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Informaţii personale  

Nume / Prenume  TUDOR CONSTANTIN 

Adresă(e) Strada Rahova, Nr. 20, Călăraşi, jud. Călăraşi 

Telefon(oane)  0722715260   

Fax(uri)  0242312810 

E-mail(uri) constantintudor.cl@gmail.com 
  

Naţionalitate Romana  
  

Data naşterii 14.04.1952 
  

Sex M 
 

  
llll  

Experienţa profesională 
                                             Perioada 

Functia sau postul ocupat  
Activități și responsabilități principale Numele și 
adresa angajatorului                     Tipul activității 

sau sectorul de activitate 
      

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
   

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

 
25 martie 2015 – în prezent 
Inspector școlar general 
Management educațional 
ISJ Călărași, str. Sloboziei nr. 28, Călărași, jud. Călărași 

Învățământ 
   
Septembrie 2013 – 24 martie 2015 

Inspector Şcolar General Adjunct 
Management, Indrumare şi control 
Inspectoratul Şcolar al Județului Călăraşi, str. Sloboziei, Nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi 
Învăţământ 

    
1 septembrie 2010 – 31 Decembrie 2012 
Manager Proiect transnațional MaST Networking, ID POSDRU 58914 
Conducerea și organizarea activităților din cadrul proiectului 
Inspectoratul școlar județean Călărași 
Management educațional Proeict transnațional 
 
Mai 2009 – Iulie 2012 
Inspector Şcolar General, prin detașare în interesul învățământului 
Management, Indrumare şi control 
Inspectoratul Şcolar al Județului Călăraşi, str. Sloboziei, Nr. 28, Călăraşi, jud. Călăraşi 
Învăţământ 
 
Octombrie  2001 – în prezent  
Şef lucrări dr.(cumul de funcţii)  
Predare-invatare-evaluare  
USAMV Bucureşti – Filiala Călăraşi  
Învăţământ superior 

 

  

    
 

r  
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Perioada 

 
 
Septembrie 2001-în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular(cu rezervare de catedră până în decembrie 2008 și predare la clasa după 
dec.2008)) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare-învățare-evaluare 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul național Barbu Știrbei Călărași, Jud. Călărași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ 

 
 
 
 

Perioada 

 
 
 
 
Decembrie 2004 –  Decembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Deputat  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cf. Regulament Camera Deputatilor 

Numele şi adresa angajatorului CAMERA DEPUTAŢILOR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Activităţi legislative si de reprezentare parlamentara a circumscriptiei electorale 

Perioada Ianuarie 2001 – Decembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Prefect 

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura Călăraşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Administrație publică 

Perioada Noiembrie 1996 – Ianuarie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Vicepreşedinte  

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul societatilor comerciale 

Numele şi adresa angajatorului Camera de Comerţ şi Industrie Călăraşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Management  
 
Septembrie 1996-August 2001 
Profesor titular cu rezervare de catedră 
Predare-învățare-evauare 
Școala generală nr. 10 Călărași, Jud. Călărași 
Învățământ 

Perioada Ianuarie  – Noiembrie 1996 

Funcţia sau postul ocupat Prefect  

Activităţi şi responsabilităţi principale Reprezentantul Guvernului în teritoriu 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura Călăraşi, Jud. Călărași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Administraţie publică 
 Septembrie 1991-August 1996 

Profesor titular cu rezervare de catedră 
Predare-învățare-evaluare 
Școala generală Grădiștea, Com. Grădiștea, Jud. Călărași 
Învățământ 
 

 Septembrie 1990-August 1991 
Profesor titular cu rezervare de catedră 
Predare-învățare-evaluare 
Școala generală Ceacu, Com. Cuza-Vodă, Jud. Călărași 
Învățământ 

Perioada Noiembrie 1989 – Ianuarie 1996 

Funcţia sau postul ocupat   Consilier şef 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management, monitorizare si consiliere  
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Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul judeţean de Cultura 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cultura 

Perioada Februarie 1981 – Octombrie 1989 

Funcţia sau postul ocupat   Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management in arhive 

