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Adriana Maria Todoran 
Curriculum vitae 

INFORMATII PERSONALE 
Nume  ADRIANA MARIA TODORAN 
Adresa STRADA MORII, 7 B , ALBA IULIA, JUDETUL ALBA, ROMÂNIA 
Telefon 0040 258 816339 
Fax  
E-mail adriana.todoran@yahoo.com 
Nationalitate româna 
Data nasterii 12 DECEMBRIE 1954 

EXPERIENTA PROFESIONALA  
• Perioada (de la – pâna la) 2001 - PREZENT   
• Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Scolar Judetean Alba, Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Inspector de specialitate - limba si literatura româna 
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• Principalele activitati si responsabilitati Coordoneaza si îndruma activitatea educativa în specialitatea sa, organizeaza 
cercurile pedagogice, participa la organizarea  examenelor si concursurilor 
scolare, actioneaza pentru realizarea planului de scolarizare, asigura aplicarea 
aplicatiei scolare 
Participare în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de limba, 
comunicare si literatura româna, etapa nationala, ianuarie - februarie 
2010 
Participare la Proiectul National “Dezvoltarea abilitatilor de viata la 
elevi” (Modulul I, Bucuresti , Februarie 2010) 
Participare în calitate de profesor evaluator la Concursul  International 
de Poezie “Ion Alexandru”, Buzau 2009 
Participare în calitate de profesor evaluator la Concursul  National  - 
Lectii AEL, Galati 2009 
Participare în calitate de profesor evaluator la Olimpiada Nationala de 
Limba si literatura româna, Oradea 2009 
Participare la Simpozionul International de Eseuri (cu lucrare), 
Bucuresti 2009 
Participare în calitate de profesor evaluator la Concursul  National  
“Lauda semintelor celor de fata si-n veci tuturor”— 2006,2007,2009, 
etapa judeteana si nationala 

Organizarea Seminarului International de Cultura si religie (Blaj 2007) 
Organizarea Concursului National de Cultura si civilizatie româneasca 
(Blaj 2007) 
Organizarea Concursului National de Limbi clasice - etapa nationala, 
Alba Iulia 2006 

Participare Seminarului International de Cultura si religie (Blaj 2005) 
Participarea la grupul de lucru pentru pregatirea olimpicilor pentru 
concursul international Mihai Eminescu (Sibiu) 
Participare în calitate de profesor evaluator la Concursul epistolar—
etapa finala (Bucuresti) 

Organizarea Concursului National de Limba si Literatura Româna  
“Mihai Eminescu” pentru minoritati - etapa nationala 

Organizarea Simpozionului “Permanenta la I.L. Caragiale”                                                 

Realizarea Proiectului interjudetean “Metode active de predare -  
învatare a limbii si literaturii române” 
Paricipare la Seminarul International „Educatia pentru religie si pentru 
cultura diversitatii ”, formarea formatorilor, (Oradea) 2005 
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Elaborarea ghidului de Limba si Literatura Româna pentru liceu                                        

Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale - Semestru I si II, clasa a V-a , Editura Nomina, 2010 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale - Semestru I si II, clasa a VI -a , Editura Nomina, 2010 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale - Semestru I si II, clasa a VII-a , Editura Nomina, 2010 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale -  clasa a VII I -a , Editura Nomina, 2010 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale - Semestru I si II, clasa a V-a , Editura Nomina, 2009 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale - Semestru I si II, clasa a VI -a , Editura Nomina, 2009 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale - Semestru I si II, clasa a VII-a , Editura Nomina, 2009 
Coautor – Limba Româna. Comunicare – Fise de lucru. Teste initiale , 
formative si finale -  clasa a VIII-a , Editura Nomina, 2009 
Coautor –Ghid pentru pregatirea concursurilor si olimpiadelor scolare, 
clasa a V- a, Editura Nomina, 2010 
Coautor –Ghid pentru pregatirea concursurilor si olimpiadelor scolare, 
clasa a VI -a, Editura Nomina, 2010 
Coautor – Ghid de pregatire intensiva pentru examenul de bacalaureat, 
Editura Nomina, 2009 
Coautor – Ghid de pregatire intensiva pentru examenul de bacalaureat, 
Editura Nomina, 2010 
Coautor – Teze cu subiect unic, clasa a VII- a, Editura Nomina, 2007, 
2008 
Coautor – Teze cu subiect unic, clasa a VIII- a, Editura Nomina, 2007, 
2008 
 
