
Informaţii personale  

 

Nume / Prenume Cristina NIŢĂ 

Adresa de domiciliu Strada Principală Nr. 578, comuna Ogrezeni, Judeţul Giurgiu 

Adresa e-mail scoala.ogrezeni@yahoo.com    

Nationalitate Română 

Data naşterii 09.08.1977 

             Experienţă  profesională 
 

 
 
 
 

 
 

 10 ianuarie 2016 – prezent: director Şcoala Gimnazială „Aurel Solacolu” Ogrezeni 

I. Perioada 1 septembrie 2006 – 10 ianuarie 2016 

                Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

                                Sectorul de activitate învăţământ public 

Funcţia sau postul ocupat profesor titular – catedra de Limba şi literatura franceză (examenul naţional de titularizare 2006) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi activitate didactică, activitate metodică, activităţi şcolare şi extracurriculare specifice 

 2010-2011, 2011-2012 şi 2014-2015 - prezent – profesor metodist Limba franceză – ISJ Giurgiu 

 2010-2011, 2011-2012 şi 2014-2015 - prezent – membru în Consiliul Consultativ de specialitate Limbi 
moderne , Inspectoratul Şcolar Giurgiu 

 2013-2014 – responsabil Comisia de formarea continuă şi perfecţionare a cadrelor didactice 

 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 – responsabil Comisia metodică a ariei curriculare Limba şi comunicare 

 2011-2012 şi 2010-2011 – membru în Consiliul de administraţie al şcolii 

 2011-2012 şi 2010-2011 – coordonator de programe şi proiecte educative 

 2009-2010 – responsabil Cercul Pedagogic al profesorilor de limba franceză – centrul Bolintin 

Educaţie şi formare  

I. Perioada 2013-2015 

Numele instituţiei de învăţământ   Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti 
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic 

Domeniul studiat  Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Management educaţional  

Tipul calificării / diploma obţinută diplomă de Master  

Nivelul studiilor Studii universitare de masterat 

II. Perioada 2013-2014 

Numele instituţiei de învăţământ   Universitatea Sorbonne Nouvelle  Paris 3 
Littérature, Linguistique, Didactique (LMD) 

Domeniul studiat  Ştiinţe umane şi sociale, specializarea Didactique du français et des langues  

Tipul calificării / diploma obţinută diplomă de Master 

Nivelul studiilor Studii universitare de masterat 

III. Perioada 2001-2006 

Numele instituţiei de învăţământ   Universitatea Bucureşti - Facultatea de Litere 

Domeniul studiat  Filologie, specializarea Română – Franceză 

Tipul calificării / diploma obţinută diplomă de licenţă 

Nivelul studiilor studii universitare de lungă durată 

Formare continuă    

                                   Grade didactice 2013 – Examenul pentru obţinerea gradului didactic I , nota 10  (Universitatea Bucureşti) 

 2009 – Examenul pentru obţinerea gradului didactic II,  nota 9,62  (Universitatea Bucureşti) 

Cursuri şi stagii de formare 
  

aprilie 2016 - stagiu de formare în specialitate „Marmites francophones”, organizat de delegatia Wallonie-
Bruxelles 

mailto:scoala.ogrezeni@yahoo.com


 martie 2015 - curs „Utilizarea instrumentelor on-line în educaţie” - Junior Achivement Roumania 

 mai 2014 – stagiu de formare în specialitate : «Développer les compétences orales à l’aide des divers 
supports»  CREFECO (5-9 mai, Constanţa) 

 aprilie 2014 – stagiu de abilitare pentru examenele DALF şi DELF, Institutul Francez Bucureşti 
(22 - 29 martie 2014) 

   februarie 2014 – cursuri CCD-Giurgiu (cursuri pentru responsabilii cu formarea continuă şi cursuri pentru  
formarea profesorilor metodişti); 

 februarie 2014 – curs de  formare în specialitate «Franceza pentru cei mici, un kit pédagogique pour 
l’enseignement du français en maternelle», Institutul francez Bucureşti 

 noiembrie 2013 – mobilitate Franţa, Lyon / stagiu de formare în specialitate (18-23 noiembrie 2013) 

 aprilie 2013 – «Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional»  
POSDRU/55/1.1/S/25088, derulat de CNEE 

 mai 2012 - sesiunea internaţională de ateliere şi conferinţe „Partager pour s’enrichir”, organizată de 
ARPF Şi ISJ Iaşi 

 octombrie 2012 – curs de formare «Prevenirea corupţiei în educaţie prin informare, formare şi 
responsabilizare» PODCA, cod SMIS 30342 (07-14 octombrie 2012) 

 martie-aprilie 2012 – curs de formare «Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar», POSDRU 
1/1.1/S/5 ID 4615 

  martie - mai 2012 – stagiu de formare în specialitate «Dimensiuni europene în predarea limbii franceze»  
POSDRU 62777 

  ianuarie - februarie 2012 – stagiu de formare «Iniţiere în tehnologia informaţiei»  POSDRU 62777 

 octombrie 2009 - februarie 2010 – curs de formare «Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin 
activităţi de mentorat»  

 2008-2009 –  «Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate» – CCD Giurgiu 

