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Funcţia sau postul ocupat

Inspector şcolar general adjunct, detașat pe funcție din 6.06.2012 , iar din
luna mai 2015- funcție ocupată prin concurs.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Managementul resurselor umane şi a reţelei şcolare la nivelul I.S.J. Cluj .
În această calitate monitorizez şi coordonez activitatea următoarelor comisii :
 Comisia judeţeană de monitorizare a concursurilor de ocupare a
posturilor didactice / catedrelor declarate vacante / rezervate în unităţile
de învăţământ preuniversitar, a mobilităţii personalului didactic
( pensionări, completări de catedre, pretransferări / restrângeri de
activitate, detaşări la cerere/în interesul învăţământului, titularizări,
supliniri);
 Comisia judeţeană de acordare a definitivatului în învăţământ;
 Comisia judeţeană a concursului de selecţie pentru constituirea
corpului naţional de experţi în management educaţional;
 Comisia judeţeană de monitorizare şi evaluare a activităţii manageriale
a directorilor din învăţământul preuniversitar din judeţul Cluj;
 rezolvarea cererilor, petiţiilor, reclamaţiilor conform legislaţiei în
vigoare;
 descentralizarea financiară şi administrativă a unităţilor de învăţământ;
 gestionarea bazei de date privind legislaţia în domeniul educaţional,
difuzarea şi implementarea în unităţile de învăţământ;
 realizarea legăturii între MEN şi unităţile de învăţământ din judeţ;
 realizarea şi actualizarea permanentă a bazei de date a resurselor umane
şi a reţelei şcolare
 participarea la evaluarea instituţională;
 întocmirea de rapoarte semestriale şi anuale asupra activităţii
desfăşurate;
 sunt membru în comisiile de lucru ale ISJ/MENCS;

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj; Piaţa Ştefan cel Mare, nr. 4, Cod
400192, Cluj-Napoca
Îndrumare şi control – departamentul: management, resurse umane şi reţea
şcolară
Mai 2014 –Decembrie 2015
Expert parteneriate si relatii de colaborare
Skills for Jobs, POSDRU/160/2.1/S/141384
Complexitatea operațiunilor specifice postului:
- Informare si publicitate
- Implementarea unei campanii de informare si constientizare pentru grupul tinta
care vine in sprijinul activitatilor de consiliere si orientare profesionala
-incheierea de acorduri de colaborare cu unități de învățământ, universități, agenți
economici pentru implementarea proiectului

Numele şi adresa angajatorului

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă CLUJ
Silver Business Center, Calea Dorobanților 48, Cluj-Napoca 400000, Romania

ÎNVĂȚĂMÂNT – MANAGEMENT - CONSILIERE ȘI ORIENTARE
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada Octombrie 2013
Funcţia sau postul ocupat Cursant
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Proiect Posdru 55668 ARACIP “ Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea
manualului de evaluare internă a calității educației “

Perioada 01.09.2000—05.06.2012
Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică,cadru didactic titular, 1 normă didactică
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea, monitorizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii instructivprincipale educative desfăşurate în şcoală pentru învăţarea disciplinei şi pregătirea la
matematică a elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.
Coordonator de proiecte şi programe educative.
Coordonator de comisie metodică.
Membru în consiliul de administraţie.
Membru în comisiile de evaluare a examenului de bacalaureat, a examenului
de capacitate şi a concursurilor şcolare la nivel judeţean.
Numele şi adresa Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – Învăţământ gimnazial şi liceal
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.09.1997—31.08.2000
Profesor de matematică, cadru didactic detaşat, 1 normă didactică
Organizarea, monitorizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii instructiveducative desfăşurate în şcoală pentru învăţarea disciplinei şi pregătirea la
matematică a elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.
Coordonator de proiecte şi programe educative.
Coordonator de comisie metodică, membru al comisiei de orar.
Membru în consiliul de administraţie.
Membru în comisiile de evaluare a examenului de bacalaureat şi a examenului
de capacitate.

Numele şi adresa Colegiul Tehnic “Anghel Saligny” Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – Învăţământ gimnazial şi liceal
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

01.09.1996-31.08.1997
Cadru didactic titular / Concediu pentru îngrijirea copilului.
Şcoala generală Pintic-Dej
-

Perioada 01.09.1994-31.08.1996
Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică, cadru didactic detaşat, 1 normă didactică
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Activităţi şi responsabilităţi Organizarea, monitorizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii instructivprincipale educative desfăşurate în şcoală pentru învăţarea disciplinei şi pregătirea la
matematică a elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.
Membru în comisiile de evaluare a examenului de bacalaureat şi a
examenului de capacitate.
Numele şi adresa Liceul Teoretic “Gheorghe Şincai” Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – Învăţământ gimnazial şi liceal
de activitate
Perioada 01.09.1992-31.08.1994
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic titular / Concediu pentru îngrijirea copilului.
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa Şcoala generală Pintic-Dej
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

01.09.1991-31.08.1992
Profesor de matematică, cadru didactic detaşat, 1 normă didactică
Organizarea, monitorizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii instructiveducative desfăşurate în şcoală pentru învăţarea disciplinei şi pregătirea la
matematică a elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.
Membru în comisiile de evaluare a examenului de bacalaureat.