 
1998 - 2001   

• Numele si adresa angajatorului Liceul de Muzica si Arte Plastice, Alba Iulia 

• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna - latina 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 
 

• Perioada (de la – pâna la) 1993 - 1998 
• Numele si adresa angajatorului Casa corpului Didactic Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Metodist organizator de programe 
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• Principalele activitati si responsabilitati Coordonarea compartimentului informare-documentare, asigurarea de 
bibliografii si programe de perfectionare a cadrelor didactice, organizarea de 
simpozioane, organizarea de cercuri pedagogice, lector de formare 
psihopedagogica, înfiintarea publicatiei „Orizont didactic”. 
Organizarea simpozionului judetean pe tema drepturilor omului  

Organizarea simpozionului judetean “Pietre pentru templul meu”în 
cadrul Festivalului “Lucian Blaga”    
Expozitie de material didactic– prima participare a judetului Alba la 
Expozitia Nationala I.R.D.O.   
Lector la cursurile de formare psiho-pedagogica a profesorilor 
necalificati   
Elaborarea de materiale informative si suporturi de prelegeri pe 
probleme de management educativ 
Elaborarea primului numar al revistei “Orizont Didactic” 
Realizarea programului de formare psiho - pedagogica cu cadrele 
necalificate zona Cugir, si municipiul Alba Iulia  
 

• Perioada (de la – pâna la) 1992-1993   
• Numele si adresa angajatorului Liceul de Muzica si Arte Plastice, Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1991-1992  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala nr.1 Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare, pregatirea elevilor pentru 
olimpiade si examene scolare, activitati extracuriculare interdisciplinare 

• Perioada (de la – pâna la) 1990-1991  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala nr.9 Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna - franceza 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1985-1990  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala Metes, jud. Alba 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna - latina 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1984-1985  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala Sântimbru si Scoala Generala nr.8 Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna - franceza 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curriculei aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1983 - 1984  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Populara de Arte Alba Iulia 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara – catedra de teatru 
• Principalele activitati si responsabilitati Organizarea de programe artistice, conceperea si predarea unui curs de 

literatura universala 
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• Perioada (de la – pâna la) 1982 - 1983 
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala Cricau jud. Alba  
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna - latina 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1981 - 1982  
• Numele si adresa angajatorului Casa Pionierilor si Soimilor Patriei Cugir, jud. Alba 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de teatru si activitati educationale 
• Principalele activitati si responsabilitati Organizarea de programe artistice, conceperea si predarea unui curs de 

literatura universala 
• Perioada (de la – pâna la) 1980 - 1981  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala Dostat, jud. Alba 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1979 - 1980 
• Numele si adresa angajatorului Scolala Generala Viisoara, jud. Vrancea 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

• Perioada (de la – pâna la) 1978 - 1979  
• Numele si adresa angajatorului Scoala Generala Vidra, jud. Vrancea 
• Tipul activitatii sau sectorul de activitate educatie 
• Functia sau postul ocupat Profesoara de limba si literatura româna 
• Principalele activitati si responsabilitati Realizarea activitatii de predare a cursurilor conform curricula aprobate, 

pregatirea cursurilor, a documentatiei de curs, examinarea si notarea elevilor, 
pregatirea si organizarea concursurilor scolare 

