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Curriculum vitae al 
Nume prenume Caraion Steluta 

 

         CURRICULUM   VITAE                                                                              

 

INFORMAȚII 

PERSONALE 

  

 

 

Nume/Prenume CARAION   STELUȚA  
Adresa Str. 1 Decembrie 1918, nr 26, bl.A10, sc.1, et.4, ap. 34 , Călărași , România 
Telefon 0725540488  
Fax 0242312810 
E-mail caraion.steluta_economic @yahoo.com 
Nationalitatea  Româna 
Data nasterii 21 august 1961 

 

Locul de munca /Domeniul 
educational 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI 

  

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ  

  

Perioda 01 aprilie  2015- în prezent  
Numele şi adresa angajatorului  INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învațământ preuniversitar 
Funția sau postul ocupat Inspector Școlar General  Adjunct ( intre 1 aprilie-28 mai - numit prin detașare in 

interesul învățământului, din 29 mai - numit prin concurs) 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Management, îndrumare si control  

Manager financiar in cadrul proiectului POSDRU/116/2.1/G/138306 
 
Perioda  5 mai 2014-24 martie 2015 
Numele şi adresa angajatorului  INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învațământ preuniversitar 
Funția sau postul ocupat Inspector Școlar General   
Principalele activităţi şi responsabilităţi Management, îndrumare si control  

Manager financiar in cadrul proiectului POSDRU/116/2.1/G/138306 
 
Perioda septembrie 2013- 4 mai 2014 
Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAȘI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învațământ preuniversiar  
Funcția sau postul ocupat Director   
Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţii manageriale la nivel instituțional 

 
Perioada 2002-2013 

Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL ECONOMIC CALARAŞI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
Funcția sau postul ocupat Profesor Titular/ grad didactic I  
Principalele activitati si responsabilitati - managementul activităţilor de învăţare şi instruire practica  la disciplinele economice; 

- membru în Consiliul de Administrație; 
- membru în Consiliul Consultativ al ISJ Călărași pentru disciplinele economice; 
- profesor metodist  ISJ Călărași; 
- profesor coordonator de practică pedagogică pentru studentii ASE Bucuresti - Colegiul 
Economic, Centrul Călărași în anul scolar 2006-2007; 
- profesor asociat, tutore pentru  disciplinele economice,  la Facultatea de Stiinte 
Economic, Universtitatea  ,,Titu Maiorescu,, din Bucuresti, Centrul ID  Călărași (2008-
2011;) 
- managementul activităţilor educative-diriginte; 
- responsabil  comisia metodică pentru discipline tehnologice ( 2002-2013); 
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 -responsabil comisia CEAC  ( 2007-2013); 
- membru in comisia pentru elaborarea PAS- ului; (2007-2013) 
- responsabil cu intocmirea orarului;  
- coordonator  in proiectul  Comenius-parteneriate scolare - ,,BIRDS(Business 
innovation for Resources Development in Schools- Inovatia afacerilor in scopul 
dezvoltarii resurselor în scoli,, (2002-2005) 
-membru în echipa  școlii  pentru  proiectul LLP-Leonardo da Vinci “Learning 
Partnership” PRESOUT-Preventing School Dropouts nr. 2010-1- TR1-LEO04-158717      
( 2010-2012) 

 
 

 

Perioada 1997-2002 
Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
Funcția sau postul ocupat Profesor Titular/ grad didactic II 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul activităţilor de învăţare şi instruire practică la disciplinele Contabilitate şi 

Finanţe  
Managementul activităţilor educative-diriginte 
Responsabil comisia metodică pentru discipline tehnologice  (din anul 2000) 
 

  
Perioada 1993-1997 
Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
Funcția sau postul ocupat Profesor Titular  definitivat  
Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul activităţilor de învăţare  şi instruire practica la disciplinele Contabilitate şi 

Finanțe       
Managementul activităţilor educative-diriginte 

  
Perioada 1990-1993 
Numele şi adresa angajatorului  COLEGIUL ECONOMIC CĂLĂRAŞI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 
Funcția sau postul ocupat Profesor Titular/ debutant  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Managementul activităţilor de învăţare  şi instruire practică la disciplinele Contabilitate si 

Finanțe 
 Managementul activităţilor educative-diriginte 

  
Perioada 1984-1990 
Numele şi adresa angajatorului  ICIL- CĂLĂRAŞI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate  economica 
Funcţia sau postul ocupat Economist  
Principalele activităţi şi responsabilităţi  Activităţi  financiar-contabile 
  
Perioada 2008 - in prezent  
Numele şi adresa angajatorului  Corpul Expertilor Contabili Şi Contabililor Autorizati (CECCAR) - Filiala Călăraşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Dezvoltare profesională continuă 
Funcţia sau postul ocupat Lector CECCAR 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Cursuri / seminarii- disciplinele Contabilitate financiară şi Fiscalitate 

Evaluator stagiari pentru expert contabil şi contabil autorizat 
  
Perioada 2010- in prezent  
Numele şi adresa angajatorului  Cabinet individul de expertiză contabilă 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Persoană Fizică Autorizată 
Functia sau postul ocupat Fondator şi administrator 
Principalele activităţi şi responsabilităţi Expertize contabile judiciare 
  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

