
 

 

 

 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ALEXE COSTICĂ  

Adresă(e)  Ştefan cel Mare, bl.177, ap 2, cod poştal 611038, Roman, jud. Neamţ, România   

Telefon(oane)   Mobil: 0766428209; 0745506097 

Fax(uri)  

E-mail(uri) alexecostica@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi)  Română  

Data naşterii 18.12.1955 

Sex Masculin 

  

  

  

Experienţa profesională 

 
 

Din 2001 până în prezent    Inspector şcolar pentru minorităţi 
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, 

  - Îndrumarea, controlul şi evaluarea procesului instructiv-educativ; 
 - Monitorizarea situaţiei comunităţii de romi din întreg judeţul;     
 - Dezvoltarea legăturii cu comunitatea romă in interesul comunităţii rome; 
  

01.09.1978- 20.05.2001 Profesor educaţie muzicală  
Şcoala Gimnazială, Comuna Sagna, tel: 0233766009, e-mail: scsagna@yahoo.com 

 Activitate metodică, psihopedagogică şi ştiinţifică la catedră 

 

 
27.04.  2012 

 Învăţământ preuniversitar 
 
Expert în management educaţional 
M.E.C.T.S /  I.S.J. Neamţ 
- Organizarea, managementul, controlul-verificarea şi comunicarea în domeniul de 
competenţă 
  
 

mailto:alexecostica@yahoo.com
mailto:scsagna@yahoo.com


 

 

 

Educaţie şi formare 

 
2016-2018 
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27.04.  2012  
 
 
 
 
 
 

31.11.2013 
 

 
 

 
2011 

 
  
 

1992 
 
 
 

1981 
 
 

 
2015 

 
 
 
 

8.08.2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Masterat – Management educaţional 

M.E.C.T.S. / Universitatea „Petre Andrei din Iaşi” – Facultatea de Psihologie si Ştiinţele 

Educaţiei, Iasi (România)  
Managementul grupurilor educaţionale  
Rolul şcolii în societate 
 Roluri şi funcţii manageriale 
 Managementul comunicării  
Managementul proiectelor educaţionale  
Managementul grupurilor educationale  
Cercetare stiintifica  
Psihologia organizaţională  
Strategii ale creativităţii în managementul educaţional  
Psihoigiena individuală şi comunitară Sociologia educaţie 
 
 
Diplomă de absolvire 
Universitatea Timişoara – Facultatea de muzică. 
Muzică 
Pedagogie 
 
 
 
 
- Expert în management educaţional 
M.E.C.T.S /  I.S.J. Neamţ 
- Organizarea, managementul, controlul-verificarea şi comunicarea în domeniul de 
competenţă 
Învăţământ  preuniversitar 

 
 
Atestat de echivalare sta studiilor de scurtă durată cu ciclu I de studii universitare de 

licenţă în domuniul muzică 
Ministerul Educaţiei Naţionale/Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti/ 
 

 
Certificat  de acordare a gradului didactic I 
M.E.C.T.S- Universitatea “George Enescu” Iaşi 
 
 
Certificat de acordare a gradului didactic II 
Universitatea“George Enescu” Iaşi 
 

 
Certificat de acordare a definitivării în învăţământ 
Universitatea “George Enescu” Iasi 

 
 
Atestat de formare continuă 
OSCINT pentru Management Educaţional Preuniversitar 
MEN / Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” 

 
 

Adeverinţă  de participare la stagii de formare continuă 
„Metode eficiente de învăţare” 
  ISJ Neamţ/ CCD Neamţ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

1 -18.05.2014 
 

 

 

 

 
24.01-29.01.2014 

 
 
 
 

1.10.2010 – 29.02.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.03 – 26.03.2011                                                                              
 

 

Adeverinţă de participare la stagii de formare continuă 
 „Valorificarea scenică a folclorului tradiţional 
ISJ Neamţ/ CCD Neamţ 
 
 
 

