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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume PETRUŢ CAMELIA-MIRELA 

Adresă 31 A, Cerbului, 535700, Topliţa, Harghita 

Telefon  0745341555 

Fax  0266341169 

E-mail  mirelapetrut@gmail.com  

Naţionalitate  română 

Data naşterii  27 august 1968  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

* Perioada   01 august 2008 - prezent 

* Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic “O.C.Tăslăuanu” Topliţa 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie – învăţământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat  Director – Concurs, Numire Ordin Ministru MECT, 

numire Decizie ISJ HR 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi  Proiectare managerială: PDI, plan managerial, planuri 

operaţionale, proiect plan de şcolarizare, proiect de 

încadrare, etc 

 Organizare: încadrare personal, regulament intern, 

regulament de organizare și funcționare, organigramă, 

fişe post, comisii metodice, comisii de lucru, 

compartimente funcţionale, utilizare judicioasă 

resurse, etc 

 Conducere operaţională: preşedinte Consiliul de 

Administraţie, preşedinte Consiliul Profesoral, 

responsabil Consiliul pentru Curriculum, Comisia de 

sănătate şi securitate în muncă și pentru situații de 

urgență, Comisia de evaluarea şi asigurarea calităţii,  

Comisia paritară, Comisia pentru actualizarea 

regulamentului intern şi monitorizarea aplicării ROF 

Comisia pentru acordarea burselor si altor forme de 

sprijin pentru elevi, Comisia de gestionare a datelor 

aferente Sistemului Informatic Integrat al 

Învăţământului din România (SIIIR), Comisia de 

disciplină, etc 

Control/evaluare: asistenţe la ore, evaluarea parţială 

şi anuală a personalului, aprecieri, recomandări, 

verificare documente şcolare, etc. 

 Dezvoltare resurse umane, materiale, curriculare, 

informaţionale, parteneriat, colaborare, proiecte de 

finanţare, etc. 

* Perioada   octombrie 2003 - 31 august 2008 

* Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie – învăţământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat  Director adjunct 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi  - coordonarea activităţii Comisiei pentru elaborarea 

proiectelor  şi programelor educative şcolare şi  

extraşcolare; 

 - coordonarea activităţii Consiliului pentru curriculum;   

- conducerea operativă a Comisiei  pentru Evaluare şi 

Asigurarea Calităţii;  

- coordonator proiecte: „Tăslăuanu-o şcoală de 

caracter”, “Viaţa are prioritate”, Pădurea-izvor de 

sănătate”, Grant pentru dezvoltare şcolară “Împreună 

suntem invincibili” 

* Perioada   01 septembrie 1991-prezent 

* Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie - învăţământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat  Profesor titular, specialitatea Biologie 

mailto:mirelapetrut@gmail.com
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* Principalele activităţi şi responsabilităţi  - metodist biologie zona Topliţa (din 1995-prezent) 

coordonarea şi îndrumarea activităţii profesorilor de 

specialitate din zonă, efectuarea inspecţiilor curente şi 

speciale pentru acordarea gradelor didactice, activităţi 

demonstrative, asistenţe şi interasistenţe la ore, 

elaborarea propunerilor de subiecte pentru bacalaureat 

şi olimpiadă;  

- profesor: proiectarea, realizarea şi evaluarea 

activităţii didactice cu elevii la nivelul disciplinei  

biologie, pentru învăţământ gimnazial şi liceal 

(dobândite ca urmare a studiilor de licenţă); 

* Perioada  1991-prezent 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, Inspectoratul Școlar 

Județean Harghita, Ministerul Educației 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate în comisii de examene 

* Funcţia sau postul ocupat Președinte, vicepreședinte, membru în comisii de 

Bacalaureat,  Evaluare națională pentru elevii clasei a 

VIII-a, Atestat profesional Informatică, Evaluarea 

Competențelor lingvistice și digitale 

Profesor evaluator Bacalureat disciplina Biologie 

Profesor evaluator Evaluare națională la sfărșitul clasei 

a VI-a 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activității comiilor, evaluarea lucrărilor 

scrise, etc 

* Perioada  2017-2021 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, Ministerul Educației 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate management proiect 

* Funcţia sau postul ocupat Coordonator grant ROSE, subproiect 

„OCTRR=Orientare, Calitate, Tranziție, Reușită prin 

Remediere”: 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -coordonarea scrierii propunerii de proiect și a 

implementării proiectului ROSE 

-elaborare proceduri selecție echipă de proiect, 

selecție grup țintă 

-angajarea personalului, moniotorizarea activităților, 

raportări narative și financiare, întocmire rapoarte de 

progres 

-participare la activitatea de monitorizare externă și 

mentorat 

* Perioada  Septembrie-noiembrie 2015 

* Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Harghita, M-Ciuc 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate management proiect 

* Funcţia sau postul ocupat Expert local monitorizare Proiect POSDRU 156905 

Educație și performanță 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -Participarea și organizarea de evenimente: conferințe, 

concursuri 

-Identificarea, selecția, menținerea, motivarea 

grupului țintă  

-Dezvoltarea competențelor cheie prin sesiuni de 

pregătire a elevilor din ciclul primar și gimnazial  

* Perioada  Aprilie-decembrie 2015 

* Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național „Al.Papiu Ilarian” Tg. Mureș, Str. 

