Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume LĂCĂTUŞ MARIA LIANA
Adresă(e)

BD. VASILE MILEA NR. 7, BLOC B1, AP.5, SECTOR 6, 061342 BUCUREŞTI, ROMÂNIA

Telefon(oane)

021-317.19.06

Fax(uri)

021-312.82.33

E-mail(uri)

Mobil:

0722-353322

maria.lacatus@dppd.ase.ro

Naţionalitate(-tăţi) Română
Data naşterii 23.06.1956
Sex

feminin

Experienţa profesională
Perioada 2008- ÎN PREZENT
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Conferentiar universitar doctor
Educatie

Numele şi adresa angajatorului ASE, DPPD Bucureşti, str. Căderea Bastiliei 1
Activităţi si responsabilitati Cursul şi seminariile de Didactica disciplinelor economice nivel I si II – zi si postuniversitar, coordonare
principale activitate de practica pedagogica, indrumare lucrari absolvire nivel I si II, cursuri de perfectionare pentru
profesorii de liceu, magement centru de formare continua si training, implementare proiecte POSDRU,
cercetare in domeniul educatiei economice
Perioada 2002- ÎN PREZENT
Funcţia sau postul ocupat
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Director de programe
Educatie non-formala, sector non-guvernamental

Numele si adresa angajatorului Centrul Roman pentru Educatie Economica – CREE, Bucuresti, str. Stirbei Voda 164
Activitati si responsabilitati Dezvoltare si coordonare programe de educatie economica, dezvoltare de curriculum, dezvoltare si
principale editare de materiale educationale, training si coordonare cursuri de formare continua pentru cadre
didactice
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• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1990- FEBRUARIE 2008
Şcoala Centrală, Bucureşti, str. Icoanei nr. 3-5
Educatie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi
şi responsabilităţi

2006- 2007
ASE, DPPD Bucureşti, str. Căderea Bastiliei 1
Educatie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1990-1987
Liceul industrial nr. 2, Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 3
Educatie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1985-1987
Liceul industrial Semănătoarea, Bucureşti, Splaiul Independenţie nr. 315
Educatie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1984-1985
Liceul G. Coşbuc, Bucureşi, str. Olari nr. 2
Educatie

• Perioada (de la – până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorului de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1979-1984
Şcoala nr. 147, Bucureşti, sos. Sălaj nr. 1
Educatie
Profesor
Profesor de ştiinţe sociale
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Profesor
Profesor de ştiinţe socio-umane
Membru în consiliul de administraţie al şcolii (1990-2001), director adjunct cu delegaţie (20002001), responsabil cu formare continuă (2004-2007), profesor metodist al ISMB (2005),
Participarea la programul „Reforma Învăţământului” finanţat de Banca Mondială, componenta
formare continuă (1998-2002), mMembru al Comisiei Naţionale a Olimpiadei de ştiinţe socioumane (1990-1995), membru al Comisiei Municipale de Formare Continuă (2001-2002),
coordonator al programul de parteneriat la clasă în domeniul educaţiei economice, având drept
partener Liceul din Bloomington, Illinois, S.U.A. (2004-2008), membru în Consiliul Consultativ al
ISMB, comisia de ştiinţe socio-umane (2007-2008), mentor pentru practica pedagogică a
studenţilor (2004-2008)

Profesor asociat
Seminarii de Didactica disciplinelor economice, Facultatea de Economie Generală, 4 grupe

Profesor
Profesor de ştiinţe socio-umane (detaşat), membru al consiliului de administraţie al şcolii

Profesor
Profesor de ştiinţe socio-umane (detaşat)

Profesor
Profesor de ştiinţe sociale (detaşat)
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Educaţie şi formare
Perioada

2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul
superior – Proiect POSDRU 87/1.3/S/63709

Calificarea / diploma obţinută
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Post-universitar
Nivel 6

2010-2012

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

EDU RES – Masterat in comunicare in limba engleza pentru predare si cercetare economica

Calificarea / diploma obţinută
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

Masterat
Nivel 6

2010-2011

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Learn and vision

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Formare de formatori, program acreditat CNFPA

Calificarea / diploma obţinută

Formator de formatori

Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 6
internaţională
Perioada

2010

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Invatamant la distanta

Calificarea / diploma obţinută

Profesor-expert invatamant la distanta

Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 6
internaţională
Perioada

2009

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

CPPI Busteni

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management de proiect

Calificarea / diploma obţinută
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Manager de proiect
Cod COR 241919, nivel 6
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Perioada

