
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

  
 

INFORMAȚII PERSONALE GEORGESCU NICOLAE 
 

 

Str. Pitești, Nr. 36, Costești, cod poștal 115200, România  

nikugeorge2002@yahoo.com  

Sexul masculin | Data nașterii 26/07/1976| Naționalitatea română  

 

 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  

 
 

 

 
 

  

Aprilie 2007 – până în prezent Ocupația: Director  

Angajatorul: Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Pitești 

Str. Călugăreni, Nr. 3, Pitești, Argeș, România 

Web: www.scoala20pitesti.ro 

   Activități și responsabilități: Managementul unității școlare  
  - Coordonarea, proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea activităților din  

unitatea de învățământ 
  - Coordonator CEAC 
  - Membru în Consiliul de Administrație 
  - Formator program ”MEDPRO – Management educațional și dezvoltare 

profesională (2015-2016) 
  - Metodist ISJ Argeș (2008-2011) 
  - Mentor ISJ Argeș (2010-2011, 2009-2010) 
  -Membru în Consiliul consultativ al profesorilor de istorie și științe socio-umane din 

cadrul ISJ Argeș (2014-2016) 
  - Membru în Consiliul consultativ pentru învățământul special și minorități naționale 

din cadrul ISJ Argeș (2014-2015) 
  -Membru în Consiliul consultativ – Implementarea descentralizării instituționale din 

cadrul ISJ Argeș (2010-2011) 
 - Membru în Consiliul consultativ – Management din cadrul ISJ Argeș (2009-2010) 
- Vicepreședinte al Comisiei de organizare și evaluare a Concursului județean 

”Perspective Argeșene”, 30.04.2016 
-  Vicepreședinte al Comisiei de organizare și evaluare a Concursului județean 

”Memoria Holocaustului”, 16.05.2015 

Sector de activitate: învățământ  

2006-aprilie 2007 Ocupația: Profesor istorie  

Angajatorul: Școala Gimnazială ”Tudor Vladimirescu” Pitești 

Str. Călugăreni, Nr. 3, Pitești, Argeș, România 

Web: www.scoala20pitesti.ro 

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 
 Responsabil comisie metodică 

Sector de activitate: învățământ 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

2005-2006  Ocupația: Profesor istorie  

Angajatorul:  Grupul Școlar de Industrializarea Lemnului 

Str. Pătrașcu Vodă, Nr. 2, Pitești, Argeș  

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 

2004-2005  Profesor istorie 

Școala Generală Roșiuța, Motru  

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 

2003-2004  Profesor istorie 

Școala Gimnazială Săpata, Argeș  

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 

2002-2003  Profesor istorie 

Liceul Teoretic Costești 

Str. Victoriei Nr. 105, Costești, Argeș  

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 

2001-2002  Profesor istorie 

Grup Școlar Agricol Costești  

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 

2000-2001  Profesor istorie 

Școala Gimnazială Săpata, Argeș  

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 

1998-2000  Profesor istorie 

Școala Generală Costești, Str. Morii, Nr. 19, Costești, Argeș 

Activități și responsabilități: Activitate didactică 
Proiectarea activității didactice, realizarea activităților didactice curriculare și 
extracurriculare, evaluarea rezultatelor învățării,  managementul clasei 

Sector de activitate: învățământ 



EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2016  Program de conversie profesională ”Educație fizică și sport”    

Universitatea din Pitești, Facultatea de Educație fizică și sport 

Abilitățile acumulate: competențe pedagogice 

Septembrie-octombrie 2015  Atestat de formare continuă ”Istoria recentă a României”    

CCD  ”Grigore Tăbăcaru” Bacău 

Principalele teme studiate: Spre regimul monolit, România 1989-2007: noi orizonturi, 
România socialistă 
Abilitățile acumulate: de a elabora și a implementa curriculumul istoriei recente a 
României 