Bernady Gyorgy Nr.12 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate management proiect 

* Funcţia sau postul ocupat Expert selecţie/gestiune/menţinere grup ţintă Proiect 

POSDRU151527 „DATA = Dezvoltare Activă prin 

Tranziţia Activă“  

* Principalele activităţi şi responsabilităţi Identificarea, selecția și menținerea grupului țintă, 100 
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elevi din clasele IX-XI 

-Organizarea activităților la partenerul colaborator 

LTOCT 

* Perioada  Februarie-aprilie 2013 

* Numele şi adresa angajatorului    SC Holisun SRL, Baia Mare 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate educație, autor de curs 

* Funcţia sau postul ocupat Creator de curs Proiect Calitate şi  performantă in  

educaţie prin dezvoltarea şi  implementarea unei 

soluţii   e-Leaming la  nivelul  ISJ HR Cod SMISCSNR 

23001 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi Dezvoltarea conţinutului digital 

-Crearea suporturilor de curs pentru biologie 

-Upload-area suporturilor de curs;   

* Perioada  Februarie-martie 2013 

* Numele şi adresa angajatorului SC Holisun SRL, Baia Mare 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate formare 

* Funcţia sau postul ocupat Formator Proiect Calitate şi  performantă in  educaţie 

prin dezvoltarea şi  implementarea unei soluţii   e-

Leaming la  nivelul  ISJ HR Cod SMISCSNR 23001 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -susținere cursuri de formare pentru profesorii creatori 

de curs de la Liceul Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița și 

Liceul Tehnologic Corbu: cerințe suport curs, 

accesarea platformei, încărcare curs, utilizarea 

catalogului electronic 

-susținere cursuri de formare pentru personalul 

didactic LTOCT, LTC: utilizare aplicație catalog 

electronic 

* Perioada  Ianuarie-iulie 2012 

* Numele şi adresa angajatorului Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate educație, formare 

* Funcţia sau postul ocupat Tutore biologie Proiect „O generație de specialiști romi 

în domeniul medical”  

* Principalele activităţi şi responsabilităţi activitate de tutorat, ședințe săptămânale de pregătire 

și evaluare a două eleve rome, de clasa a XII-a, în 

scopul susținerii examenului de admitere la Facultatea 

de Medicină 

* Perioada  Martie-iunie 2012 

* Numele şi adresa angajatorului Romanian American Foundation & Fundația Codecs 

pentru Leadership 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate formare 

* Funcţia sau postul ocupat Trainer, în cadrul programului „Liderii Mileniului Trei!” 

Modulul 4 „ WIN-WIN!” 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -activitate de formare centrată pe relația dintre 

management și leadership (10 ședințe săptămânale, 

pentru 25 de elevi din clasele IX-X 

-cursuri vizând negocierea şi soluționarea conflictelor 

* Perioada  Martie-aprilie 2012 

* Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Examinare și Evaluare, București 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate formare 

* Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt / formator Proiect POSDRU  

Competențe cheie TIC în curriculumul școlar la Biologie 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi formare face-to-face și online-activitate teoretică și 

practică pentru 15  profesori de biologie din județ, în 

scopul dezvoltării competențelor de utilizare a 

mijloacelor TIC în activitatea de predare-evaluare la 

biologie 

-evaluarea cursanților 
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* Perioada   Martie-iunie 2011 

* Numele şi adresa angajatorului Romanian American Foundation & Fundația Codecs 

pentru Leadership 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate formare 

* Funcţia sau postul ocupat Trainer, în cadrul programului „Liderii Mileniului Trei!” 

Modulul 6 „De la complexitate la schimbare”  

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -activitate de formare centrată pe relația dintre 

management și leadership (11 ședințe săptămânale, 

pentru 25 de elevi din clasele X-XI) 

-cursuri vizând dezvoltarea de aptitudini şi competenţe 

pentru tânăra generație: comunicare; lucrul în echipă, 

autocunoaștere; soluționarea conflictelor; 

managementul diversității şi al schimbării 

* Perioada  Mai-iunie 2011 

* Numele şi adresa angajatorului Institutul de Științe ale Educației, Ministerul Educației, 

Cercetării, Tineretului și Sportului, București, România 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate formare 

* Funcţia sau postul ocupat Facilitator online & formator Proiect POSDRU„Tinerii 

împotriva violenței” 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -activități de formare față-în-față în vederea 

dezvoltării competențelor de lucru cu tinerii pentru a 

reduce violența în școală 

-facilitarea online a învățării, sprijin pentru realizarea 

portofoliului și postarea pe o platformă de învățare 

http://training.ise.ro 

* Perioada  August 2010-ianuarie 2011 

* Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, 

Softwin SRL, București 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate educație, autor 

* Funcţia sau postul ocupat Expert elaborare itemi Biologie, proiect POSDRU 3074 

„Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării 

în învăţământul preuniversitar” (INSAM) 

 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -activitate în grup de lucru, elaborare itemi de 

evaluare și teste predefinite la Biologie 

-încărcare itemi pe platformă educațională  

https://insam.softwin.ro/insam/    

* Perioada  2011-2015 

* Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Harghita, M-Ciuc 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate management de proiect 

* Funcţia sau postul ocupat Coordonator local proiect „Calitate şi  performantă in  

educaţie prin dezvoltarea şi  implementarea unei 

soluţii   e-Leaming la  nivelul  ISJ HR” SMISCSNR 

23001 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi Campanii de informare; Primirea echipamentelor; 

Instalarea echipamentelor;   

-Creare baze de date cu elevii, profesorii, orar, cursuri, 

note, absenţe; 

-Strângere, verificare, transmitere materiale 

electronice create: suporturi  curs, verificarea și 

încărcarea cursurilor electronice 

* Perioada  Noiembrie 2007-aprilie 2008;  

Noiembrie 2006-aprilie 2007 

* Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Cercetării și Tineretului/Centrul 

