CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Rangu Constantin Corneliu

Adresa

Calea Obcinilor, Nr 2, Bl.T64, Sc.B,Ap.7, Suceava

Telefon

0740550367

Fax
E-mail
Naţionalitatea
Data naşterii

cornel.rangu@gmail.com
Română
21 mai 1955

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

1 septembrie 1978 – 2011 (momentul actual)
Școala Gimnazială Nr.8 Suceava
Învățământ
Profesor de educație fizică
Activitate didactică
Liderul grupei sindicale din școală Asociația Sindicateor din Învățământ Suceava
Observator din partea Organizației sindicale în Consiliul de administrație al școlii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie
care asigură educaţia şi formarea
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- 2013 - Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București
- 2019- 2011 - Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Agenția Română de
Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar
- 2007-2012 -Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava Departamentul pentru
Pregătirea Personalului Didactic
- 2009 - Casa Corpului Didactic „ George Tofan” Suceava
- 1993 - IEFS București
- 1975 - 1978 Institutul de Învăţământ superior Suceava Facultatea de Educație Fízică
și Sport

• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale

• Titlul calificării acordate

- Echivalarea institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu ciclul I de studii universitare
de licență 2013
- MAGISTER XXI- Management și comunicare – 2012
- MAGISTER XXI- Proiectarea, organizarea și evaluarea activității didactice – 2011
- Managementul si asigurarea calității educației în învățământul preuniversitar – 2009,
2011
- PAIDEIA – Modulul I – Proiectarea şi evaluarea activităţilor didactice - 2007
- stagiu de formare continuă ”Consiliere și orientare” - 2008
- examen pentru pentru obținerea gradului didactic II – 1993
- exame de licență
- atestat de echivalare
- adeverințe de participare MAGISTER XXI
- certificat de participare
- atestat de formare continuă PAIDEIA I
- atestarea dreptului de a desfășura activitatea de consiliere și orientare
- profesor grad didactic II
- diplomă de licență

• Nivelul în clasificarea naţională
(dacă este cazul)

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Achiziţionate în cursul vieţii şi al
carierei dar nu neapărat dovedite prin
certificate şi diplome formale.

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI

Română

• Abilităţi pentru citit
• Abilităţi pentru scris
• Abilităţi pentru vorbit

Limba franceză
Limba franceză
Limba franceză

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
SOCIALE
Traiul şi munca alături de alţi
oameni, în medii multiculturale, în
poziţii şi situaţii în care
comunicarea este importantă iar
lucrul în echipă este esenţial (de
exemplu în cultură şi sport), etc.
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ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
ORGANIZAŢIONALE
Coordonarea şi administrarea
oamenilor, proiectelor şi bugetelor;
la locul de muncă, în activitatea
voluntară (de exemplu în cultură şi
sport), acasă, etc.

Organizarea şi îndrumarea claselor de elevi;
Organizarea de activităţi extraşcolare;
Organizarea echipelor reprezentative ale școlii și a activităţilor sportive;
Îndrumarea elevilor în clasele coordonate ca diriginte;
Coordonarea echipelor sportive din școală;
Participarea în proiectul de granturi „Turismul – Elevii – Cariera” – 2006 - 2007
Coordonarea proiectului „M.A.S.” din cadrul proiectului național „Creşterea accesului
la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România.
Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din
România”2011 – 2013
Participarea la Proiectul Multilateral Comenius 2010-2012 „CULTURAL VOYAGE
THROGH OUR TRADITIONAL GAMES”
Participarea la Proiectul Multilateral Comenius 2013-2015 „FROM STORY TO
STORY”

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
TECHNICE

Calculator

Computer, tipuri specifice de
echipament, utilaje, etc.

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI
ARTISTICE
Muzică, scris, desen, etc.

ALTE ABILITĂŢI ŞI
COMPETENŢE
Competenţe nemenţionate mai sus.

PERMIS(E) DE CONDUCERE
INFORMATII
SUPLIMENTARE

ANEXE
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Permis de conducere categoria B