2008- 2002

Numele şi tipul instituţiei de Academia de Studii Economice
învăţământ / furnizorului de formare
Disciplinele principale studiate / Economie
competenţe profesionale dobândite
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Economie
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivel 6
internaţională
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

2000- 2002
Consiliul Britanic România, Colegiul universitar din York, UK
Proiectare de curriculum în domeniul educaţiei pentru drepturile omului, elaborare de manuale
şcolare şi ghiduri pentru profesori
Expert în probleme de proiectare didactică, dezvoltare de curriculum

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Nivel 6

• Perioada (de la – până la)

1998- 2000

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

National Council on Economic Education, New York în cooperare cu Consiliul Naţional de Edcuaţie
Economică din Republica Belarus, Consiliul Naţional pentru Educaţie Economică din Letonia,
Universitatea din Bloomington, Statul Indiana, S.U.A.
Formare, evaluare, proiectare didactică
Formator în domeniul educaţiei economice

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Nivel 6

• Perioada (de la – până la)

1998- 2002

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite
• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)
• Perioada (de la – până la)
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, în parteneriat cu Educational Development Center, New York
Formare, proiectare didactică, evaluare, proiectare de curriculum, managementul clasei, educaţia
adulţilor, managementul conflictului, evaluare de manuale şcolare
Formator naţional
Nivel 6
1979-1975
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Istorie-Filosofie
Profesor de stiinte sociale, licenta
Profesor

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Nivel 5

• Perioada (de la – până la)

1975-1971

• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
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Diploma bacalaureat

• Principalele subiecte şi calificări
însuşite
• Numele calificării primite

Nivel 3

• Nivelul în cadrul clasificării
naţionale (dacă este cazul)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba

engleza

Utilizator
C1 experiment
at

Vorbire
Citire

C1

Utilizator
experiment
at

Participare la
conversaţie
C1

Utilizator
experiment
at

Scriere
Discurs oral

C1

Utilizator
experimenta
t

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experiment
at

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

DIRECTOR DE PROGRAME AL ASOCIAŢIEI CENTRUL ROMÂN PENTRU EDUCAŢIE ECONOMICĂ,
MEMBRU AEEE (ASSOCATION OF EUROPEAN ECONOMICS EDUCATION)
FORMATOR, CAPABIL SĂ LUCREZE ÎN ECHIPE, INCLUSIV CU FORMATORI STRĂINI
COORDONATOR CENTRU DE FORMARE
MEMBRU ASOCIATIA INTERNATIONALA A PROFESORILOR DE FILOSOFIE (ASSOCIATION INTERNATIONALE DE
PROFESSOR DE PHILOSOPHIE – AIPPH) ; MEMBRU CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AIPPH (2007-2010; 2012 –
IN PREZENT)
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Competenţe şi aptitudini Coordonare program de instruire pentru antreprenori (2010-2014) :
Universitatea Antreprenoriala-Dezvoltarea si promovarea culturii antreprenoriale in conditii de
organizatorice
criza si post-criza, proiect POSDRU/92/3.1/S/64309
Coordonare activitati practica pedagogica (2012- in prezent):
Prin practica pedagogica de calitate cu un pas mai aproape de cariera didactica, proiect
POSDRU 81526
Coordonare program de consiliere si formare pentru someri cu studii incomplete (2011-2012)
Consiliere și formare profesională pentru șomeri cu studii incomplete, proiect
POSDRU/101/5.1/G/76947
Dezvoltator de programe de formare si curriculum si formator pentru profesorii de economie si
discipline economice die liceu (2010-2013) :
Perfectionarea cadrelor didactice din invatmantul liceal, care predau disciplibe economice,
proiect POSDRU/87/1.3/S/6390
Coordonare de centru regional de formare pentru consilieri locali si profesori (2009-2012) :
− Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a
invatamantului preuniversitar, proiect POSDRU/1/1.1/S/8
Coordonare de programe naţionale şi locale de educaţie economică şi civică pentru profesori (de liceu
şi gimnaziu), învăţători şi educatoare (1994-2009) :
− Formare de formatori în domeniul educaţiei economice pentru scoala primara, program
naţional Sinaia 2005 (Seminarul A introductiv), Sangeorz-Bai 2007 (Seminarul B Formator
pentru educatia economica in scoala primara), Suceava 2008 (Seminarul C Interdisciplinaritate
si educati economica in scoala primara), Satu-Mare 2009 (Seminarul D Metode si strategii
utilizate in programele de formare contiua pentru invatatori si institutori)
− Formare de formatori în domeniul educaţiei economice, program naţional Sinaia 2006
(Seminarul B Microeconomie), Sinaia 2007 (Seminarul C Macroeconomie), 2008 (Seminarul D
Economie mondiala)
− Educaţia economică şi antreprenorială eficientă, program de formare continuă pentru profresori
şi învăţători acreditat de CNFP, seria I 2007, seria II 2008, seria III 2009, Arad, Bacău,
Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tg. Jiu,
Timişoara
− Concursul pentru profesori « Cele Mai Bune Lecţii de Economie », ediţiile 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
− Educaţia economică eficientă, program naţional pentru profesori (de liceu şi gimnaziu) şi
învăţători, Sibiu 2011, 2010, 2009, Craiova 2006, Brasov 2006, Cluj-Napoca 2006, Timişoara
2005, Bistriţa 2005, Sinaia 2005, Constanţa 2005, Suceava 2005, 2004, Bucureşti 2005, 2004,
2003, 2001, Bacău 2004, Mamaia, 2004, Mangalia, 1999.
− Together/Împreună şi Rights in deed, program naţional pentru liceele bilingve, Bucureşti,
Braşov, Iaşi, Sibiu, Timişoara, 2008-2005 şi 2000-2002
− ABC-ul micului cetăţean, program naţional pentru învăţători, Deva, Bucureşti, 2001
− Civitas, program naţional pentru profesori şi elevi de liceu, Pârâul Rece, 1996
− Educaţie şi cultură civică, program naţional pentru profesorii de gimnaziu şi învăţători,
Bucureşti, Timişoara, Iaşi, 1994-2000

