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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
09/01/2017–Prezent

Director
Școala Gimnazială „Iorgu Iordan”, Tecuci (România)
- Realizarea conducerii executive a unității de învățământ preuniversitar, în conformitate cu atribuțiile
conferite de legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ,
precum și cu alte reglementări legale.
- Manifestarea loialității față de unitatea de învățământ, credibilitate și responsabilitate în decizii,
încurajarea și susținerea colegilor, în vederea motivării pentru formare continuă și pentru crearea în
unitate a unui climat optim desfășurării procesului de învățământ.
- Răspunderea de întreaga activitate financiar-contabilă a unității în calitate de ordonator de credite și
coordonarea directă a compartimentul financiar-contabil.
- Realizarea activitatății de îndrumare și control asupra activității întregului personal salariat al unității
de învățământ.

01/09/2012–08/01/2017

Director adjunct
Şcoala Gimnazială "Iorgu Iordan", Tecuci (România)
- predarea disciplinei Geografie;
- predarea CDŞ-ului Geoinformatică;
- responsabil SIIIR;
- responsabil activitate administrativă;
- responsabil Sistem de Control Intern Managerial;
- responsabil promovarea imaginii şcolii;
- membru în Consiliul de Administraţie;

01/09/2011–Prezent

Profesor titular pe catedra de Geografie
Şcoala Gimnazială "Iorgu Iordan", Tecuci (România)
- predarea disciplinei Geografie;
- predarea disciplinei opţionale Geoinformatică;
- profesor diriginte;
- membru în Comisia de Curriculum;
- responsabil Comisie "Om şi Societate";
- responsabil Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii;
- responsabil Comisie de promovare a imaginii şcolii;
- membru în Comisia de combatere a violenţei în mediul şcolar;
- membru în Comisia de consiliere şi orientare
- membru/redactor şef al revistei şcolii, "Genesys 11"
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01/09/2009–31/08/2010

Cristian Stănilă

Profesor suplinitor pe catedra de geografie
Şcoala Gimnazială nr. 9 "Ilie Matei", Tecuci (România)
- predarea disciplinei Geografie;
- predarea disciplinelor opţionale "Capitalele lumii" şi "Geografia orizontului local";
- profesor diriginte (clasa a VI-a);
- membru în Comisia "Om şi Societate";
- membru în Comisia de "Consiliere şi Orientare";

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
01/10/2015–17/06/2017

Program de conversie profesională - Educaţie fizică
Departamentul de formare continuă şi transfer tehnologic, Universitatea "Dunărea de Jos", Galaţi
(România)
- Metodica Educaţiei Fizice şi Sportului;
- Metodica şi practica gimnasticii şcolare;
- Metodica şi practica atletismului şcolar;
- Metodica şi practica fotbalului şcolar;
- Metodica şi practica handbalului şcolar;
- Metodica şi practica voleiului şcolar;
- Activităţi motrice de timp liber;
- Managementul competiţiei sportive;

2013–2016

Diplomă de doctor, specializarea Geografie Umană
Şcoala Doctorală de Chimie şi Ştiinţe ale Vieţii şi Pământului, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza",
Iaşi (România)
Teza de doctorat: "Valorificarea potenţialului socio-economic al Câmpiei Tecuciului în perspectiva
dezvoltării durabile a aşezărilor umane".
Discipline studiate:
- Metode şi modele de prelucrare statistico-cartografică avansată a informaţiei geografice;
- Tehnici experimentale, prelucrarea şi prezentarea rezultatelor în domeniul specializării (Geografie
Umană);
- Tendinţe actuale în cercetarea fundamentală şi aplicativă;

2009–2011

Diplomă de studii postuniversitare de masterat, Specializarea
"Turism şi Dezvoltare Durabilă"
Facultatea de Geografie şi Geologie, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
- Turism şi patrimoniu, Forme de manifestare teritorială a fenomenului turistic, Politici de dezvoltare
teritorială în România şi UE, Cartografie tematică, Statistică şi analiză de date, Analiza sistemului
turistic, Limba franceză aplicată în turism, Impactul turismului asupra mediului, Geografia peisajului.

2006–2009

Diplomă de Licenţă, Specializarea "Geografia Turismului"
Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, Bucureşti (România)
- Geografia solurilor, Biogeografie, Geografia populaţiei, Geografie urbană şi rurală, Geografia umană
a României, geografia fizică a României, Geografia Europei, Geografia continentelor extraeuropene,
Topografie, Geografie fizică generală, Geomorfologie, Meteorologie şi climatologie, Hidrologie,
Geografia turismului şi potenţial turistic, Geografia regională a României, Tipologii turistice, Sisteme
teritoriale, Regiuni turistice, Geografie socială.
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2009–Prezent

Cristian Stănilă

Cursuri de formare
- Asistent relaţii publice şi comunicare (2012), Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru
învăţământul preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare (2013), Siguranţa participantului la
activităţile extracurriculare (2015), Depunerea aplicaţiilor şi derularea proiectelor educaţionale cu
finanţare europeană (2014), Gândeşte în afara stigmei (2016).

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză

B1

B1

B1

B1

B1

franceză

A2

A2

A2

A2

A2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic/director
adjunct, prin participări la manifestări ştiinţifice (seminarii, simpozioane, stagii de formare);
- Absolvirea cursului "Asistent relaţii publice şi comunicare" - 2012;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Bune competenţe manageriale dobândite prin experienţa proprie de director adjunct;
- Bune competenţe organizaţionale dobândite prin organizarea de simpozioane, prezentări,
concursuri;
- Bune competenţe organizaţionale dobândite prin organizarea de excursii, tabere şcolare;

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- o bună cunoaştere a legislaţiei în domeniu educaţional;
- elaborarea de articole ştiinţifice, comunicări, prezentări;
- întocmirea de produse turistice (pliante, ghiduri, broşuri);
- analize SWOT;

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

- o bună stăpânire a pachetului Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher);
- o bună stăpânire a programelor informatice de specialitate (ArcGis 10.3, PhilCartho 5.5., Corel Draw,
Adobe Ilustrator, AutoCad);
- o bună stăpânire a soft-urilor utilizate în învăţământ - compartiment secretariat (EduSal, SIIIR,
BDNE);
Alte competenţe
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- Punctual, perseverent, abilităţi de comunicare, capacitate de lucru în echipă, rezistenţă la stres,
perfecţionist
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Permis de conducere
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