                 Competenţe de comunicare   Abilităţi de comunicare deosebite, dobândite prin formarea iniţială în domeniul filologic şi exersate pe 
parcursul experienţelor proprii, umane şi socio profesionale 

 Limba maternă Limba română 

 
  Limbi străine cunoscute  

 
 
 
                                          

                                         Limba franceză 

                                          Limba engleză 

                                          
                                    

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

C1 C1 C1 C1 C1 

C1 C1 B2 B2 B2 
                     conform Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
                       (C1 – utilizator experimentat , B2 – utilizator independent) 

Informaţii suplimentare  

Publicaţii «La communication non verbale en classe de  fle», articol apărut în iunie 2015, în revista Le messager 
– ARPF (Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză) 

 «La littérature dans l’enseignement du fle»,  articol apărut în septembrie 2014, în revista Le messager   
 –ARPF (Asociaţia Română a Profesorilor de Limba Franceză) 

 «Dezvoltarea competenţei orale, obiectiv fundamental al predării-învăţării unei limbi străine» 
(articol apărut în nr. 48 al revistei Catedra – ISJ şi CCD Giurgiu) 

 «Exploatarea pedagogică a cântecului în ora de limba franceză»   
(articol apărut în nr. 41 al revistei Catedra – ISJ şi CCD Giurgiu) 

 «L’intégration de l’humour dans l’enseignement des langues étrangères»  
(martie 2013 –  Revista Învăţământului Preuniversitar ISSN 2069 – 7961 / ISSN-L = 2069 – 7961) 

 «Le projet Jeunes en Roumanie, une aventure interculturelle»  
(octombrie 2012 – Revista SUD, revistă editată de Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Istorică Bolintineanu) 

 «L’enseignement du français par la chanson»  
(octombrie 2012 - Revista Învăţământului Preuniversitar ISSN 2069 – 7961 / ISSN-L = 2069 – 7961) 

 «Programul e-Twinning» – articol apărut în nr. 12/2015 al Revistei cadrelor didactice, ISSN 2393, 0810 



 

 «L’exploitation pédagogique de la chanson en classe de fle»   
( februarie 2012 - Revista Învăţământului Preuniversitar ISSN 2069 – 7961 / ISSN-L = 2069 – 7961) 

Participarea la simpozioane 
 şi sesiuni de comunicări ştiinţifice 

mai 2015 – colocviul naţional «L’enseignement du français précoce en Roumanie», organizat de 
Ambasada Franţei, Institutul Francez şi ARPF 

 martie 2013 – simpozion naţional «Tradition et modernité dans la didactique du FLE» 
organizat de ISJ Teleorman şi Colegiul Naţional Anastasescu 

 mai 2013 – simpozion interjudeţean  «Creativitate în învăţământ», organizat de ISJ şi CCD Giurgiu  
prezentarea lucrării «Activităţi creative în orele de limbi moderne» 

 mai 2011 – simpozion interjudeţean  «Creativitate în învăţământ», organizat de ISJ şi CCD Giurgiu  
prezentarea lucrării «Exploatarea pedagogică a cântecului în orele de limba franceză» 

Proiecte 2014-2015 – coordonare proiect internaţional Comenius/e-Twinning «Les enfants de L’Europe, les amis du 
français», în parteneriat cu două şcoli din Grecia şi Spania 

 2014-2015 – parteneriat proiect Comenius/e-Twinning «Communiquer avec des cartes postales»,  
(12 ţări europene implicate) 

 2014-2015 - coordonare proiect internaţional „Este afacerea mea” - Junior Achivement Roumania 

 2013-2014 - proiect „Europa, casa noastră”, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în România 

 2012-2013 şi 2011-2012 – coordonare proiect internaţional «Jeunes en Roumanie», în parteneriat cu 
Asociaţia Solidarité Horia-Quévy din Belgia şi Consiliul judeţean Giurgiu prin Uniunea Naţională a Consiliilor 
Judeţene din România 

 2009-2010 – parteneră proiect internaţional Comenius/e-Twinning) «Le français à travers le monde» cu 
şcoala Dom Martim Fernandes din  Portugalia  

 2009-2010 – parteneră proiect internaţional «Living together with minorities like gipsies or others» (5 ţări 
implicate) 

 coordonare activităţi pe durata săptămânii globale de acţiune din cadrul Campaniei Globale pentru 
educaţie, ediţia 2013, cu tema «Fiecare copil are nevoie de un profesor» 

 coordonare activităţi pe durata săptămânii globale de acţiune din cadrul Campaniei Globale pentru 
educaţie, ediţia 2011, cu tema «O educaţie de calitate pentru fete şi femei» 

  

Competenţe organizaţionale/ 
manageriale  

Competenţe şi abilităţi specifice, dobândite ca urmare a responsabilităţilor avute, în  special cea de 
coordonator de programe şi proiecte educative, de profesor metodist şi responsabil de cerc pedagogic 

Competenţe sociale  
 

Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, dobândită prin interacţionarea repetată cu persoane 
provenind din medii culturale diferite, capacitatea de a observa, înţelege şi accepta puncte de vedere diferite 

Competenţe informatice Microsoft Office ( Word, Excel, Power-Point), Outlook Express, Internet Explorer – nivel avansat 

Permis de conducere Categoria B 