Național pentru Curriculum și Evaluare în 

Învățământul Preuniversitar, coord. Cons S. Paraschiv 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate educație, creator de conținut științific 

https://insam.softwin.ro/insam/
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* Funcţia sau postul ocupat Membru grup de lucru subiecte Bacalaureat 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -Elaborare itemi și monitorizarea activității grupului de 

lucru (26 membrii) 

-elaborare 24 variante complete de Bacalaureat  

numerotate de la 73 la 84, grupate în 2 seturi: set 1: 

Biologie vegetală și animală (IX-X) + set 2: Anatomie, 

și fiziologie umană și genetică 

* Perioada  Aprilie-decembrie 2007 

* Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării Științifice  

Tipul sau sectorul de activitate:  

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate management proiect 

* Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect de grant pentru dezvoltare şcolară 

Educatie de calitate prin valorizarea competențelor de 

comunicare, cooperare, colaborare „Împreună suntem 

invincibili!” 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi -scrierea, implementarea, monitorizarea activităților, 

raportarea  

-organizarea activităților, coordonarea echipei de 

proiect 

* Perioada  2000-2003 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „O. C. Tăslăuanu” Topliţa str. Dealului 

nr. 9, 535700, Harghita 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate educație, consiliere 

* Funcţia sau postul ocupat Consilier  educativ 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectarea și organizarea  activităţii educative 

extraşcolare si extracurriculare a elevilor, coordonarea 

programelor și proiectelor  educaționale 

Coordonarea activității Consiliului Elevilor 

țEDUCAŢIE ŞI FORMARE  

* Perioada   Decembrie 2020-Ianuarie 2021 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, 
București 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Programul de formare a formatorilor pentru constituirea 
Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale (CPEECN) 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverință (valabilă până la eliberarea atestatului) 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Octombrie-decembrie 2020 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Federația Sindicatelor Libere În Învățământ,Digital 

Origins SRL; Asociația Digital Nation 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Dobândirea unor competențe complementare prin care 
se extinde categoria de activități ce pot fi prestate în 
activitatea curentă; program „Profesor în online” 64 
ore/16 CPT 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință (valabilă până la eliberarea atestatului) 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională continuă 

competențe TIC/digitale 

* Perioada   Octombrie-decembrie 2019 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Ministerul Educației Naționale  
Casa Corpului Didactic Brașov 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale CRED Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, 
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30 CPT/120 ore 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință (valabilă până la eliberarea atestatului) 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Martie - Aprilie 2019 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

European Schoolnet Academy 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Bioeconomia în viața noastră, în sala de clasă, scenarii 

de învățare; aspecte teoretice și aplicații practice 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificate of completion „Boosting Bioeconomy 

Knowledge in Schools"  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Ianuarie - aprilie 2019 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Harghita 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință participare program de formare continuă 

„Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din 

învățământul gimnazial - Biologie” 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Martie 2019 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Harghita, Serviciul Județean de 

Ambulanță Harghita 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință participare program de formare continuă 

„Acordarea primului ajutor-în sprijinul cadrelor 

didactice” 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Ianuarie-martie 2019 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Harghita 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Adeverință participare program de formare continuă 

„Management financiar și elemente de legislația 

muncii”  

 

* Tipul calificării/diploma obţinută  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Octormbrie 2018 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ANPCDEFP 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Atelier Parteneriat E+, Educație Şcolară și proiecte de 

schimb interșcolar 

* Tipul calificării/diploma obţinută  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Aprilie 2018 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al Asociația Română de Dezbateri Oratorie și Retorică 
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organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Competențe de comunicare și relaționare, psiho-

sociale,self-management, gestionare și administrare 

resurse, conducere și coordonare 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

program „Strategii inovative pentru predarea 

disciploinei opționale Dezbatere Oratorie și Retorică” 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională  

* Perioada   Martie-aprilie 2018 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

New HORIZONS MALTA 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Strategic Management as Key to Improve the Quality 

of Education 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat Training international „The Plus of Europe” 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Februarie 2018 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Inspectoratul Școlar Județean harghita 

Lion Quest România 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Metode noi de învățare / aptitudini de viață 

* Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de absolvire curs introductiv Lion Quest 

Aptitudini pentru Adolescență 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Noiembrie 2017 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Asociatia CNDRU Eurostudy Baia-Mare 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale „Intervenţie si metode de lucru pentru copiii cu 

dificultăți de învăţare” 15 CPT/60 ore 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

program  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   2017 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Massachusetts Institute of Technology 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale „Launching Innovation in Schools” 

* Tipul calificării/diploma obţinută CERTIFICATE of ACHIEVEMENT  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Februarie-mai 2017 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Asociația Egomundi, Călărași 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale „Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar” 30 CPT/120 ore 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

program  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 
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* Perioada   Februarie-mai 2017 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Asociația Egomundi, Călărași 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale „Eficientizarea managementului instituțiilor de 

învățământ preuniversitar” 30 CPT/120 ore 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

program  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada  Iulie 2016 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Academia Britanică de Afaceri și Comunicare 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Abilități lingvistice comune în toate domeniile, nivel 

mediu 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire curs „Engleză conversațională”  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Iunie 2016 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Asociația InfoCons, București, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Expert în Protecția consumatorului (poziția 306 Listă 

experți agreați) 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat Curs vocațional de Protecția consumatorilor 

în domeniul financiar-bancar 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Martie-aprilie 2016 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Fundația Institutul pentru Educație, București, 

România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Colaborare la clasă. Cadru pentru colaborarea digitală. 

Instrumente de colaborare. Strategii de colaborare. 

