Curriculum Vitae Europass

INFORMAŢII PERSONALE
Numele şi prenumele PURCARU GEORGE ADRIAN
Adresa
Telefon
Fax
E-mail georgepurcaru80@yahoo.com
Nationalitatea Română
Data nasterii 23.04.1980

Mobil:

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada
Ocupaţia sau funcţia deţinută
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Noiembrie 2017 - prezent
Prim vicepreşedinte FSLI
- coordonează activitatea de elaborare a proiectelor de politici şi de strategii pe
termen scurt, mediu şi lung ale federaţiei;
- asigură legătura permanentă cu organizaţiile sindicale afiliate și oferă consiliere
și suport, în vederea dezvoltării instituționale a acestora;
- Participă, în numele federaţiei, la negocieri cu conducerile administrative locale
şi/sau centrale şi care să reprezinte interesele membrilor de sindicat, conform
mandatului încredinţat de Președintele FSLI;
- Membru în Comisia de Dialog Social de la nivelul Ministerului Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice.
Numele şi adresa angajatorului Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI)
Bd.-ul Regina Elisabeta nr. 32, Bucureşti, sector 5, ROMÂNIA
Tipul organizaţiei şi sectorul de Federaţie sindicală/ educaţie
activitate

Perioada Martie 2014 – Februarie 2019
Ocupaţia sau funcţia deţinută Președinte SLI Bacău
Principalele activităţi şi
- Reprezintă sindicatul în diverse organisme departamentale, naţionale , de
responsabilităţi
interes sindical sau profesional, conform mandatului;
- Membru în Comisia de Dialog Social la nivelul Prefecturii Bacău;
- reprezintă S.L.I. Bacău în raporturile cu F.S.L.I., cu Uniunea Judeţeană a
Sindicatelor, cu instituţiile administraţiei de stat, cu mijloacele de informare în
masă;

Numele şi adresa angajatorului Sindicatul Liber din Învățământ Bacău
Str. Cuza Vodă, Nr. 4, Bacău, ROMÂNIA
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Tipul organizaţiei şi sectorul de Sindicat afiliat FSLI/ educaţie
activitate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ
Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută

2015-2017
Conversie Profesională

Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite

Educatie fizica si sport
- Competenţe în disciplina de specialitate;
- Competenţe transversale referitoare la cooperarea profesorului cu şcoala, elevii,
părinţii, diferiţi parteneri sociali, în vederea atingerii obiectivelor educative ale
şcolii;
- Competenţe transversale referitoare la pilotarea situaţiilor de predare-învăţare în
funcţie de particularităţile clasei/ grupului de elevi şi de competenţele vizate de
programele şcolare;

Numele şi tipul furnizorului de
formare

Universitatea Dunărea de Jos , Facultatea de Educatie Fizică și Sport
Universitate

Nivelul de clasificare naţională
sau internaţională

Studii universitare

Perioada 2015
Titlul şi/ sau calificarea obţinută Gradul didactic I
Principalele subiecte/ abililăţi Religie
ocupaţionale dobândite - Competenţe în disciplina de specialitate;
- Competenţe transversale referitoare la asumarea de responsabilităţi privind
organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei grupurilor profesionale;
- Competenţe privind identificarea dinamicii şi a tendinţelor de pe piaţa muncii şi
corelarea acestora cu procesul instructiv-educativ;
- Competenţe privind selectarea unor metode şi tehnici moderne de organizare a
activităţilor didactice extracurriculare folosind o gamă variată de mijloace şi
materiale legate de viaţa comunităţii pentru punerea în evidenţă a atitudinilor şi
comportamentelor psiho-sociale;
- Competenţe privind stabilirea de parteneriate cu elevii, colegii, părinţii şi alţi
factori interesaţi în procesul instructiv – educativ.
Numele şi tipul furnizorului de Universitatea Valahia din Târgoviște , Facultatea de Teologie Litere
formare Universitate
Nivelul de clasificare naţională Formare profesională continuă
sau internaţională
Perioada August 2010
Titlul şi/ sau calificarea obţinută Gradul didactic II

Pagina 2 din 5 - Curriculum vitae

Purcaru George Adrian

Principalele subiecte/ abililăţi Religie
ocupaţionale dobândite - Competenţe în disciplina de specialitate;
- Competenţe transversale referitoare la cooperarea profesorului cu şcoala, elevii,
părinţii, diferiţi parteneri sociali, în vederea atingerii obiectivelor educative ale
şcolii
- Competenţe transversale referitoare la pilotarea situaţiilor de predare-învăţare în
funcţie de particularităţile clasei/ grupului de elevi şi de competenţele vizate de
programele şcolare.
Numele şi tipul furnizorului de Universitatea Valahia din Târgoviște
formare
Nivelul de clasificare naţională Formare profesională continuă
sau internaţională
Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută
Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite

