
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

 
 
 

Informații 

personale 

 

Nume  PENCIU C. ROBERTINO 

Adresă  Bucureşti                 

Telefon   

E-mail   

Sexul  Masculin 

Data naşterii  03.01.1965 

Naţionalitate  Română  

Experienţă 

profesională 

  

Perioada   Septembrie 2019 - prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Director unitate de învățământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 LICEUL TEORETIC ”TRAIAN”, Str. Luigi Galvani, Nr. 20, Sectorul 2, 

București 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Reprezentarea legală a unității de învățământ. 

 Conducerea executivă a unității școlare. 

 Ordonator de credite. 

 Angajator.   

 Președinte al Consiliului de Administrație și al Consiliului Profesoral 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Perioada   Iulie 2016 – August 2019 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Director unitate de învățământ 



Numele şi adresa 

angajatorului 

 Colegiul Național ”Emil Racoviță”, Șos. Mihai Bravu, Nr. 169, Sector 2,   

 București 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Reprezentarea legală a unității de învățământ. 

 Conducerea executivă a unității școlare. 

 Ordonator de credite. 

 Angajator.   

 Președinte al Consiliului de Administrație și al Consiliului Profesoral 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Perioada   Iunie 2015 – Iulie 2016 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Inspector Școlar General Adjunct 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Str. Icoanei, Nr. 19, Sectorul 2,   

 București 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Atribuții generale: conform fișei postului  de  Inspector Școlar General Adjunct 

 Atribuții pe domenii de competență:  

 -Învățământ profesional și tehnic 

 -Secretariat-arhivă 

 -Normare-salarizare 

 -POSDRU 

 -Orice alte atribuții delegate de către Inspectorul Școlar General 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Perioada   Septembrie 2010 – Iunie 2015 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Director unitate de învățământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Liceul Teoretic ”Decebal”, Bd. Energeticienilor, Nr. 9-11, Sectorul 3, București 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Reprezentarea legală a unității de învățământ. 

 Conducerea executivă a unității școlare. 

 Ordonator de credite. 

 Angajator.   

 Președinte al Consiliului de Administrație și al Consiliului Profesoral 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Perioada   Martie 2005 – Septembrie 2010 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Director adjunct unitate de învățământ 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Liceul Teoretic ”Decebal”, Bd. Energeticienilor, Nr. 9-11, Sectorul 3, București 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Atribuții stabilite prin fișa postului și delegate de către directorul unității de   

 Învățământ. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Perioada   Septembrie 1990 - prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Profesor titular de educație fizică și sport 

Numele şi adresa  Liceul Teoretic ”Decebal”, Bd. Energeticienilor, Nr. 9-11, Sectorul 3, București 



angajatorului 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Activităţi didactice la clasă, planificarea activităţii de educaţie fizică şcolară, 

 pregătirea şi îndrumarea echipelor sportive şcolare în competiţii, organizarea de 

 competiţii sportive şcolare, activităţi cultural educative şi recreative, consiliere şi  

 orientare şcolară (dirigenţie), participări la simpozioane, conferinţe, sesiuni de  

 comunicări ştiinţifice, administrarea materialelor sportive la nivelul catedrei,     

 participare la examene. 

 Responsabil al Comisiei metodice de educație fizică între anii 1990 și 2005. 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Perioada   Septembrie 1987 – August 1990 

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Profesor titular de educaţie fizică și sport 

Numele şi adresa 

angajatorului 

 Şcoala cu clasele I-X, comuna/oraşul Budeşti, Judeţul Călăraşi 

Principalele activităţi 

şi responsabilităţi 

 Activităţi didactice la clasă, planificarea activităţii de educaţie fizică şcolară,       

 pregătirea şi îndrumarea echipelor sportive şcolare în competiţii, organizarea de 

 competiţii sportive şcolare, activităţi cultural educative şi recreative, consiliere şi  

 orientare şcolară (dirigenţie), participări la simpozioane, conferinţe, sesiuni de   

 comunicări ştiinţifice, administrarea materialelor sportive la nivelul catedrei,   

 participare la examene.      