EDUCATIE SI FORMARE  
 
 
• Perioada (de la – pâna la) Iunie-Iulie 2010 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Doctus Sibiu 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Curs de mentor Centrul Doctus Sibiu (60 de ore); 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Certificat de formare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

  
• Perioada (de la – pâna la) 26-27 noiembrie 2009 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

A sasea sesiune de training în autorat stiintific 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Dezvoltarea competentelor în autorat stiintific în cadrul proiectului „Doctoratul în 
scoli de excelenta – evaluarea calitatii cercetarii în universitati si cresterea 
vizibilitatii prin publicare stiintifica” 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

• Perioada (de la – pâna la) August  - Septembrie 2009 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Dad Expertise SRL, Alba Iulia 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Program de perfectionare  
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• Tipul calificarii/diploma obtinuta Certificat de formare  - formator COR 241205 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

 

• Perioada (de la – pâna la) Iunie – Iulie 2009 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Doctus Sibiu 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Manager de proiect 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Certificat de formare  
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

 

• Perioada (de la – pâna la) Mai – Iunie 2008  
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

CCD Arad  

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Program National de dezvoltarea a competentelor de evaluare a  cadrelor 
didactice (DeCeE) 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Atestat de formare continua 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

 

• Perioada (de la – pâna la) Septembrie 2007 – Septembrie 2009 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului, Universitatea 1 Decembrie 1918 
Alba Iulia, Facultatea de Istorie si Filologie 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Literatura si cultura româneasca 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Scoala Doctorala 

• Perioada (de la – pâna la) 25-28 octombrie 2007 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului- ISJ –CCD ALBA Secretariatul 
National al învatamântului catolic 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Educatia pentru religie si pentru cultura diversitatii 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Adeverinta de participare  
Seminar international de formare a formatorilor 

• Perioada (de la – pâna la) Iunie 2007 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei , Cercetarii si Tineretului, Universitatea 1 Decembrie 1918 
Alba Iulia, Facultatea de Istorie si Filologie 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Literatura si cultura româneasca 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta 
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Diploma  
Master 

• Perioada (de la – pâna la) Iunie 2007 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Casa Corpului Didactic Mures 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Limba si literatura româna – „Seminar de formare privind continutul lucrarilor 
Dictionarul Ortografic, Ortoepic si Morfologic (DOOM 2)” si „Gramatica 
Academiei (GALR)” 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Adeverinta  
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la)  2006 Miercurea Ciuc 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Formarea profesorilor debutanti – Stagiul I, II 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) Iunie 2006 Baia Mare 
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• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Colocviile didactice „Receptarea limbii si literaturii române din perspectiva 
didactica” 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) Martie 2006  
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Limba si literatura româna – abilitati curriculare  
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Atestat de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2006 – Piatra Neamt 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Didactica limbii si literaturii române 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Atestat de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2006 – Baia Mare 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Colocvii didactice –Receptarea  limbii si literaturii române din perspectiva 
didactica 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Atestat de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2006 – Botosani 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Evaluarea de performanta a elevilor 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Atestat de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) Februarie 2006 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Evaluarea de performanta a elevilor 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) Noiembrie 2005 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Seminar international – Formarea formatorilor cu tema „Educatia pentru religie 
si pentru cultura diversitatii” 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2004 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Universitatea Babes – Bolyai, Cluj Napoca 
 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Studii Europene 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma postuniversitara 
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• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

postuniversitar 

• Perioada (de la – pâna la) Februarie 2002 Bucuresti 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Programul de pregatire a cadrelor didactice pe probleme de didactica 
disciplinelor scolare – „Proiectarea demersului didactic la limba si literatura 
româna si istorie – posibilitati de abordare integrata” 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) Noiembrie 2002 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Formarea periodica în specialitate  
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2002-2003 Alba Iulia  
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Inspectia scolara, managementul activitatilor didactice, evaluarea de proces si 
produs 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2001 Cluj Napoca  
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Formarea inspectorilor – Stagiul I 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 2002 Cluj Napoca  
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Formarea inspectorilor – Stagiul II 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 
 