Managementul colaborării la clasă 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat DigitalEdu „Colaborarea în clasa digitală” 

formare la distanță 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Martie-aprilie 2016 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Fundația Institutul pentru Educație  

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Elaborare-evaluare-planificare proiecte; Îndrumarea   

învăţării 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat DigitalEdu curs  „Abordări bazate pe 

proiecte” formare la distanță 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   22.XII-15.I.2016 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Edu Zece Plus, Onești, Bacău, România  

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Director unitate de învățământ, cod COR 134502 

Psihologie organizațională, Management operațional și 

strategic,Monitorizarea și evaluarea activității, 
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Relaționarea cu factorii relevanți 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire + supliment descriptiv 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Program de specializare 

* Perioada   11.XI-15.XII.2015 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul National Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 

Eurostudy, Baia Mare 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Manager proiect, cod COR 242101  

Managementul riscului, echipei de proiect, comunicării, 

calității proiectului 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire + supliment descriptiv 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Program de specializare 

* Perioada Octombrie-noiembrie 2015 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Institutul de Științe ale Educației, București, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Program iTeach: 3 cursuri formare la distanță: 

- „Introducere în eTwining” 20 ore 

- „Colaborarea în clasa digitală” 20 ore 

- Abordări bazate pe proiecte 20 ore 

Învățarea în medii colaborative online; Crearea unui 

proiect Aspecte tehnice şi pedagogice; Utilizarea 

spațiului de lucru al proiectului (Twinspace) si a 

jurnalului proiectului; Reguli de comunicare si de 

utilizare a comunităţii 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificate 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Dezvoltare profesională continuă 

* Perioada  22.07.2015-07.08.2015 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

EDU ZECE PLUS Onești, Bacău, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Evaluator de furnizori și programe de formare, Cod 

COR 242408, specializare 

Aplicare norme SSM, PM, Elaborarea instrumentelor de 

evaluare: consilierea candidatului, organizarea și 

efectuarea evaluării, decizie privind competențele 

evaluatului, verificarea instrumentelor de evaluare; 

Evaluare programe, furnizori de formare: întocmire 

documentație, evaluare îndeplinire criterii autorizare, 

verificare documentație, condiții desfășurare program 

formare, aplicare cerințe de calitate, verificare 

transpunere SOSPP 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire + supliment descriptiv 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Program de specializare 

* Perioada 22.07.2015-07.08.2015 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

EDU ZECE PLUS Onești, Bacău, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Evaluator în sistemul formării profesionale continue, 

cod COR 242411, specializare 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire + supliment descriptiv 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Program de specializare 

* Perioada 08.12.2013-18.01.2014 
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Asociația pentru Dezvoltare Durabilă în Educaţie 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Implementarea standardelor de control intern la 

nivelul organizației școlare 15 CPT/60 ore 

Descrierea procedurilor documentate impuse prin ISO 

9001:2008 

Sistemul de management al calităţii  

Sistemul de control managerial intern  

Etapele programului de implementare al SCM, 

Proceduri operaţionale 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada Aprilie-mai 2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Național pentru Evaluare și examinare, 

Bucureşti 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Coordonate ale unui nou cadru de referință al 

curriculumului național, 15 CPT 

Proiect POSDRU 25088 Cadru de referință al 

curriculumului național pt. învățământul 

preuniversitar, un imperativ al reformei curriculare 

Proiectare, implementare, evaluare curriculum 

național: planuri cadru, programe, manuale școlare, 

Elaborare programe școlare modulare 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință (până la eliberarea Atestatului) 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada 19.04-27.05.2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Program formare Mentalități Europene 17 CPT/67 ore 

Sursele și dinamica mentalităților europene, 

Mentalitatea postmodernității, Mentalitatea socio-

politică în Europa actuală, Europa laică și religiozitatea 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională continuă 

* Perioada 15.05-24.05.2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

SC EUROASIA SRL Iași, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Formator, cod COR 242402  

Pregătire formare, realizare activități de formare, 

evaluare participanți, proiectare programe de formare, 

organizare programe și stagii de formare, evaluare, 

revizuire și asigurare calitate programe/stagii de 

formare 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada Ianuarie 2012-iunie 2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Transilvania” Brașov, Centrul de 

Formare Continuă 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale COMPAS-Management curs de formare 
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-Managementul clasei și gestionarea situațiilor de criză 

-Managementul conflictului, stresului, riscului, 

schimbării, comunicării 

-Managementul proiectelor internaționale 

-Educația inteligenței emoționale 

* Tipul calificării/diploma obţinută  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada Ianuarie 2012-iunie 2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

TRANS-UNIVERSITARIA, curs de formare 

Universitatea „Transilvania” Brașov, Centrul de 

Formare Continuă 

- Formarea competențelor IT 

- Proiectarea și implementarea curriculumului 

centrat pe competență 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  

* Tipul calificării/diploma obţinută  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada Ianuarie 2012-iunie 2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

TRANSVERSAL-Interactive Training, curs de formare 

Universitatea „Transilvania” Brașov, Centrul de 

Formare Continuă 

- Tehnici de învățare prin cooperare 

- Orientări actuale în teoria și practica predării 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  

* Tipul calificării/diploma obţinută  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada 3-26 mai 2012 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Controlul, sprijinul educației, curs de formare 

Management, control și calitate, Competențe și limite 

în activitatea de control, Codul de conduită al 

controlorului, Controlul de revenire 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă absolvire program profesională 89 ore/ 

 credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

 

* Perioada   02.11-25.11.2012 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