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Educație/Învățământ preuniversitar 

Educaţie şi 

formare                    

  

A-Universitară și 

postuniversitară 

 

Perioada   2009 - 2011 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Diploma de master 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – Facultatea de Comunicare 

 şi Relaţii Publice        

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Științele comunicării / Management educaţional şi comunicare instituţională 

Perioada   2006 - 2008 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Diploma de master 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea Bioterra -  Facultatea de Management Agroturistic 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Management performant în alimentație publică, agroturism și protecția   

 consumatorului 

Perioada   1990 - 1992 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Diplomă de licență – Profesor I 



Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Educație fizică și sport 

Perioada   1984 - 1987 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Diploma de Absolvire – Profesor II 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Institutul de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Educație fizică și sport 

B-Formare 

continuă și 

evoluție în 

carieră 

 

Perioada   2019 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Adeverință 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 ASOCIAȚIA CATHARSIS 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții   

 eficiente 

(60 ore – 15 CPT) 

Perioada   2019 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Adeverință 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 ASOCIAȚIA CATHARSIS 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în școală 

  (42 ore – 10 CPT) 

Perioada   2019 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Atestat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 CNDRU EUROSTUDY 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional. 

 (60 ore – 15 CPT) 

Perioada   2018 



Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 S.C. School Consulting SRL 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Formator 

Perioada   2016 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Diplomă 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Crucea Roșie România 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Curs de acordarea primului ajutor și intervenție la dezastre. 

Perioada   2016 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Atestat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Asociația pentru dezvoltare durabilă în educație 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Comunicare eficientă și medierea conflictelor în mediul școlar 

  (60 ore – 15 CPT) 

Perioada   2016 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 S.C. BORDUN S.R.L. 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Manager de proiect 

Perioada   2016 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 ENGIM SAN PAULO 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 ,,Modele inovative pentru optimizarea activității de consiliere pedagogică și   

metodică a profesorilor debutanți din învățământul preunivesitar bucureștean 

pentru creșterea calității educației furnizate elevilor” 

Perioada   2015 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Instituția/Organizația  Academia de Studii Economice București 



prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Aptitudini personale antreprenoriale - Contabilitate 

Perioada   2014 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Academia de Studii Economice București 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Utilizarea TIC pentru servicii de caliate în domeniul financiar contabil 

Perioada   2014 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 SC PERFECT CURS SRL 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Legislație în domeniul managementului educațional 

Perioada   2014 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 SC PERFECT CURS SRL 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Achiziții publice 

Perioada   2013 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Adeverință  

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Fundația Academică ”Alumni” 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Managementul situațiilor de criză la nivelul unității școlare 

Perioada   2012 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 S.C. School Consulting SRL 

Domeniul  Mentor 



studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Perioada   2012 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Institutul de Științe ale Educației 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Tinerii împotriva violenței 

Perioada   2011 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat de absolvire 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 A.R.A.C.I.P. 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Calitate în Managementul Unității Școlare 

Perioada   2009 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 C.C.D. București 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Școala Incluzivă 

Perioada   2007 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat de absolvire 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 S.C. Eurocor IECC SRL 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Inspector Resurse Umane 

Perioada   2006 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 C.C.D. București 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Management educațional 

Perioada   2003 



Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat de absolvire 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 M.E.C. / I.S.M.B. / Centrul de perfecționare a personalului didactic în domeniul   

 învățării cu ajutorul calculatorului 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Utilizarea calculatoarelor. 

Perioada   1996 - 1998 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat  Gradul didactic I 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Educație fizică și sport – Educaţia estetică în lecţia de educaţie fizică 

Perioada   1992 - 1994 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat  Gradul didactic II 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Educație fizică și sport 

Perioada   1990 

Tipul calificării/ 

diploma obţinută 

 Certificat  Definitivat 

Instituția/Organizația 

prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti 

Domeniul 

studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

 Educație fizică și sport 

Competenţe 

personale  

 

Limba maternă  Româna 

Limbi străine  

cunoscute 

      

     Franceza(atestat) 

 

                     Engleza 

 

                   Germana 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B2 

 

 

Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

B2 

 

 

Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
A2 Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 

A2 

 

 

Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator 

elementar 

 



Competenţe de 

comunicare 

 Competențe de comunicare dobândite în cadrul educației formale dar și prin  

  interacțiunile profesionale. 