Perioada  noiembrie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de invăţămînt / 
furnizorului de formare 

MECȘ 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Utilizarea sistemului informatic dezvoltat ( MONMEdu.ro )  
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Tipul calificării / diploma obţinută  Certificate de absolvire MENCS   

Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Curs de instruire organizat in cadrul  proiectului ,,Cresterea calității sistemului 
educațional preuniversitar din România prin implementarea de instrumente modern de 
management și monitorizare,, 

  
Perioada  august 2015 
Numele şi tipul instituţiei de invăţămînt / 
furnizorului de formare 

MECS 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Management si politici publice in educatie 
Modulele:Management institutional; Politici publice educationale; Planificare strategica si 
programare bugetara; Managementul schimbarii 

Tipul calificării / diploma obţinută  Certificate de participare MENCS 
Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Program de formare  

Perioada  Iunie -august 2014 
Numele şi tipul instituţiei de invăţămînt / 
furnizorului de formare 

Asociaţia Egomundi, Călăraşi 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

“Pro Management Educational” 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinţa  de absolvire 
Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Curs de formare continuă  

  
Perioada  Iunie 2014 
Numele şi tipul instituţiei de invăţămînt / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic, Dolj 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Managementul conflictelor din mediul scolar- Modul II 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinta  
Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Program de formare  

  
Perioada  august-septembrie 2013 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ASE Bucuresti 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

“Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal care predau discipline 
economice” 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinţa  de absolvire 
Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Program de perfecţionare P1“Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice 
-ECON  

  

Perioada  martie -aprilie 2013 
Numele şi tipul instituţiei de învăţămînt / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Călăraşi  
Fundaţia Academica “Alumni” a Colegiului Naţional “Mircea cel Bătrân “Constanţa  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

“Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii şcolare”  modulul I şi II 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinţă  
Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Program de formare continuă  

  
Perioada  martie-iunie 2012 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului  
SIVECO Romania 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

“Utilizarea avansata a instrumentelor TIC” 

Tipul calificării / diploma obţinută  Certificat  
Nivelul de calificare a formei de instruire/  
învăţământ 

Program de formare continuă  

  
Perioada  iulie 2012 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Ministerul Educatiei Nationale, Universitatea “Titu Maiorescu” Bucuresti  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Prevenirea corupţiei in educaţie prin informare, formare şi responsabilizare” 
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Tipul calificării / diploma obţinută  Atestat de formare continua a personalului didactic  
Nivelul de calificare a formei de instruire/ 
învăţământ 

Program de formare continua   

  
Perioada  aprilie 2012 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului şi Sportului  
 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

“Dezvoltarea strategiei anticoruptie in educatie” 

Tipul calificării / diploma obţinută  Diploma de participare 
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Seminar in cadrul proiectului PODCA  “Prevenirea Corupţiei prin Informare, formare şi 
responsabilizare”  
  

  
Perioada  noiembrie 2011 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Diagnoza fenomenului de risc care favorizează proliferarea vulnerabilităţii la fapte de 
corupţie, existente la nivelul învăţământului preuniversitar” 

Tipul calificării / diploma obţinută  Certificat de participare  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

 Seminar  

  

Perioada  aprilie 2012 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Centrul Regional de Formare Profesioanala a Adultilor, Călăraşi 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Formator  

Tipul calificării / diploma obţinută  Certificat de absolvire  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Formare profesională    

  
Perioada  noiembrie 2010 – februarie 2011 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 MECTS , SIVECO Romania 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Ïnstruire în societatea cunoasterii 

Tipul calificării / diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic 
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Program de formare continuă 

  
Perioada   2007 - 2011 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

CECCAR Filiala  Călăraşi   

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Audit şi certificare  2011 
Întelegerea şi aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara  (IFRS) 
Evaluarea economica si financiara a intreprinderii -2007 
 

Tipul calificării / diploma obţinută  Certificate de absolvire a cursului de pregătire profesională 
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

 Dezvoltare profesională continuă  in specialitate 

  
Perioada  noiembrie 2008- Februarie 2009 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didacti,c Călăraşi  
Fundaţia Academica “Alumni” a Colegiului National “Mircea cel Bătrân “Constanăa  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Calitate in educaţie  

Tipul calificării / diploma obţinută  Atestat de formare continua ă personalului didactic  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

 Program de formare continuă   

  
Perioada  Decembrie 2008 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Călăraşi  
SIVECO Romania 

Domenii principale studiate / aptitudini Iniţiere IT şi utilizare AEL 
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ocupaţionale  
Tipul calificării / diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Program de formare continuă  

  
Perioada  februarie  2007 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Inspectoratul Scolar Judetean Călăraşi 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Managementul proiectelor finanţate din Fondul Social European 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinta ISJ Călăraşi 
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Curs de formare  