S.C. INFOEDUCAŢIA SRL. Iaşi, România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Manager financiar, cod COR 121125 , program de 

inițiere 

Întocmire plan de politică internă a organizației, 

întocmire plan financiar pe termen scurt/lung, 

realizare proceduri elaborare buget, întocmire rapoarte 

control bugetar, evaluare proiecte investiții, analiză 

sistem de management, planificare eficientă  

activitate, comunicarea eficientă la nivelul organizației 

* Tipul calificării/diploma obţinută  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Februarie-martie 2012 
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Național de Evaluare și Examinare, București, 

România 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Stagiu de lucru: Formarea inspectorilor de specialitate 

pt aplicarea pachetelor educaționale, Proiect POSDRU 

Competențe cheie TIC în curriculumul școlar 

Abilitatea de a forma profesorii de biologie în domeniul 

utilizării mijloacelorTIC 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință de formator județean 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada   Mai-octombrie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Casa Corpului Didactic Miercurea Ciuc 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Formare specialişti în evaluare INSAM, program 

strategic „Instrumente digitale de ameliorare a 

calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar”   

* Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă cursant program de formare continuă 

“Formare specialişti în evaluare INSAM” 28 ore / 7 

credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire / 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada   Mai-iunie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 

Învăţământul Preuniversitar ARACIP  

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Program formare în cadrul proiectului strategic  

„Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei 

educaţii de calitate în sistemul de învăţământ 

preuniversitar din România prin implementarea 

standardelor de referinţă” Instrumente digitale de 

ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar”   

* Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă program formare  “Implementarea 

standardelor de referinţă” 5 credite profesionale 

transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada   Martie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Fundaţia CODECS pentru LEADERSHIP România, 

Bucureşti 

Romanian American Foundation 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  „Liderii Mileniului trei: Curajul acţiunii civice” 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat participare atelier formare a formatorilor cu 

tema “De la complexitate la schimbare” relaţia 

management-leadership 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ  Formare profesională 

* Perioada  Ianuarie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  „Tinerii împotriva violenţei”, formator judeţean 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă de formator/facilitator online pentru 

desfăşurare activităţi de formare 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională  
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* Perioada  iunie-septembrie 2010 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti 

 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Tinerii împotriva violenţei 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic, 84 

ore / 21 credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada 18-30 Iulie 2010 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 S.C. SOFTWIN S.R.L. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Formarea dezvoltatorilor de itemi de  evaluare / 

elaborare, construire, creare itemi de evaluare, 

competenţe generale şi specifice, Biologie-liceu 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic,  

80 ore / 20 credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada 2009 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea „Transilvania”, Braşov 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de  

evaluare DeCeE Bacalaureat 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de formare profesională (neeliberat) 40 de 

ore-15 credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada Aprilie-octombrie 2009 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea „Transilvania”, Braşov 

Departamentul pentru formare continuă 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Program de formare continuă Academica I, program de 

formare a profesorilor din învăţământul gimnazial şi 

liceal, Modulul III   Tehnici informaţionale computerizate 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 90 

de ore 30 credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada  27.XI-14.XII.2009 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 S.C. INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Mentor 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de absolvire program de formare / 40 ore  

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Formare profesională 

* Perioada  19.X.2007-25.V.2008 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea din Bacău  

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Program de formare continuă pentru personalul de 

conducere, îndrumare şi control din învăţământul 

preuniversitar  

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 90 
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de ore 30 credite profesionale transferabile 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

Formare profesională 

* Perioada 2005 - 2007 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Management educaţional  

* Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Master, Management Educaţional 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Postuniversitar  

* Perioada 2000-2002 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Elaborare/susţinere lucrare metodico-ştiinţifică 

“Modalităţi  de realizare a educaţiei ecologice în 

activităţi la clasă şi extraclasă la biologie” 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de acordare a gradului didactic I, media 10 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Program de perfecţionare  

* Perioada 1998 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca 

Departamanetul pentru Pregătirea Personalului 

didactic 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Susţinere examen grad didactic II 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de acordare a gradului didactic II, media 10 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Program de perfecţionare 

* Perioada 1994 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Susţinere examen grad didactic definitiv 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de acordare a definitivării în învăţământ, 

media 9,87 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Program de perfecţionare 

* Perioada 1987-1991 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca 

 Facultatea de Biologie, Geografie şi Geologie 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Biologie 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de licenţă Biologie (lungă durată, cursuri de 

zi) 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Învăţământ universitar  

* Perioada 1982-1986 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Liceul Industrial nr. 2 Topliţa 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Matematică-fizică 

* Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de Bacalaureat 

* Nivelul de clasificare a formei de instruire/ 

învăţământ 

 Învăţământ preuniversitar/liceu 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE   
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Limba maternă  română 

Limbi străine cunoscute 

* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 

* abilitatea de a vorbi 

      Franceză                                Engleză 

         bine                                 satisfăcător 

         bine                                 satisfăcător 

    satisfăcător                            satisfăcător 

Aptitudini şi competenţe artistice 

 

- competenţe de amenajare grădini, creşterea şi 

îngrijirea plantelor de apartament, autoinstruire şi curs 

la distanţă EUROCOR 

-  

Aptitudini şi competenţe sociale 

 

-  leadership şi spirit de echipă dovedit 

- capacitate de adaptare la medii multiculturale: vizită 

de studiu Finlanda (2006) organizarea vizitelor de 

monitorizare în România pentru echipele partenere din 

Finlanda şi Franţa (2008, 2009) 

- relaţii de colaborare excelente cu directorii de etnie 

maghiară (consultare, îndrumare) 

- pregătirea pentru facultatea de medicină a două 

eleve de etnie romă, poziţia tutore biologie în cadrul 

proiectului “O generaţie de specialişti romi în domeniul 

medical” parteneriat cu Centrul Romilor pentru Politici 

de Sănătate - Sastipen 

Foarte bune competenţe de comunicare:  