08.06-30.06.2015  Atestat de formare continuă ” Perspective antreprenoriale în societatea 
bazată pe cunoaștere”   

CCD Argeș  

Principalele teme studiate: Antreprenorul și antreprenorialul, Inițierea, derularea, 
evaluarea unei afaceri, Utilizarea sistemului de operare Windows, Baze de date 
Abilitățile acumulate: competențe antreprenoriale și TIC 

12-19 aprilie 2014  Adeverință stagiu de formare   

Fachbibliothek Historicum, Munchen, Germania 

Comunicare și cercetare  

mai – iulie 2012  Atestat de formare continuă ”Instruire diferențiată”   

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște – DPPD, Târgoviște 

Principalele teme studiate: Fundamente ale instruirii diferențiate, Educația copiilor cu 
CES 
Abilitățile acumulate: competențe didactice privind instruirea diferențiată 

Martie-mai 2012  Atestat de formare continuă ”Abilitare curriculară”   

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște – DPPD, Târgoviște 

Principalele teme studiate: Educație în societatea cunoașterii, Fundamente ale 
proiectării curriculare în predarea geografiei și istoriei, TIC 
Abilitățile acumulate: competențe de proiectare și realizare a demersurilor de dezvoltare 
curriculară în procesul de învățământ, implementarea TIC în procesul didactic 

2010-2012  Diplomă de conversie profesională în specialitatea Geografie   

Universitatea București, Facultatea de Geografie, București  

Principalele materii studiate: Geografia generală, Geografia fizică a României, Didactica 
geografiei, Practică pedagogică 
Abilitățile acumulate: competențe pedagogice 

Aprilie-mai .2011  Atestat de formare continuă ”Comunicare instituțională”   

Fundația Orizont, Craiova 

Principalele teme studiate: Modalități, tipuri și tehnici de comunicare, Sistemul 
informațional managerial 
Abilitățile acumulate: competențe de comunicare, relaționare, de utilizare a tehnologiilor 
informaționale 

13-19.05.2011  Certificat de absolvire FORMATOR   

Fundația Orizont, Craiova 

Principalele teme studiate: Metode și tehnici speciale de formare, Proiectarea 
programelor de formare 
Abilitățile acumulate: competențe în proiectarea programelor de formare și în formarea 
cadrelor didactrice 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-16.04.2011  Atestat de formare continuă ”Management educațional în sistem 
descentralizat -II”  

 

Fundația Orizont, Craiova 

Principalele teme studiate: Managementul educațional în sistem descentralizat, 
Managementul tranziției și al situațiilor de criză, Dezvoltarea leadership-ului 
Abilitățile acumulate: competențe de comunicare, relaționare, conducere și coordonare, 
gestionare și administrare a resurselor 

Decembrie 2010-ianuarie 2011  Atestat de formare continuă ”Evaluarea internă a calității”   

ARACIP  

Principalele teme studiate: Legislația calității, evaluarea raportului anual de evaluare 
internă, conceptul și filozofia calității 
Abilitățile acumulate: competențe în domeniul managementului și asigurării calității 

Mai 2009-aprilie 2011  Atestat de formare continuă ”Formarea formatorilor în domeniul 
calității educației”  

 

ARACIP  

Principalele teme studiate: Standardele de referință și indicatorii de performanță-
abordate din perspectiva evaluării interne, organizarea dovezilor 
Abilitățile acumulate: competențe în evaluare și asigurarea calității 

Sem. II, 2008-2009  Atestat de formare continuă ”Inițiere IT și Utilizare AeL”  

Siveco România SA  

Principalele teme studiate: Inițiere IT, Utilizare AeL 
Abilitățile acumulate: competențe informatice, de utilizare a calculatorului 

2007-2009  Master Management educațional preuniversitar   

Universitatea din Pitești, Pitești 

Principalele materii studiate: Teoria generală a managementului, Managementul 
resurselor umane și consiliere vocațională, Psihologie managerială și leadership, 
Informatizarea educației 
Abilitățile acumulate: Abilități de leadership 