2006
Gradul didactic definitiv
Religie
- Competenţe în disciplina de specialitate;
- Competenţe transversale privind pilotarea situaţiilor de predare-învăţare în
funcţie de particularităţile clasei/ grupului de elevi şi de competenţe vizate de
programele şcolare.
Numele şi tipul furnizorului de Universitatea Valahia din Târgoviște ,
formare
Nivelul de clasificare naţională Formare profesională continuă
sau internaţională

Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută
Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite

Numele şi tipul furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare naţională
sau internaţională

2004 – 2005
Master
Pastorala si Misiune
- Competenţe în disciplina de specialitate;
- Capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel
profesional;
- Capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi
educaţiei;
Universitatea Valahia din Târgoviște , Facultatea de Teologie Litere
Universitate
- Studii universitare

Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută
Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite

2000 - 2004
Diplomă de licenţă
Religie
- Competenţe în disciplina de specialitate;
- Capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare cu mediul social şi cu cel
profesional;
- Capacitatea de a investiga şi soluţiona problemele specifice ale şcolii şi
educaţiei;
- Capacitatea de a opera cu conceptele şi metodologia din ştiinţele educaţiei.
Numele şi tipul furnizorului de Universitatea Valahia din Târgoviște , Facultatea de Teologie Litere
formare Universitate
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Nivelul de clasificare naţională
sau internaţională
Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută
Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite
Numele şi tipul furnizorului de
formare
Nivelul de clasificare naţională
sau internaţională

- Studii universitare de licență
2015
Diploma de absolvire
Curs de formare – Angajator SSM –
Abilitarea serviciilor de prevenire și protecție în domeniul securității în muncă
TQE GROUP - România
Formare profesională

Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută
Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite

2012
Atestat
Curs de formare sindicală– Academia Sindicală
- leadership și luarea deciziilor
- management sindical si management de proiect;
- drepturi sindicale; conflicte de muncă;
- organizare şi recrutare a membrilor de sindicat.
Numele şi tipul furnizorului de Friedrich Ebert Stiftung - România
formare
Nivelul de clasificare naţională Formare profesională sindicală
sau internaţională

Perioada
Titlul şi/ sau calificarea obţinută
Principalele subiecte/ abililăţi
ocupaţionale dobândite

Noiembrie 2011-Ianuarie 2012
Atestat
Asigurarea interna a calității
- managementul şcolii şi al clasei
- implementarea de standarde de calitate în educaţie
- competenţe privind identificarea celor mai viabile soluţii şi căi de îmbunătăţire a
strategiei de asigurare a calităţii educaţiei în propria şcoală
- identificarea finanţatorilor pentru implementarea strategiilor privind asigurarea
calităţii în educaţie;
- conceperea strategiilor de multiplicare a rezultatelor şi a bunelor practici în
domeniul asigurării calităţii în educaţie
Numele şi tipul furnizorului de - FSLI
formare
Nivelul de clasificare naţională Formare profesională continuă
sau internaţională

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
PERSONALE
Limba maternă Română
Alte limbi
Auto-evaluare
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Vorbit

Scris

Ascultare

Nivel European (*)

Engleză A2
-

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
SOCIALE

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
ORGANIZAŢIONALE

-

Utilizator
elementar

Citire

A2

Utilizator
elementar

Participare la
conversaţie

A2

Utilizator
elementar

Discurs oral

A2

Exprimare
scrisă

Utilizator
Utilizator
A2
elementar
elementar

Foarte bune abilităţi de comunicare, negociere și de dezvoltare a
parteneriatelor pe termen lung obţinute ca urmare a experienţei de lider
sindical la nivel județean;
Angajament în îndeplinirea sarcinilor profesionale .
Leadeship și abiliăţi în coordonarea echipelor datorită experienţei de lider
sindical;
Cunoştinţe şi abilităţi practice în managementul resurselor umane;
Competenţe în domeniul managementului conflictelor şi negocierii ca urmare a
experienţei de lider sindical la nivel județean;

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE Foarte bune cunoştinţe de folosire a computerului şi instrumentelor Microsoft
DIGITALE Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™) obţinute în urma utilizării zilnice a PCului
INFORMAŢII
SUPLIMENTARE

Permis de conducere Categoria B
Persoane de contact: Simion Hancescu; Cornelia Popa-Stavri.

George Adrian PURCARU

Bucureşti, Aprilie 2018
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