Formare continua 
 
 

• Perioada (de la – pâna la) 1998 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Metode de predare – gândirea critica 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de participare 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 1997 Târgu Mures 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii si Institutul Român pentru Drepturile Omului 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Formare de Formatori în educatie în domeniul Drepturilor Omului 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 1993 – 1994  
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 
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• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Managementul activitatilor de perfectionare a personalului din învatamântul 
superior 

• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma de absolvire 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Formare continua 

• Perioada (de la – pâna la) 1974 - 1978 
• Numele si tipul institutiei de învatamânt si al organizatiei 
profesionale prin care s-a realizat formarea profesionala 

Universitatea Babes - Bolyai   Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, Sectia 
Româna - Latina 

• Domeniu studiat/aptitudini ocupationale Filologie 
• Tipul calificarii/diploma obtinuta Diploma universitara 
• Nivelul de clasificare a formei de instruire/învatamânt  
 

Învatamânt universitar 

APTITUDINI SI COMPETENTE PERSONALE 
Dobândite în cursul vetii si carierei dar care nu sunt recunoscute 
neaparat printr-un certificate sau o diploma. 

 
Limba(i) materna(e) Întelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

C
1 

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
C2 

UTILIZATO

R 

EXPERIMEN

TAT 

B2 
UTILIZATOR 

INDEPENDENT 
B1 

UTILIZATOR 

INDEPENDENT 
C2

UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 

 
Limba(i) straina(e) cunoscuta(e) Limba FRANCEZA 

Autoevaluare  
  

Limba FRANCEZA  

APTITUDINI SI COMPETENTE SOCIALE 
Locuiti si munciti cu alte persoane, într-un mediu multicultural, ocupati o 
pozitie în care comunicarea este importanta sau desfasurati o activitate 

în care munca în echipa este esentiala (de exemplu, cultura, sport), etc. 

Abilitatea de a lucra în echipa, abilitatea de a transfera informatii, abilitati de 
comunicare, capacitate de sinteza si analiza, dobândite pe parcursul activitatii 
didactice precum si ca inspector 

APTITUDINI  SI COMPETENTE ORGANIZATORICE  

De exemplu, coordonati sau conduceti activitatea altor persoane, 
proiecte si gestionati bugete; la locul de munca, în actiuni voluntare (de 

exemplu, în domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu, etc. 

[Descrieti aceste aptitudini si indicati în ce context le-ati dobândit. ] Capacitate 
de coordonare a unei echipe mono, pluri- si transdisciplinare, capacitate de a 
lucra cu termene limita si sub presiune, capacitate de organizare si de a 
gestiona bugete, dobândite ca organizator de evenimente de genul olimpiade 
scolare nationale si judetene, simpozioane 
  

 

APTITUDINI  SI COMPETENTE TEHNICE  

(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, masini, etc.) 

UTILIZARE CALCULATOR , COPIATOR SI FAX 
 

PERMIS DE CONDUCERE Categoria B 

 
 
 

INFORMATII SUPLIMENTARE 

 
 
 
Persoane de contact pentru referinte: 
Prof Univ Dr Vasile Fanache - Universitatea Babes - Bolyai  Cluj-Napoca 
Prof Univ Dr Mircea Borcila - Universitatea Babes - Bolyai  Cluj-Napoca 
Prof. Univ . Dr. Ion Buzasi – Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia  
Prof Stelian Chirila – Director Directia de Protectie a Copilului Alba, fost director CCD 
Profesor Cezara Fit – fost Director Liceul de Muzica si Arte Plastice Alba Iulia 
Prof. Stelian Feraru -  Director Liceul de Muzica si Arte Plastice Alba Iulia 
Prof. Grigore Udrea – Director Liceul de Muzica si Arte Plastice Alba Iulia 
 
Gradul didactic I  
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