2008 Certificat de acordare a gradului didactic I  

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

Abilitățile acumulate:   evoluție în carieră 

Ianuarie-iunie 2008  Atestat de formare continuă ”Comunicare și curriculum”   

CCD Argeș  

Principalele teme studiate: Managementul relațiilor interumane, Managementul 
curricular și strategic, Inspecție școlară 
Abilitățile acumulate: competențe de comunicare și relaționare, de leadership 

2002-2008  Doctor în istorie   

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, Târgoviște  

Teza de doctorat: Organizația politică – ”Frontul plugarilor” (1933-1953)  

Noiembrie 2007  Curs de formare Think.com   

ORACLE EDUCATION FUNDATION  

Abilitățile acumulate: Operare PC, Navigare INTERNET  

August 2004 Certificat de acordare a gradului didactic II  

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

Abilitățile acumulate:   evoluție în carieră 



 

 

 

 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE  

 
 

 

 
 
 

August 2000 Certificat de acordare a definitivatului  

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

Abilitățile acumulate:   evoluție în carieră 

1998-1999 Studii aprofundate în specializarea ”Istoria Transilvaniei”   

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

Principalele materii studiate: Istoria veche a României, Istoria Transilvaniei, Istoria 
minorității germane din România, Confluențe culturale românești și europene 
Abilitățile acumulate:   comunicare și analiză 

1994-1998  Diplomă de licență  

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu 

Principalele materii studiate: Istoria universală, Istoria României, Izvoare istorice, 
Antropologie, Muzeologie, Psihologie, Pedagogie, Practică pedagogică, Limba engleză 
Abilitățile acumulate:   abilități de comunicare și analiză,  pedagogice 

1990-1994  Diplomă de bacalaureat  

Liceul Teoretic Costești 

Principalele materii studiate: Limba română, Matematică, Fizică, Biologie, Chimie, 
Istorie, Limba engleză 
Abilitățile acumulate:   cultură generală 

Limba maternă Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

Limba engleză C1 B2 A2 B1 B2  

 Foaie matricolă anexa la Diplomă de licență Seria R Nr. 0049439 
Certificat of atendance  

Limba germană A2 A2 A1 A1 A2 

 
Foaie matricolă anexa la Diplomă de licență Seria R Nr. 0049439 

 
 

Competențe de comunicare Bune competențe de comunicare și relaționare dobândite ca dascăl și  formator, prin 
experiența proprie de predare-învățare la clasă, de organizare a cursurilor de formare. 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

Bune competențele organizaționale/manageriale  prin experiența proprie ca manager al 
unității de învățământ  

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

Spirit de echipă, intuiție; rapiditate în gândire și în luarea deciziilor; capacitate de analiză 
și sinteză;  simț de organizare ; onestitate, corectitudine, obiectivitate. 

Competențe informatice Cunoașterea și utilizarea sistemului de operare Windows, INTERNET,  aplicațiilor 
pachetului Microsoft Office, Photoshop, etc. . 

 

Alte competențe -Artistice, dobândite ca urmare a practicării unor hobby-uri: fotogafia, grafica pe 
calculator;  

-Sportive, dobândite prin practicarea unor sporturi:  fotbal, tenis de masă, handbal. 
 

Permis de conducere Categoria B.  
 



INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

 

Publicații 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferințe 

 

 

 

Seminarii 

 

 

 

 

 

Distincții 

 

 

 

 

 

 

Referințe 

Coautor ”Frontul Plugarilor  - Documente 1944-1947”, Academia Română, ISBN 978-
973-7861-69-6,  2011 

Coautor ”Frontul Plugarilor  - Documente 1948-1951”, Academia Română,  ISBN 978-
973-7861-74-0, 2012 

Articol  ”Istoria în lirica eminesciană” – studiu de specialitate, Revista școlară  ”Dor de 
Eminescu”, 2016 

Articol  ”Oameni versus zei” – studiu de specialitate, Revista județeană ”Galactica”, Nr. 
2, noiembrie 2015 

Articol  ”Mărturii istorice ... Pe urmele dacilor” – studiu de specialitate, Revista județeană 
”Galactica”, Nr. 1, august 2015 
 

 
   Implementarea proiectului POSDRU ”Centre de Orientarea și Resurse pentru educație 
incluzivă – Servicii educaționale complexe pentru prevenirea și corectarea abandonului 
școlar”, beneficiar Organizația Salvați Copiii România, decembrie2010-iulie 2013  
   Implementare proiectului european ”Communism in Romanian Countryside. Case 
Study: Ploughmen’s Front Propaganda (1944-1953)”, 2013-2015 
  Coordonator local în cadrul proiectului european ”Advancing Educational Inclusion and 
Quality in South-East Europe”, organizator Centrul Educația 2000+, martie-noiembrie 
2009 
   Coordonator Microproiect comunitar ”Ne mișcăm, corect mâncăm, sănătatea ne 
păstrăm” – parte integrantă a Planului Județean de Acțiune Argeș, 2011-2013 
   Coordonator al Campaniei Globale pentru Educație, organizator Salvați Copiii România, 
4-10 mai 2015 
   Coordonarea Proiectului – concurs județean ”Mai mult verde, mai mult albastru”, proiect 
înscris în calendarul activităților educative al ISJ Argeș, 2011, 2012 
   Participare Proiect județean de voluntariat ”România, te iubesc! 1 martie” în cadrul 
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, martie 2016 
   Participare în cadrul proiectului european Safer Internet Plus, coordonator  Salvați Copiii 
România, 5 februarie 2015 
   Participare în cadrul proiectului educațional de acțiune comunitară ”Dăruind vei 
dobândi”, partener APCA Argeș, decembrie 2015 
   Participare în cadrul Proiectului European ”Mănâncă responsabil!”, organizator Centrul 
Carpato-Danubian de Geoecologie, 2015-2016 
      Participare în cadrul Proiectului POSDRU ”Restructurarea sistemului de formare 
continuă a personalului din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de 
credite profesionale transferabile”, beneficiar MECTS, 2-3.12.2011 
   Participare în cadrul Proiectului POSDRU ”Cadrul didactic – un profesionist în sistemul 
de învățământ”, beneficiar MECTS, mai-iunie 2012 
   Participare în cadrul proiectului POSDRU ”Formarea profesională a cadrelor didactice 
din învățământul preuniversitar pentru noi oportunități de dezvoltare în carieră”, 
specializarea Geografie 
    
 
 
 
Participare la conferința ”Parental Involvement in the Life of Schools Matters”, Becici, 
Muntenegru, 23-24 aprilie 2010 
 
 

Participare seminar pe tema Holocaustului pentru profesorii de istorie din România de la 
Yad Vashem, Ierusalim, Israel, 17-23.08.2010 

 
 
 
 
 
Premiul I, Revista ACCENTE, Concursul Județean de Reviste Școlare PERSPECTIVE 
ARGEȘENE, 30.04.2016 
Diplomă pentru participarea la acțiuni de voluntariat în cadrul ”Internaționalelor de 
atletism/Balcaniadei de atletism” desfășurată în perioada iunie-iulie 2014 în Pitești 
Diplomă de onoare, Proiectul Biografic Contemporan, mai 2009 
Diplomă de excelență instituțională, Centrul Cultural Mioveni 5 iunie 2016 
 
 
Prof. Dr. Univ. Sorin Radu, decan al Fcultății de Istorie – Universitatea Lucian Blaga Sibiu 
Prof. Vrînceanu Dragoș Gabriel, Inspector Resurse Umane I.Ș.J. Argeș 

  



 


