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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Topor, Narciza Paraschiva 

Adresă Str.Frunzelor nr.95 Constanţa 

Telefon                                 Mobil: 0746060054 

E-mail(uri) narcizatopor@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 28.06.1965 
  

Sex feminin 

Locul de munca pentru care se 
candidează 

Poziţia 
 

Societatea Română de Fizică 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.09.1988-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare disciplina fizică 

Numele şi adresa angajatorului Unităţi de învăţământ de stat  din  Constanţa, în prezent profesor titular la Liceul Teoretic “Decebal” 
str Horia Agarici nr.4 Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământul  preuniversitar 
  

Perioada 1.09. 2021-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar pentru fizică- 0,5 normă  al  IȘJ  Constanța 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare și control 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean str. Mihai Eminescu nr.11 Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământul  preuniversitar 
  

Perioada 2012-2021 

Funcţia sau postul ocupat Profesor metodist  al  IȘJ  Constanța 

Activităţi şi responsabilităţi principale Indrumare în predarea fizicii 

Numele şi adresa angajatorului IȘJ Constanța 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământul  preuniversitar 
  

Perioada 2020-2021 

Funcţia sau postul ocupat Expert formare ciclul gimnazial, fizică,  

Activităţi şi responsabilităţi principale derularea programului de formare continuă în  județul Constanța Proiectul CRED 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Buzău- str Independenței nr. 42 Buzău  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Curriculum relevant,Educație deschisă pentru toți-CRED, SMIS 118327 
  

Perioada 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei 
funcții didactice, specialitatea fizică   

Activităţi şi responsabilităţi principale Indrumare în predarea fizicii 

Numele şi adresa angajatorului Decizia nr.434/40/ 2012 emisă de IȘJ  Constanța  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământul  preuniversitar, membru în corpul profesorilor mentori OMECTS nr 5485/29.09.2011 
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Perioada 2011 

Funcţia sau postul ocupat Formator în programul de formare continuă Formare specialiști în evaluare INSAM   

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului MECTS, ID 3074 POSDRU/1/11.1/S/3  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare profesori din preuniversitar 

Perioada Iunie-iulie 2011  

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt-Formator în programul de formare  Profesionişti în managementul 
educaţional preuniversitar -PROMEP 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare, evaluare 

Numele şi adresa angajatorului MECTS, ID4037 AMPOSDRU: 105 / 25.09.2008 / POS DRU/1/1.1/S/2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formare directori din învățământul preuniversitar 
  

Perioada 09.09.2010-02.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate pentru fizică -0,5 normă/ Profesor fizica-0,5normă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi control 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa/ Liceul Teoretic Decebal 
Str M Eminescu nr 11 Constanta/str Horia Agarici nr.4 Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământul  preuniversitar 
  

Perioada 01.01.2010-31.08.2010 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar de specialitate pentru fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi control 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean str. Mihai Eminescu nr.11 Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 24.06.2008-9.09.2009 (contract de management educaţional 2008-2012) 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate pentru management educaţional, evaluare şi dezvoltare 
instituţională, asigurarea calităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Îndrumare şi control 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa str. Mihai Eminescu nr.11 Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar 
  

Perioada 06.09.2006-31.08.2007 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii comisiilor metodice profil real, preşedinte comisie achiziţii şi comisie burse, 
conducere şi organizare compartiment administrativ 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Decebal str.Horia Agarici nr.4 Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ preuniversitar liceal 
  

Educaţie şi formare  
 

Perioada Iulie-septembrie  2020 

Calificarea / diploma obţinută Program formare 15 credite transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare  CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel I 

Numele şi tipul furnizorului de formare  „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

  

Perioada iulie  2019 

Calificarea / diploma obţinută Program formare 27 credite transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare continuă “Integritate și etică în școala românească” 

Numele şi tipul furnizorului de formare ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR  DIDACTICE  DIN  ROMÂNIA  
   “DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”  
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Perioada August  2018  

Calificarea / diploma obţinută Program formare 19 credite transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare continuă “Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea 
comunicării și relaționării” 

Numele şi tipul furnizorului de formare ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR  DIDACTICE  DIN  ROMÂNIA  
   “DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”  

  

Perioada Iunie-iulie 2018  

Calificarea / diploma obţinută Program formare 24 credite transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare continuă “Competențe cheie prin activitățile nonformale și extracurriculare” 

Numele şi tipul furnizorului de formare ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR  DIDACTICE  DIN  ROMÂNIA  
   “DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”  

  

Perioada Mai  2018  

Calificarea / diploma obţinută Program perfecționare Consilier mediator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare continuă “Consilier mediator” 

Numele şi tipul furnizorului de formare EDU ZECE PLUS  
  

Perioada Octombrie-noiembrie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Program formare 25 credite transferabile  Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de formare continuă Inițiere în utilizarea instrumentelor TIC în școală 

Numele şi tipul furnizorului de formare CCD Tulcea, Fundația Academică Alumni a CN Mircea cel Bătrân Constanța 
  

Perioada iulie –august 2016 

Calificarea / diploma obţinută Curs formare- 30 credite profesionale transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul 
de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante 

Numele şi tipul furnizorului de formare CCD Galați, CCD Constanța 
  

Perioada Iunie-iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Curs formare- 20 credite profesionale transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul dezvoltării durabile” 

Numele şi tipul  furnizorului de formare Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile 
  

  

Perioada 2000-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în fizică (OMECT nr. 4887/25.07.2008)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Fizică Bucureşti 
 

  

Perioada 1996-1998 

Calificarea / diploma obţinută Grad didactic I, Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fizică, metodica predării fizicii 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 
 

  

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

fizica 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Fizică, Universitatea Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Româna 
  

Limbi  străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

Limba franceza  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativă, lucrez foarte bine în echipă, spirit întreprinzător, am avut o bună colaborare cu colegii 
şi conducerea unităţilor, colaborez  cu diferite instituţii publice, în cadrul proiectelor iniţiate şi derulate, 
îndrumător practică pedagogică 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am competenţe şi aptitudini organizatorice pe care le-am obţinut  şi exersat în cadrul activităților la care 
am participat. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare corectă şi sigură a diferitelor dispozitive mecanice, a calculatorului, laptopului, imprimanta, 
videoproiector, fax, xerox 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilităţi în utilizarea calculatorului confirmate de Certificat de absolvire a cursului de formare în 
specialitatea informatică şi  absolvirea modulului TIC din Programul de formare continuă –
Management Educaţional 

Competenţe şi aptitudini artistice Am aptitudini şi competenţe artistice, dovedite organizarea de activitati artistice cu elevii, participarea 
în calitate de îndrumător la diferite concursuri tematice. 

Permis  de conducere Categoria B 

 
 
 
 
 
 
 

cornel
Stamp


