 

  

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat  
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Alte competenţe  Director al publicației „Demnitatea Românească”, 2011-2012 
Senior editor al publicației „Expresul de Sinaia”, 2008-2009 
Realizator TV - Antena 1 Sinaia emisiuni culturale: „La început a fost cuvântul” și „Șueta de vineri”, 
2002-2004 
Președintele Asociației de prietenie Sinaia - Athis Mons (Franța), 1991-2001 
Redactor șef al revistei Universității București, 1979-1981 
Editoriale publicate în „Jurnalul Prahovean”, 2013 
Articole publicate în „Demnitatea Românească”, 2009-2011 
Eseuri publicate în „Expresul de Sinaia”, 2009-2010 

Permis de conducere  categoria B 

 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarii 

 

 

 

 

 

 

Referinţe 

 

 

 

 

„Vasile Lovinescu și inițierea islamică”,  Buletin de informare și documentare metodico-științifică, CCD 
Prahova, 21/ianuarie 2016 
Vasile Lovinescu, un mare inițiat,  SEA – PRACTICAL APPLICATION OF SCI, decembrie 2015 
Coautor - „Lectura suplimentară în gimnaziu - experiențe de bună practică”, Editura Casei Corpului 
Didactic Prahova, 2011 
Coautor – „Bacalaureat 2008 – sugestii de rezolvare pentru proba de Limba română”, Editura 
Nomina, 2008 
Coautor - „Teză cu subiect unic - limba și literatura română, sugestii de subiecte - clasa a VII-a”, 
Editura Nomina, 2008 
Coautor - „Teză cu subiect unic - limba și literatura română, sugestii de subiecte - clasa a VIII-a”, 
Editura Nomina, 2008 
 
 
Organizator al Proiectului Comenius „Let’s go to school in Europe” - țări participante Grecia, 
Danemarca, Spania, Franța, 2012-2014 
Implicare în Programul Național „Olimpiadele Kaufland”, 15 septembrie 2015 – 29 februarie 2016 
Implicare în Campania ECOATITUDINE, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești, 25 mai 2016 
Implicare în Campania „Fii ecologist”, Școala Gimnazială „Sfântul Vasile”, Ploiești, 20 aprilie 2016 
Participare la Proiectul Comenius Regio, Mugla, Turcia, 5-8 mai 2015 
Participare la conferința pentru Proiectul Comenius Regio „Gang up! Working together against bullying 
among young people”, CCD Prahova, 8-13 decembrie 2013 
Participare la Proiectul Comenius Regio „Cooperation between the educational institutions and 
parents providing qualitative education of the primary school children”, Vratsa, Bulgaria, 16-20 martie 
2011 
 

The 3rd International Conference of the NORD events,  THE ROMANIAN FOUNDATION FOR 
BUSINESS INTELLIGENCE (Editorial Department) and The University of Bucharest (Faculty of 
Psychology And Educational Sciences), 28-29 noiembrie 2015, București 

Hermeneutica textului literar, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 2015 

Abordări inter-disciplinare în economie, științele sociale și științele omului, Predeal, 30 octombrie-1 
noiembrie 2015 

Conferința bianuală a „Asociației Manageri Fără Frontiere” – Școala de după școală, Viena, Austria, 
20-21 decembrie 2007 

 

Consfătuirea națională a inspectorilor de limbi clasice și neogreacă, Satu Mare, 19-21 septembrie 
2014 

Simpozionul Internațional „Lectura – sub presiunea canonului?”, București, 19-20 martie 2010 

Simpozionul Internațional „Lectura – modalitate de armonizare interculturală”, București, 27-28 martie 
2009 

Colocviul „Poezia Românească, Tendințe și direcții actuale”, UPG Ploiești, 29 martie 2008 

 
 
Prof. univ. dr. Gheorghe Manolache - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
Prof. univ. dr. Silviu Angelescu - Universitatea București 
Prof. univ. dr. Mihai Bugaru - Universitatea Politehnică București 
Lucian Obreja, vicepreședinte al Senatului României 