- managerială – formarea echipei, menţinerea unui 

climat de colaborare, cooperare în cadrul organizaţiei 

şcolare 

- activitatea didactica – predare cursuri de specialitate 

la LT „O.C.Tăslăuanu” Topliţa, Şcoala Postliceală 

Sanitară „Carol Davila” Târgu-Mureş 

- formator judeţean în cadrul proiectului „Tinerii 

împotriva violenţei” 

- formator național în cadrul proiectului de formare a 

profesorilor pentru corpul de evaluatori 

- trainer în cadrul programului “Liderii mileniului trei” 

- participarea cu lucrări şi comunicări științifice la 

simpozioane şi conferințe judeţene, naţionale şi 

internaţionale 

- locuiesc împreună cu familia (soţul şi doi copii)  

Aptitudini şi competenţe organizatorice 

 

- spirit organizatoric, leadership: director, coordonarea 

activităţii echipei organizaţionale (70 membrii) 

- curs de formare profesională „Dezvoltarea echipei şi 

dezvoltarea colectivelor din unităţi şcolare” CCD 

Miercurea Ciuc (36 ore, 2010) 

 - proiectarea, organizarea şi coordonarea activităţii 

profesorilor de biologie și a directorilor din zona Toplița 

(metodist ISJ biologie și management) 

- organizarea fazelor zonale ale olimpiadelor şcolare 

- găzduirea consfătuirilor, cercurilor metodice / 

pedagogice 

 Experienţă foarte bună în managementul de proiect: 

Manager de proiect ROSE Proiectul pentru 

învățămantul secundar, subproiect OCTRR 2017-2021  

Coordonator local în proiectul SMIS-CSNR nr. 23001 

intitulat: ,,Calitate şi performanţă în educaţie prin 

dezvoltarea şi implementarea unei soluţii e-learning la 

nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita 

(2011-2013) 

- coordonator echipă grant pentru dezvoltarea    

şcolară Educaţie de calitate prin valorizarea 

competenţelor de comunicare, cooperare şi colaborare 

“Împreună suntem invincibili!” (2007);  

 - coordonator echipe proiect de parteneriat şi proiecte 
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educative: “Şcoli pentru un viitor verde”, Festivalul 

Colindelor “Florile Dalbe”, “Tăslăuanu-o şcoală de 

caracter”, “Viaţa are prioritate!”, “Pădurea, izvor de 

sănătate şi de recreere” 

- membru al echipei de proiect de parteneriat 

european multilateral Comenius  ECOCOM (2006-

2009) 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

 

- excelente competenţe de utilizare a mijloacelor 

moderne de învăţământ (audio, video) aparaturii 

tehnice performante  (calculator, laptop, 

videoproiector, tablă interactivă, mese multitouch) 

dobândite prin autoinstruire şi participare la cursuri 

de formare 

- competenţe dovedite de utilizare a mijloacelor şi 

instrumentelor TIC, dobândite prin autoinstruire şi 

participare la cursuri de formare 

- foarte bună cunoaştere-utilizare a programelor 

MSOffice, aplicaţia de software educațional AeL, 

platforme virtuale de învăţare (facilitator online) 

- foarte bună utilizare a platformelor educaționale, 

tehnici online de predare-evaluare 

Permis de conducere  Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe 

 

- creator de conţinut educaţional: locul I la concursul 

naţional de proiecte didactice inter şi/sau 

transdisciplinare „Proces educaţional optimizat în 

viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”  

- rigurozitate şi punctualitate întocmire situaţii, 

rapoarte, etc. 

2007, 2008: membru grup de lucru elaborare itemi 

pentru variantele de Bacalaureat la disciplina Biologie 

- rezultate excelente obţinute în pregătirea elevilor 

pentru concursuri şi olimpiade şcolare, admitere la 

facultate 

Rezultate deosebite obţinute în pregătirea 

elevilor olimpici: 

Faza naţională: 

Loc II: 1998 Ţepeluş Elena Cosmina (X) 

Loc III: 1998 Vodă Lidia Gabriela (XI) 

Menţiuni: 

2006: Burian Oana Maria (X) 

2004: Oniga Alexandra (X) 

1999: Ţifrea Ramona (XI) 

1997: Grama Maria Simona (X)  

1997: Vodă Lidia Gabriela (X) 

1996: Grama Maria Simona (IX) 

Faza judeţeană: 

20 locuri I 

12 locuri II 

4 locuri III 

Resurse Educaționale Deschise o Lecții de biologie, teste, rebusuri, itemi digitali, 

teste online de biologie publicate pe site-ul 

www.didactic.ro username mibios 

o Itemi interactivi aplicația LearningApps cont 

Mirela Petrut 

 
 
 
 
 