Numele şi adresa angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Arhivele Statului Călăraşi  
Serviciu public 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
August 1976-Ianuarie 1980 
Arhivist 
Activități specifice în Arhivele Statului 
Filiala Ialomița a Arhivelor Statului, Slobozia, Jud. Ialomița 
Serviciu public 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

Septembrie 1974-Iulie 1976 
Profesor titular 
Predare-învățare-evaluare 
Școala generală Făurei-Ulmu, jud. Ialomița 
Învățământ 

Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 

 
 Ianuarie – Februarie 2014 
 Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 
 Competențe specifice experților în accesarea de fonduri europene 
 
 S.C. ABT&Co SRL București 
 
 Certificat de absolvire conform OG 129/2000 
 
  Iunie 2011 
 Mentor 
 Competențe specifice COR 235902 
 
 ASEF Bacău 
 
 Certificat de absolvire conform OG 129/2000 
 
 8 – 12 Mai 2011 
 Program de training 
 Managementul folosirii jocului didactic în activitatea de predare-învățare 
 
 Science Centre of the University College of Teacher Training Klagenfurt, Carinthia, AUSTRIA 
 
 Training 
 
 Mai – Septembrie 2010 
 Management educațional 
 Competențe în management educațional, în comunicare și curriculum 
 
 Fundația Academică ALUMNI Constanța 
 
 Atestat de formare continuă a personalului didactic(180 de ore – 60 de credite transferabile) 
 
 Septembrie-Noiembrie 2006 
 Manager de proiect 
 Competențe specifice conducerii și organizării implementării de proiecte 
 
 Fundația ACȚIUNEA CIVICĂ București 

 
 Certificat de competențe profesionale 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2 – 4 Decembrie 2001 
 Program de training 
Competențe în domeniul protecției mediului și a calității apei 
 
Iova State University, USA 
 
Training 

Perioada 26 – 30 Noiembrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat workshop  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Specialist  în managemnt  agricol 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Maryland, USA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Workshop internațional 

Perioada Octombrie 1994 – Octombrie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în istorie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Şcoala  doctorală  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

01.09 - 30.11.1982 

Certificat curs intensiv 

Perfecționare limba franceză 

 

Școala militară Grădiștea, Jud. Giurgiu 

Curs postuniversitar de perfecționare 

 
 

Perioada Octombrie 1974 – Iulie1977 

Calificarea / diploma obţinută   Licenţă în istorie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Profesor de istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţă 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 
 
 
 

Octombrie 1971 – Iunie 1974 
Diplomă de absolvire 
Profesor istorie-geografie 
 
Institutul pedagogic de 3 ani Constanța 
 
Profesor învățământ gimnazial 
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Aptitudini şi competenţe personale Capacitate pentru munca în echipă, comunicare şi relaţii, capacitatea de a afişa o atitudine fermă 
în raport cu alţii, examinator, tact pedagogic, empatie, implicare profesională 

Limba maternă Limba română 
 

Limbi străine cunoscute Limba franceză 
 abilitatea de a citi - BINE 
 abilitatea de a scrie - BINE 
 abilitatea de a vorbi – BINE 

Limba engleză  
 

 abilitatea de a citi - BINE 
 abilitatea de a scrie - SATISFĂCĂTOR 
 abilitatea de a vorbi – SATISFĂCĂTOR 

 

Competenţe şi abilităţi sociale - Competenţe de comunicare şi coordonare 

- Competenţe de negociere 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - Management general şi educaţional 

- Manager de proiect 

- Organizarea de programe de orientare scolara si profesionala – 

-  Organizarea de proiecte educaţionale la nivelul  judeţului Călăraşi 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice          -       Utilizarea eficienta a calculatorului şi echipamente de birou 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Utilizator  al diverselor sisteme Windows, Excel şi Corel Draw 
- Utilizator al INTERNET - ului 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Muzica folk 
  

Alte competenţe şi aptitudini - Jurnalismul (redactor șef al Săptămânalului Evenimentul de Călărași în perioada 
septembrie 2008-ianuarie 2013) 

  

Permis(e) de conducere - B 
  

Informaţii suplimentare - Am publicat numeroase studii si articole de istorie. Sunt autor și coautor al unui numar 
de 23 cărţi și monografii  de istorie națională și locală. 

  

  

  
  

  
  

  
  

  

 