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

UTILIZARE CALCULATOR

Word, excel, utilizare internet

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
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EVALUATOR DE PROGRAME, MANAGEMENT ORGANIZATIONAL, INDRUMARE SI CONTROL ACTIVITATI
DIDACTICE

Alte competenţe şi aptitudini

Categoria B

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Autor de manuale şcolare şi materiale educaţionale auxiliare (1994-2007)
distincţia Ghe. Lazăr, clasa I (2007), Premiul Internaţional pe anul 2007 acordat de National
Association of Economic Educators (NAEE) din S.U.A.
Persoane care pot da referinte:
Corina Cace, director DPPD, ASE Bucuresti
Ruxandra Popovici, coordonator program, Consiliul Britanic Romania
Mary Blanusa, CEE (fost NCEE), New York
A coordonat traducerea, adaptarea şi publicarea unor lucrări de educaţie economică pentru
profesori şi învăţători:
Economia în Geografia Lumii, curriculum interdisciplinar pentru învăţământul gimnazial,
CREE, 2005
Economie, curriculum pentru învăţământul primar, CREE, 2003;
Economie, curriculum pentru învăţământul gimnazial, CREE, 2003;
Economie, curriculum pentru învăţământul liceal 1, CREE, 2003;
Economie, curriculum pentru învăţământul liceal 2, CREE, 2003.
-

A participat la programul de parteneriat la clasă în domeniul educaţiei economice, având drept
partener Liceul din Bloomington, Illinois, S.U.A. (2004-2005)
Este doctor in Economie al ASE, Bucureşti
Publicaţii (selectiv):
-

-

Cele Mai Bune Lectiide Economie, seria 2007-2012, coordonator
Economie. Ghid metodologic pentru profesorii de liceu, Ed. ASAB, 2009 (coordinator)
Invatamantul preuniversitar si educatia economica, Ed. ASE, 2009 (autor)
Economie, manual pentru clasa a XI-a, Editura Corint, 2006 (coautor)
Economie. Teste pentru bacalaureat. Editura Corint, 2006, 2005, 2004, 2003 (coautor)
Calendarul micului economist. CREE, 2005
Rights in deed, Human Rights Education, Student’s Book – manual pentru studiul drepturilor
omului, liceu, Ed. Humanitas Educaţional, 2002
Economie, manual pentru clasa a X-a şi a XI-a, Editura Corint, 2002 (coautor)
Cultură civică, manual pentru clasa a VIII-a, ghidul profesorului şi caietul elevului, Editura
Corint, 2000 (coautor);
Putem să schimbăm lumea împreună, Cultură civică pentru clasa a V-a, caietul elevului,
Editura Corint, 2000 (coautor);
Cultură civică, manual pentru clasa a VII-a, ghidul profesorului şi caietul elevului, Editura
Univers, 1999 (autor);
Educaţie civică, manual pentru clasa a IV-a, Editura Humanitas, 1998 (coautor);
Educaţie civică, manual pentru clasa a III-a, Editura Humanitas, 1997 (coautor);
Cultură civică, manual pentru şcolile profesionale şi complementare, EDP Bucureşti, 1995
(co-autor);

Anexe
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