Publicaţii 

o 2019 Monografia Liceului Teoretic „O.C.Tăslăuanu”, 
Toplița; Generații de ieri și de azi, Editura F&F 
International, Gheorgheni; ISBN 978-606-981-097-2 

o 2019 Articol volum colectiv Ambasadorii Limbii și 
culturii române, uniți prin centenar, coautor, 
Editura DPH, București, ISBN 978-606-683-9 45 -7  
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o 2019 „4/4 Pentru Prieteni”, articol Informația 
Harghitei 

o 2018 Articol în volumul colectiv Centenarul Marii 
Uniri în conștiința noastră, coautor, ISBN 978-973-
0-28120-0  

o 2018 „Festivalul de Colinde Florile dalbe”, articol 
Informația Harghitei 

o 2018 Articol „Liceul Teoretic O.C.Tăslăuanu, Toplița 
în Europa”, publicat în broșura ISJ Harghita, „Noi în 
Uniunea Europeană”  

o 2016 „Educație prin valoare adăugată la Liceul 
Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Toplița”  articol 
Informația Harghitei 

o 2016 „Festivalul de Colinde Florile dalbe”, articol 
Informația Harghitei,  

o 2016 „Toplița: Festivalul de Colinde Florile dalbe”, 
diseminare proiect, articol Informația Harghitei 

o 2012 Articol cartea Dascăli harghiteni, volum 
colectiv,Asociația Învățătorilor O viaţă închinată 
şcolii…o şcoală slujită întreaga viaţă! Prof. Petruț 
Ioan 

o 2012 Flash-mob-ul copiilor la Toplița ”Mami, tati, 
astăzi ai timp să petreci o oră cu mine?” articol 
Informația Harghitei 

o 2012 Liderii Mileniului Trei la Liceul Teoretic 
„O.C.Tăslăuanu” Topliţa, articol Informația 
Harghitei 

o 2011 Model de bună practică în domeniul prevenirii 
și combaterii violenței în școală Bunăvoinţa ne face 
mai frumoşi! Publicat în ghidul coordonat de 
Institutul de Științe ale Educației 

Simpozioane  
Conferinţe 

o 2018 Simpozion județean Viața Liceului Teoretic 
„O.C.Tăslăuanu” după 1989 

o 2018 Masa Rotundă Națională „Apa-esență vie a 
vieții”, ediția a II-a, lucrare științifică: „Apa-
miracolul vieții” 

o 2017 Masă Rotundă Națională „Apa-esență vie a 
vieții”, ediția a III-a, comunicare „Ecosistemul Mării 
Negre”,  

o 2015 Simpozion Național EDU „Proiectarea 
didactică și management european în spațiul 
românesc” 

o 2016 Simpozion Național „Proiectarea didactică și 
management european în spațiul românesc” 

o 2013 Simpozion regional „O planetă sănătoasă”, 
lucrarea ”Natura, un dascăl iscusit” ISJ Olt, Școala 
Gimnazială Bârza Olt, Asociația ”Salvați identitatea 
satului Olt” ISSN 2344-2115 

o 2013 Sesiunea județeană de comunicări „Eficiența 
în învățământ” ediția a XIV-a, lucrarea „Profesorul 
expert. Delimitări conceptuale; competențele 
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profesorului expert” Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș, Colegiul național Bănățean Timișoara, Casa 
Corpului Didactic Timiș; CD ISBN 978 -  606 - 8040 - 
33 - 2  

o 2013 Simpozion Județean „Învață să fii părinte!”, 
ediția I, CAEJ 2013, poziția 132, Școala Gimnazială 
nr. 1 Comarna, Iași; ISJ Iași 

o 2013 Simpozion Național „Învățarea colaborativă” 
ediția I, Timișoara; ISJ Timiș, Școala Gimnazială nr. 
27 Timișoara;  CD cu ISSN 2284-6883  

o 2013 Simpozion judeţean cu tema „Pumnul nu te 
face mare!” ediția I,  participare cu lucrarea 
„Medierea conflictelor între elevi de către elevi”; ISJ 
Mehedinți, Școala Gimnazială „Petru Dumitriu” 
Orșova 

o 2010 Simpozion Internațional Educația pentru 
excelență în mediul multicultural, Colegiul Naţional 
”Mihai Eminescu” Toplița,  lucrarea ”Unitate în 
diversitate”, Mirela Petruț, Doina Filip ISSN 

o 2010 Simpozion județean ”Exemple de bună-
practică pentru eficientizarea procesului instructiv-
educativ” Modalități de abordare intra-multi-inter-
transdisciplinară la Biologie” 

o 2010 Valenţe formative ale utilizării calculatorului 
în procesul instructiv-educativ prin abordarea 
interdisciplinară 

o 2010 Comparație între metodele tradiționale de 
predare-învăţare şi cele specifice învățării prin 
cooperare prin metoda „Șase pălării gânditoare”  

o 2010 Medierea conflictelor între elevi de către elevi  
(peer mediation) 

o 2012 ”Valențe formative ale evaluării orale și prin 
lucrări practice la biologie” Simpozionul Județean 
Zilele Școlii Harghitene 

o 2010 „Rolul metodelor active de predare în sporirea 
randamentului şcolar” Simpozionul Județean Zilele  
Școlii Harghitene 

Distincţii și premii 
 

2020-2025  Gradația de merit 
2018  Diplomă și premiul Proeducatione Hargitae, ISJ 
Harghita 
2015-2020 Gradația de merit 
2017, 2016, 2015, 2013, Diplome acordate de Consiliul  
Județean Harghita și Inspectoratul  Școlar Județean 
Harghita pentru rezultate deosebite obținute cu elevii la 
olimpiada de biologie, faza națională 
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013 Diplome acordate de 
Consiliul  Județean Harghita și Inspectoratul  Școlar 
Județean Harghita pentru rezultate deosebite obținute cu 
elevii la olimpiada de biologie, etapa județeană,  
2016 Diplomă acordată de Consiliul  Județean Harghita și 
Inspectoratul  Școlar Județean Harghita pentru rezultate 
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deosebite obținute cu elevii la olimpiada de Științe pentru 
juniori, faza județeană, Anexa 1.e.16 
2012 Certificat de excelență, proiect didactic „Să 
folosim energia solară!” 
2012 Diplomă și premiul Proeducatione ISJ Harghita 
2010-2015 Gradație de merit 
2008 Diploma și Premiul „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a 
2006-2010 Gradație de merit 
2002-2006 Gradație de merit 
1998-2002 Gradație de merit 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Referinţe pot fi obţinute de la: 

Dna Mureșan Maria-Cristina, director adjunct Liceul 

Teoretic „O.C.Tăslăuanu” Topliţa, tel. 