   
Adeverinţă de participare la stagii de formare continuă 
  „Managementul conflictelor” 
ISJ Neamţ/ CCD Neamţ 

 
 
Adeverinţă  ECDL 
Tehnologia informaţiei; 
Utilizarea computerului; 
Procesorul de texte Word; 
Calcul tabelar Excel; 
Baze de date Acces; 
Prezentări Power Point; 
Internet si WWW 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu”; MECTS 
 
Cerificat de absolvire – Formator de formatori 

  Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori 
Întocmirea şi prelucrarea documentelor administrative  
Stimularea comunicării implicative şi a muncii în echipă 
Asigurarea de srvicii de consiliere 
Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare 
Prospectarea pieţei şi promovarea programelor de formare 
Conceperea propriei activităţi de formare ca formator de formatori 
Elaborarea strategiei de formare 
Evaluarea beneficiarilor, a produselor şi a programelor 
Proiectarea şi eleborarea cursurilor/strategiilor de formare 
Selectarea modalităţolor şi a procedurilor de lucru şi performarea programelor de 
formare 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului/ Asociaţia Tineri pentru Viitor 
 

  

20 – 22.06.2010 Certificat de participare – Educaţia incluzivă şi programe educaţionale suport 

 Formarea adulţilor; 
Grădiniţa estivală; 
Şcoala părinţilor; 
Şcoală după şcoală; 
Informare şi consiliere; 
Management de caz. 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului; Fundaţia Ruhama 

  

  

16 – 18.11.2009 Certificat de participare – Educaţia incluzivă şi programe educaţionale suport 

 Grădiniţa estivală; 
Şcoala părinţilor; 
Şcoală după şcoală; 
Informare şi consiliere; 
Management de caz. 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; Fundaţia Ruhama 

  



 

 

 

 
16.10. -16.11.2009 

 

 Certificat de absolvire- Mentor 
Comunicare interactivă; 
Comunicarea mentor – student practicant/profesor stagiar; 
Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; 
Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi formare a deprinderilor; 
Îndrumarea/asistarea observării de către studentul practicant/profesorul stagiar a 
procesului de predare  - învăţare; 
Îndrumarea/asistarea studenţilor/profesorilor stagiari în alcătuirea proiectului didactic; 
Îndrumarea/asistarea studenţilor/profesorilor stagiari în alcătuirea proiectelor educative; 
Îndrumarea/asistarea studenţilor/profesorilor stagiari în organizarea de serbări sau 
spectacole şcolare; 

 Îndrumarea/asistarea studenţilor/profesorilor stagiari în organizarea de cercuri 
pedagogice, concursuri şcolare, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice, şedinţe şi 
consultaţii cu părinţii; 
Evaluarea performanţelor studenţilor; 
Organizarea activităţii de practică/de mentorat; 
Planificarea activităţii de practică a studenţilor/de mentorat 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovării 

 
 

 

07.03. – 18.04.2009  Certificat de absolvire- Manager proiect 

 Satbilirea scopului proiectului 
Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului 
Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului 
Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect 
Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect 
Managementul riscurilor 
Managementul echipei de proiect 
Managementul comunicării în cadrul proiectului 
Managementul calităţii proiectului 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse; Ministerul Educaţiei Cercetării şi 
Tineretului 

  

22.09.2008 – 31.01.2009 Certificat de competenţe profesionale ale personalului  didactic – Managementul 
instituţiilor educative 

 Management educaţional; 
Comunicare şi curriculum; 
TIC- iniţiere; 
Adoptarea strategiilor de comunicare adecvate interlocutorilor, contextelor şi mijloacelor 
disponibile; 
Relaţionarea eficientă cu membrii comunităţii educaţionale prin dezvoltarea unui 
comportament empatic şi asertiv; 
Utilizarea optimă a resurselor din unitatea de învăţământ în scopul asigurării unui proces 
educaţional de calitate; 
Creşterea eficienţei actului managerial prin aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor 
managementului participativ; 
Valorificarea principiilor managementului calităţii în proiectarea şi implementarea 
strategiei de dezvoltare instituţională; 
Coordonarea eficientă a echipelor manageriale şi a personaluui didactic de specialitate 
din unităţile de învăţământ; 
Îndrumarea dezvoltării profesionale a personalului didactic; 
Identificarea posibilităţilor de utilizare a calculatorului în activitatea cotidiană şi în 
educaţie. 

 Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului / Casa Corpului Didactic Neamţ 

  



 

 

 

12 – 14.09.2008  Adeverinţă  - Management educaţional rrom 
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

 Managementul resurselor umane; 
Management educaţional rrom 

  

  

01 – 4.08.2007  Cursuri de formare destinate metodiştilor pentru şcolarizarea rromilor 

 Cunoaşterea de metode activ – participative pentru şcolarizarea rromilor 

 Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

  

10 – 12.06.2007  Fondurile structurale- grădiniţe estivale premergătoare clasei I 

 Organizarea şi desfăşurarea de activităţi estivale pentru copiii din grădiniţe 

 Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

  

22 – 24.03.2007  Diplomă - Managementul relaţiilor interetnice în sistemul educaţional privind   
comunicarea scrisă de tip administrativ 

 Managementul relaţiilor interetnice; 
Comunicarea scrisă de tip administrativ 

 Centrul Regional PER pentru Europa Centrală, de Est şi Sud-Est şi Ministerul Educaţiei  
şi Cercetării 

  

20 – 26.08.2006  Formator naţional în rromanipen educaţional 

 Pregătirea formării; 
Efectuarea formării; 
Evaluarea cursanţilor. 

 Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

  

Septembrie 2005 – mai 2006  Atestat de formare continuă - “PHARE 2003 -  Acces la educaţie pentru grupuri 
dezavantajate 

  Educaţie incluzivă 

 Ministerul Educaţiei  Cercetării şi Tineretului / Centrul Naţional de Formare a  
Personalului din Învăţământul Preuniversitar 

  

  

22.10.2002 – 15.02.2003  Cerificat de absolvire - Profesor metodist  

  Managementul resursrlor umane 
 Marketing educaţional 
 Managementul comunicării 
 Managementul proiectării didactice 
 Managementul clasei 

  CCD Neamţ /  Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ 

05.03.2002 – 10.05.2002  Certificat de absolvire - Managementul diferenţelor şi egalitatea şanselor  

 Managementul diferenţelor şi egalitatea şanselor 

 Ministerul Educaţiei  şi Cercetării Direcţia Proiecte de Reformă -  Banca Mondială 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Limba română 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Limba rromani 



 

 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba franceză  

C1 

Utilizato
r 

experim
entat 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B
2 

Utilizator 
independ

ent 
B2 Utilizator independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Consilierea şi integrarea copiilor de etnie rromă în şcoala publică; 
Am făcut parte din echipa de implementare a proiectului  de finanţare nerambursabilă 

“Asigurarea accesului la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, care s-a derulat în 
perioada august 2005 - ianuarie 2007, finanţat cu o valoare de 509978,70 euro prin 
Linia de buget   Phare 2003/005-551.01.02  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizarea sesiunilor de plasare a elevilor de etnie rromă în învăţământul de masă; 
Organizarea concursurilor şcolare, a olimpiadelor şi a competiţiilor specifice copiilor de 
etnie rromă;  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Gestionarea bazelor de date la nivel de unităţi şcolare din judeţ care şcolarizează copii 
de etnie rromă  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Abilităţi de lucru cu calculatorul. 
Utilizarea aplicaţiilor: Excel, Word, Access 

Competenţe şi aptitudini artistice Literatură, muzică, sport 

Alte competenţe şi aptitudini Relaţii bune de comunicare cu terţi în soluţionarea problemelor  
Dinamism, perseverentţă, eficienţă, creativitate, adaptare rapidă la program de lucru 
flexibil, capacitate de respectare a termenelor limită 

 
Permis(e) de conducere 

 
 
  Posed 

  

 


