Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume CRISTESCU T. DUMITRU
Telefon
Mobil: 0743 76 89 49
E-mail cristescu03@yahoo.com
Data naşterii 24.11.1956
Locul de muncă Inspector școlar de specialitate-arte vizuale
Inspectoratul Școlar Județean Iași
Experienţa profesională
Perioada Iulie 2012-prezent
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate – ARTE VIZUALE
Prof. de grafic și industrial design
Activităţi şi responsabilităţi Activitate de îndrumare şi control unităţi şcolare
principale Îndrumare şi control pentru disciplina educaţie plastică, educație vizuală.
Șef catedră, Arte Plastice 2005 - iulie2012, Col.Naț. de Artă,, Octav
Băncilă” Iași
Numele şi adresa Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel:
angajatorului 0232268; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro
Tipul activităţii sau sectorul Învăţământ /Compartimentul curriculum si inspecţie şcolară
de activitate Activitate didactică la catedră ca profesor formator la Col.Naț. de Artă,,
Octav Băncilă” Iași
Educaţie şi formare
Perioada 1995 - 2000
Universitatea de Arte ,,George Enescu”- Facultatea de Arte Plastice,
Decorative și Design Secția design
Calificarea / diploma obţinută Licențiat cu diplomă de licență – Grafic.industrial și ambiental design
Disciplinele principale Grafic.industrial și ambiental design
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Arte ,,George Enescu”- Facultatea de Arte Plastice,
învăţământ / furnizorului de Decorative și Design Secția design
formare
Nivelul în clasificarea Nivel 7 ISCED 97
naţională sau internaţională
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Aptitudini şi competenţe caracterizat de o gândire echilibrată pe un fond optimist, experienţă în relaţii
personale cu publicul, munca cu elevii la catedră, caracter ambiţios şi muncitor,
corectitudine, seriozitate, punctualitate adaptare rapidă la un mediu de lucru
nou, concept inovator creativ artistic și original.
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Înţelegere
Vorbire
Scriere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
A
A
A
Limba Engleză A
Engleză
Engleză
Engleză
Engleză
1
1
1
1
A
A
A
Limba Franceză A
Franceză
Franceză
Franceză
Franceză
1
1
1
1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi Membru ca artist în Uniunea Artiștilor Plastici din România
sociale Șef catedră Arte plastice Col.Naț.de Artă,, Octav Băncilă” Iași 2005 până în
2012
Mebru in majoritatea comisiilor de admitere liceu evaluator și concept
subiecte, bacalaureat, atestate competențe profesionale, olimpiade-comisie
nationala evaluator, comisii de colabarare pentru evaluari concursuri de
atestare a definitivatului în învățământ, titularizări, grade didactice.
Membru in consiliu de administrație al Col.Naț.de Artă,, Octav Băncilă” Iași
Membru în consiliul administrativ de specialitate arte plastice, ISJ Iași.
Mentor în specialitate Arte Vizuale și formator
Master în arte decorative și design
Competenţe şi aptitudini Participări la expozițiile organizate de UAP-Iași , expozițiile profesorilor de
organizatorice desen, numeroase diplome de excelență ca profesor, diplome ca laureat al
diferitelor concursuri de arta. Olimpiade naționale , concursuri internaționale
etc.
Competenţe şi aptitudini Diplomă - Construcții de Mașini- Proiectant principal –Invenții –scule
tehnice așchietoare, dispozitive de prindere, cilindrii hidraulici,batiuri,concept și
estetizare agregate, roboți indusriali.
Competenţe şi aptitudini de Proiectare și concept grafic – Programe grafice : Corel. Adobe,
utilizare a calculatorului Utilizare PC - Microsoft world , Power Point, Corel Draw, Adobe, Utilizare
Internet
Competenţe şi aptitudini Activități particulare de proiectare și decorare a mai multor spații publice,
artistice hale industriale, paburi, firme particulare. Proiectare de identități vizuale.
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Informații suplimentare - Organizator de excursii interne și externe extracurriculare, Programe
educaționale de artă;
- Colaborari cu firme industriale, la identitati vizuale sau personalizari de
firme;
- Executii de decorare ambientala : paburi, cabinete medicale, estetizari
exterioare cladiri și ambientale;
- Salonul oficial al profesorilor 2003, executat si sigla salonului;
- Salonul oficial al profesorilor 2004 – 2012;
- Executat proiecte de identitate vizuala la diferite firme particulare;
- Hydramold- si amenajare stand prezentare salonul SAAB 2000- 2005, de
asemenea, panourile pentru inventica 2005 care au reprezentat firma la
Brouxelles;
- Identitati vizuale pentru diverse firme de profil;
- Participari la proiecte europene „Comenius” si „Leonardo DaVinci”;
- Organizator excursii de studiu și documentare, locale si internationale :
Italia, Franta, Spania, Londra, Grecia - 2002 – 2012.
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