Dna PANAINTE AURORA, inspector școlar, coordonator 

LTOCT,  tel. 0745491338 

Dna Bartolf Hedwig, inspector ISJ HR, telefon 

0734900101 

Dl Glodeanu Cristinel-Fănel, inspector școlar genral 

adjunct, ISJ HR, tel 

ANEXE 2011: Certificat de excelenţă – locul I pentru regiunea 

Centru la Concursul naţional de proiecte didactice inter 

şi/sau transdisciplinare “Învăţare pentru societatea 

cunoaşterii” 

2011: Decizie Inspector Şcolar General Membru în 

Consiliul Consultativ al ISJ HR 

2011: Adeverinţă participare ediţia 2011 Campania 

Globală pentru Educaţie Organizaţia Salvaţi copiii 

România 

2011: Diplomă de excelenţă participare la “Festivalul 

de Teatru Şcolar” ediţia I, Primăria Municipiului Topliţa 

2011, 2010, Diplomă/Certificat de onoare organizare 

Festival de colinde, obiceiuri şi tradiţii româneşti 

“Florile Dalbe” Primăria Municipiului Topliţa 

2010-2014; 2006-2010; 2002-2006; 1998-2002; 

Gradaţie de merit  

2010: Diplomă de merit: premiul PRO EDUCATIONE şi 

plachetă pentru realizări deosebite în activitatea de 

management şcolar- Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Harghita 

2010: Diplomă de participare Simpozion Internaţional 

“Educaţie pentru excelenţă în mediul multicultural” 

IRSCA Gifted Education 

2010, 2009, 2007: Diplome/certificate pentru 

Elaborarea şi susţinere lucrărilor ştiinţifice la sesiunea 

de referate “Zilele Şcolii Harghitene” 

2009-2010; 2008-2009: Diplome sprijin organizare / 

desfăşurare Concurs Cangurul Lingvist Franceză-

Spaniolă/Engleză-Germană Fundaţia pentru Integrare 

Europeană Sigma 

2010: Certificat angajare voluntară desfăşurare acţiuni 

practice de sprijinire a EAD – Acţiunea europeană în 

materie de droguri, Comisia Europeană, Direcţia 

generală Justiţie, Libertate şi Securitate 

2010: Adeverinţă participare program formare 

continuă “Formarea echipei şi dezvoltarea colectivelor 

din unităţi şcolare” ISJ HR, CCD HR (36 ore) 

2010, 2009: Certificat organizare etapa judeţeană 

concurs “Participă şi câştigi” 

2010, 2008, 2007: Diplomă implicare organizare 

/desfăşurare concurs naţional “Descoperă o lume 
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sănătoasă” faza judeţeană 

2009: Diplom Internationalen Internetwettbewerb 

“that’s eUrope” Burger Europas 

2009: Diplomă participare la Sesiunea Naţională de 

Comunicări Ştiinţifice “Proiectul de finanţare-

oportunitate în dezvoltarea instituţiei şcolare”, Brăila + 

CD ISSN 2066-1258 

2008: Diplomă sprijin implementare proiect “Alcoolul 

inamicul raţiunii!” Asociaţia pentru siguranţă 

comunitară şi antidrog România, Filiala Harghita 

2009: Decizie Inspector Şcolar General numire 

membru în Consiliul Şcolar Topliţa 

2009: Hotărâre Consiliul Local Topliţa numire membru 

în Comisia Locală de ordine publică 

2008: Diplomă sprijin Concurs Naţional Media Kinder, 

Asociaţia Media Kinder 

2007-2008: Certificat Membru al comunităţii 

ProEnvironment, pentru Implicarea elevilor în acţiuni 

de creştere a conştiinţei civice pentru păstrarea unui 

mediu curat şi sănătos, Bucureşti 

2007: Adeverinţă participare program formare 

continuă “Proiectare inter- sau transdisciplinară, CCD 

HR, ISJ HR (12 ore) 

2006: Diploma şi premiul "Gheorghe Lazăr clasa a III-

a" pentru merite deosebite în activitatea la catedră şi 

rezultate remarcabile obţinute în formarea şi educarea 

tinerilor 

2006: Adeverinţe participare programe diseminare 

curriculum “Consiliere şi orientare” nivel primar, 

gimnazial, liceal ISJ HR, CCD HR (72 ore) 

2005: Decizia Inspectorului Şcolar General numire 

membru în Consiliul Şcolar Judeţean Harghita 

2005: Adeverinţă participare program formare 

continuă “Elaborarea documentelor manageriale” CCD 

HR, ISJ HR (4 ore) 

2003: Adeverinţă participare program “Curs de 

formare a consilierilor pentru proiecte şi programe 

educative şcolare şi extraşcolare din unităţile de 

învăţământ judeţene” ISJ HR, CCD HR (6 ore) 

2003: Adeverinţă participare program formare 

continuă “Dezvoltarea gândirii critice” ISJ HR, CCD HR, 

Centrul Educaţia 2000+ (16 ore) 

2002: Scrisoare Ministru MEC nominalizare selecţie în 

corpul evaluatorilor pentru manualul Biologie B2  

1998: membru Comisia Naţională de Biologie:  

-evaluator Olimpiada Naţională de Biologie-Cluj 

Napoca 1998 

-membru grup de lucru elaborare/revizuire programe 

şcolare Biologie: gimnaziu, liceu, şcoala profesională 

 