 

Aptitudini şi 

competenţe 

organizaționale / 

manageriale 

 Organizarea activităţii şi conducerea echipelor sportive şcolare în competiţii,   

 abilităţi de lider datorate specificului activităţii didactice şi responsabilităţilor   

 aferente. 

 Conducerea și coordonarea activității unor colective mari. 

Competenţe 

informatice 

 

 Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului (Certificat CPPDDIAC, 

 MEC, ISMB) 

 Word text editor – foarte bine 

 Excel – foarte bine 

 Internet – foarte bine 

Alte aptitudini şi 

competenţe 

 Aptitudini sportive cultivate prin  practicarea timp de 12 ani a sportului de   

 performanţă până la nivel internaţional 

Permis de conducere  Categoriile B și C 

Informații 

suplimentare 

 

Participare la 

proiecte 

 - 2017 – 2019  Erasmus+ project  “National Games and Sports Bring Us     

 Together”, Nr: 2017-1-PL01-KA219-038601_6; Colegiul Naţional “Emil  

 Racoviţă” 

 - 2016 Participare la Mobilitate Erasmus + 2014-1-RO01-K102-001031 Acțiunea  

 Vet learner and staff mobility  - Roma, Italia   

 - 2013 LDV TOI Big Picture Learning-inovation for students with containts, Nr.  

  Ref. 2012-1-NL1-LEO05-08760 

 - 2010 – 2013 Expert ”A Doua Șansă” în cadrul proiectului strategic  POSDRU   

 /91/2.2/S/61460   Soluţii inovative si oportunităţi pentru asigurarea  accesului,  

 participării şi succesului şcolar în învăţământul obligatoriu- "SOS".   

 - 2010 Global English 

Lucrări și articole 

publicate 

 - Penciu, Robertino/Coman, Bibica/Petrovici, Marian/Rusu, Elena  – Familia,  

 Biserica și  Școala-Factori esențiali în educația copiilor. Relația dintre parohie și   

 școală în viața și misiunea bisericii din contextul actual, Editura Basilica,   

 București, 2015. Coordonatori: Adrian Lemeni, Pr. David Pestroiu 

 ISBN 978-606-29-0082-3 

 -Rusu, Elena/Penciu, Robertino/Stan, Gabriel – Icoana-Fereastră spre absolut,  

 Album aniversar al atelierului de pictură din cadrul Liceului teoretic „Decebal”,  

 2014, ISBN 978-973-0-18127-2 

 -Penciu, Robertino, ”Problematica şcolii incluzive pentru copii proveniţi din   

 grupuri dezavantajate”, Liceul Bilingv ”Decebal”, Culegere de articole sesiune de 

 comunicări științifice-2011, ISBN 973-606-92772-5-6 

 -Penciu, Robertino, Proiectul „Şcoala Verde”, Simpozion naţional „Educaţia  

 mediului de la ştiinţă la conştiinţă”, 2011, Braşov, ISSN 2247-3424 

 -Penciu, Robertino/Pascal, Constantin, 1968-2008 - 40 de ani de activitate 

atletică, Editura Palestra, București, 2008, ISBN 978-973-88420-7-6 

 -Articole publicate în revista “Arcadia” a Liceului Teoretic “Decebal”,  

 ISSN 1454-5438 

Alte informații  -2012 – Membru în corpul național al experților în management educațional 

 -2008 – Diploma Gheorghe Lazăr clasa a II-a 

 -Gradaţie de merit în anii : 1999–2003, 2003–2007, 2007–2011, 2011–2016,    

 2016-2021       

 -Stagiul militar satisfăcut 1983-1984    



 


