Curriculum
vitae
Europass

Informaţii
personale
Nume / TIRCOMNICU NICOLAE
Prenume
Adresă

STR. ,,PICTOR NICOLAE GRIGORESCU,, nr.33 ORAS TITU,
Jud.DAMBOVITA

Telefon(oane) 0245/651157 - 0725863858 0726381306
Fax(uri)
E-mail nicolaetircomnicu@yahoo.com

Naţionalitate

Româna

Data naşterii 01.01.1955
Sex

Masculin

Locul de Liceul Teoretic ,,Iancu C.Vissarion,, Titu
muncă vizat / Membru in Corpul National al Expertilor in Management Educational
Domeniul
ocupaţional

Educatie - Invatamant
Experienţa Vechime in invatamant 33ani
profesională Toate gradele didactice
Experienta didactica in calitate de diriginte si director.
Perioada

1988 – 2012
director, titular , gr.I , pe catedra de matematica

Funcţia sau
postul ocupat Predare/ invatare matematica

Activităţi şi Definitivare in invatamant -1983
responsabilităţi Gradul didactic al II-lea -1988
principale Gradul didactic I -1993
Perfectionare in specialitate- 1999
Perfectionare in specialitate- 2005-2007
Perfectionare ca director- 1996
Cursuri de formare manageriala
-Management si finantare- 2001-2002
-Metodist al ISJ Dambovita la specialitatea matematica din 1995 si pana in prezent.
Membru in Consiliul Consultativ al ISJ Dambovita.
Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de matematica.

Numele şi Liceul Teoretic „I.C.Vissarion”,
adresa oras Titu, jud. Dâmboviţa.
angajatorului
Tipul activităţii
sau sectorul de
activitate
Educaţie şi
formare

Perioada
Calificarea /
diploma
obţinută

Sector educaţional

Definitivare in invatamant 1983
Gradul didactic II in anul 1988
Gradul didactic I in anul 1993
Perfectionare in specialitate in anul 1999
Perfectionare in specialitate intre anii 2005-2007
Perfectionare ca director in anul 1996
Cursuri de formare manageriale
 Management si finantare 2001-2002
Metodist al ISJ Dambovita la specialitatea matematica din 1995 si pana in prezent.
Membru in Consiliul Consultativ al ISJ Dambovita.
Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de matematica

1984-1988, 2005-2006 + formare continua pană în prezent.
- profesor, grad didactic I, master si management in educatie

Disciplinele
principale
studiate /
competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de Februarie 2009 - Formare si dezvoltare profesionala
învăţământ /
-Certificat de competente
furnizorului de Management si marketing educational ( Legislatie, Proiectare, Curriculum, Programare)
formare Universitatea ,,Valahia,, Targoviste

Aptitudini şi
competenţe
personale

Limba maternă
Limba(i)
străină(e)
cunoscută(e)

Am lucrat in echipe, mai ales in domeniul educatiei, am condus echipa amanageriala
de la un liceu cu peste 800 de elevi si peste 80 de oameni personal didactic si
nedidactic.

Româna
Limba franceza
Limba engleza
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european
(*)
Limba engleza
Limba
franceză

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

EXPERIMENTAT

INDEPENDENT

EXPERIMENTAT

INDEPENDENT

INDEPENDENT

EXPERIMENTAT

INDEPENDENT

EXPERIMENTAT

INDEPENDENT

INDEPENDENT

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

Competenţe şi Spirit de echipa: am lucrat numai in echipe mai ales in domeniul de baza educatia.
abilităţi sociale Am condus ecipa manageriala de la Liceul Teoretic ,,Iancu C. Vissarion,, Titu cu peste
800 de elevi si 80 cadre didactice si nedidactice, sunt formator al Inspectoratului Scolar
judetean Dambovita calitate in care am realizat inspectii si am condus mentorate ale
cadrelor didactice debutante.
In calitatea mea de cadru didactic, am avut atributii in ce priveste munca educativa in
comunitatea locala, atat inainte de 22 decembrie 1989 cat si dupa aceasta data, cand
sarcinile mele sociale au fost amplificate.

Competenţe şi Experienta muncii in echipa, fie la nivelul catedrei de matematica fie in domeniul
aptitudini managementului educational, fie la nivelul grupelor de lucru in proiectele POSDRU.
organizatorice Din ianuarie 1990 indeplinesc functia de director al unei institutii de invatamant mare, atat
ca numar de elevi cat si ca numar de personal didactic si nedidactic, functie care
presupune pe langa intelegere si toleranta, fermitate, tarie de caracter si putere de
intelegere a situatiilor concrete.

Competenţe şi
aptitudini de
utilizare a
calculatorului

In cadrul cursurilor de perfectionare in specialitate si manageriala am parcurs
module de utilizarea calculatoarelor ,in domeniul A.E.Lsi de folosire a
calculatorului .

Competenţe şi
aptitudini
artistice

Hobby-uri: Literatura, Rebus, Sport

Alte - uşurinţă mare în comunicare şi relaţionare interumană, creativitate, corectitudine,
competenţe şi punctualitate, sinceritate, obiectivitate.
aptitudini - formator adulti.
Permis(e) deconducere

- permis de conducere categoria B.

Informatii
suplimentare

REFERINTE:
Prof. Ovidiu Basceanu - inspector scolar general adjunct
Prof. Vladescu Nicolae - metodist Inspectoratul Scolar Judetean Dambovita, consilier
local Primaria Orasului Titu