  
Perioada  Decembrie 2007 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Institutul Român pentru Educaţie şi calitate Europeanâ , Casa Calităţii , Bucureşti 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Cadrul european de asigurare a calităţii şi cerinţele managementului calităţii pentru 
 învăţământul preuniversitar 

Tipul calificării / diploma obţinută  Diploma de participare  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

workshop 

  
Perioada  Iunie -Noiembrie 2006 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic, Călăraşi  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

„Asigurarea calităţii in învăţământul profesional şi tehnic” 
 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinţa  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Stagiu de formare 

  
Perioada  februarie 2005 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei şi Cercetării  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

 Evaluator manuale școlare  

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinţa MEC 
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Curs de formare  

  
Perioada  2002-2003 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Junior Achievement Romania  
Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi KulturKontakt Austria  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

„Educaţie Antreprenorială şi Compania Elev” 
 „Metodica învăţării in firma de exerciţiu” 

Tipul calificării / diploma obţinută   Profesor formator /Certificat de de participare 

Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Formatori pentru Programul Junior Achievement  
Seminar de perfecţionare 

  
Perioada  octombrie 1996 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Federal al Invatamantului din Austria 
Biroul Kultur Kontakt 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Organizarea si derularea activitatii in firmele de exercitiu 

Tipul calificării / diploma obţinută  Adeverinta ISJ Calarasi  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Program de formare- Austria, Viena  

  
Perioada  1990-2002 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ASE Bucuresti 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Metodica  si specialitate la disciplinele Finante si Contabilitate  
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Tipul calificării / diploma obţinută  Certificate grade didactice 
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Grade didactice : definitivat, gadul  II si gradul  I 

  
Perioada  1980-1984 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza „ IASI , Facultatea de Stiinţe Economice  

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Finanţe- Contabilitate 

Tipul calificării / diploma obţinută  Diploma  de licenţă in Ştiinţe economice  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Studii superioare de lungă durată  

  
Perioada  1976-1980 
Numele şi tipul institutiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul Economic şi de Drept Administrativ, Călăraşi 

Domenii principale studiate / aptitudini 
ocupaţionale  

Comerţ şi contabilitate  

Tipul calificării / diploma obţinută  Diploma de bacalureat  
Nivelul de calificare a formei de 
 instruire/  învăţământ 

Liceal 
 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
             PERSONALE 

 

 Intelegere  Vorbit Scris 

Nivel european (*) 
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral 

Exprimare scrisa 

 

 B2  B1  A2  A2  A2  

 

                                         *) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Aptitudini  şi competenţe  sociale - capacitatea de a lucra în echipă, competente de negociere, capacitatea de 
comunicare eficientă pentru rezolvarea situaţiilor în care lucrul în echipă este 
esenţial, spirit de competiţie ; 
Competente dobandite prin  colaborari diverse cu institutii, directii judetene  şi 
agenti economici pe proiecte educationale şi activităţi profesionale. 

 

Aptitudini şi competențe organizatorice - competenţe manageriale dobândite prin pregătirea de bază şi practică 
profesională 
- receptivitate la nou, putere de muncă în situaţii limită; 
-  competente in formarea si coordonarea echipelor  
- capacitate de convingere, abilităţi de comunicare si relaţionale; 
-  loialitate,  luarea de decizii obiective, punctualitate, profesionalism, 
conştiinciozitate; 
- spirit de echipă; 
 Competente dobândite în contextul îndeplinirii funcţiilor menţionate în secţiunea 
"Experienţa profesională" . 

 

Aptitudini şi competenţe  şi  tehnice Utilizez cu usurință echipamentele:  copiator  scaner, imprimanta, videoproiector, 

tablă interactiva 

Operare PC, Microsoft Office (word, excel, power point), Internet,  softuri de 

specialitate 

 

Limba maternă Romană 

Limbi străine cunoscute      Franceza 
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Alte  informaţii   
- Diplomă de excelență din partea MECȘ 
- Diplome de excelență din partea ISJ Calarasi pentru rezultate deosebite obtinute 
în pregătirea elevilor participanți  la Olimpiada Naționala pentru disciplinele 
tehnologice-profil servicii,  in perioada 1999-2014  (12 mentiuni MECȘ ) 
 -Diploma Gheorghe Lazar II din partea Ministerului  Educaţiei şi Cercetării 
-Diploma de excelenţă din partea Primariei Călăraşi, 
-Diplome de merit din partea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati  
România (CECCAR)  
 Lucrări/ articole de management și/sau de specialitate publicate: 
 -,, Istorie, tradiție  si performanță în Colegiul Economic Călărași,,-Revista 
Euristica  editată de CCD Călărași , ISSN 2067-7219. 
-  Ghid de orientarea școlară și profesională ,, A fi A ști, editată de CJRAE , ISSN 
2066-2018. ,,( 2014, 2015) 
- participare la simpozionul internațional ,,Calitate si creativitate în învățământul 
economic preuniversitar -2008 cu lucrarea  ,, Formarea capacitatii de cooperare la 
elevi prin  Firmele de exercitiu,,. 
 

 

Permis de conducere -permis de conducere categoria B  

 

 