Numele şi adresa Grup şcolar Transporturi C.F. Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – Învăţământ liceal
de activitate
Perioada 01.09.1990-31.08.1991
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic suplinitor, în paralel cu anul V de facultate; ½ normă
didactică
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea, monitorizarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţii instructivprincipale educative desfăşurate în şcoală pentru învăţarea disciplinei şi pregătirea la
matematică a elevilor în vederea susţinerii examenelor naţionale.
Numele şi adresa Liceul Teoretic nr. 4 Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul Educaţie – Învăţământ gimnazial şi liceal
de activitate
Educaţie şi formare
Perioada 1986-1991
Curriculum vitae al
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Calificarea / diploma obţinută Profesor / licenţă
Disciplinele principale Profesor de Matematică I
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1994
Profesor de matematică
Profesor definitivat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

1999
Profesor de matematică
Profesor Gradul II

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2003
Profesor de matematică
Profesor Gradul I

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică

Perioada 2011
Disciplinele principale Relaţia adult-copil; Metode de disciplinare pozitivă a copiilor; Parteneriatul
studiate / competenţe şcoală-familie/Dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei părinţilor
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie şi
învăţământ / furnizorului de asistenţă socială
formare
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Cursuri de formare 1. Program de formare continuă a personalului didactic„Dezvoltarea
profesionale resurselor umane în învăţământul profesional şi tehnic –proiect PHARE
TVET RO 0108.01( 2003-2004)
2. Program de formare continuă a personalului didactic „Educaţia
economică şi anteprenorială eficientă” ( 2009)
3. Program de formare continuă a personalului didactic „ Comunicare şi
leadership” (2010)
4.Curs de specializare pentru ocupaţia de MENTOR (2011)
5.Curs de specializare pentru ocupaţia de METODIST ( 2012)
6.Program de de formare continuă „ Formarea continuă a profesorilor de
matematică în societatea cunoaşterii” , (2012 )
7. Program de formare continuă “Competenţe integrate pentru societatea
cunoaşterii “, (2012)
8. Program de formare continuă „MANAGEMENT EDUCAŢIONAL
EUROPEAN”( 2012)
9. Program de specializare pentru ocupaţia MANAGER PROIECT ( 2012)
10.Program de formare continuă “INVESTEŞTE ÎN CARIERA TA “din
cadrul proiectului “ Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a
cadrelor didactice din mediul urban “, ( 2012)
11. Curs de specializare pentru ocupația de FORMATOR (2014)
12. Program de formare continuă MATEDIDACTICA – nivel 2 (2014)
13. Program de formare continuă FACILITATOR PENTRU ÎNVĂȚAREA
PERMANENTĂ ÎN ȘCOALĂ (2014)
14. Curs de formare profesională: MANAGEMENT ȘI POLITICI PUBLICE
ÎN EDUCAȚIE (2015)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la Discurs oral
Exprimare
conversaţie
scrisă
Limba engleză B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 independent
Limba franceză B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
2 independent 2 independent 2 independent 2 independent 2 independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale În activitatea mea de cadru didactic şi apoi de inspector mi-am dezvoltat
abilităţile de comunicare şi de muncă în echipă.Aceste aptitudini au fost
formate şi dezvoltate în cadrul cursurilor de formare la care am participat şi
în activitatea curentă pe care o desfăşor.
Mi-am completat experienţa profesională realizând două cărţi de
specialitate şi fiind co-autor la 5 auxiliare curriculare/ghiduri de pregătire
pentru examenul de bacalaureat şi evaluare.
Sunt voluntar în mai multe acţiuni ale organizaţiilor nonguvernamentale,
cum ar fi: Societatea Română de Cancer, Fundaţia Noi Orizonturi, Asociaţia
Little People, Grupul de profesori Voluntari pentru educație – la Institutul
Oncologic Ion Chiricuță Cluj-Napoca, unde asigurăm activități de predareevaluare pentru elevii internați din 16 județe.
Competenţe şi aptitudini La catedră am coordonat activitatea de implementare a curriculumului şcolar
organizatorice la matematică în învăţământul preuniversitar şi am susţinut activităţi
metodice la nivel de judeţ.
Am coordonat comisiile de evaluare din şcoală la examenul de capacitate,
teze unice, simulări ale acestor examene la nivel local şi am fost membru în
comisiile judeţene de evaluare a examenelor de evaluare naţională şi
bacalaureat.
În calitate de coordonator de proiecte şi programe educative am iniţiat,
monitorizat şi evaluat proiecte educaţionale în parteneriate cu organizaţii sau
asociaţii la nivel de şcolă şi judeţ, am organizat acţiuni de strângere de
fonduri pentru susţinerea cazurilor umanitare din şcoală şi din Asociaţia
Little People, am coordonat timp de trei ani şcolari activitatea Clubului
IMPACT AS, activitate ce are ca scop implicarea tinerilor elevi în scrierea
de proiecte şi susţinerea lor.
În calitate de inspector şcolar general adjunct am desfăşurat activităţi de
comunicare cu toţi factorii implicați în sistemul educaţional (inspectori,
directori, cadre didactice, părinţi, elevi) şi din afara sistemului educaţional
pregătind condiţiile optime de desfăşurare a examenelor naţionale de
evaluare naţională, definitivat, titularizare, mobilitate, bazate pe relaţionare,
transparenţă, corectitudine, empatie. Am coordonat, monitorizat şi evaluat
comisii judeţene, activităţi, proiecte, am estimat şi gestionat bugete pentru
diverse activităţi organizate la nivel judeţean.
Competenţe şi aptitudini de Cunoştinţe operare PC-nivel bine ( Word, Excel, Power Point, Internet)
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere Da, categoriile BE, CE
Informaţii suplimentare
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