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Informaţii personale  
Nume / Prenume VASILCA DOINA CARMEN 

Adresă Str. Lungă, nr.8, Ocna Mureş, 515700,  Romania 
Telefon(oane)   0258872001 Mobil: 0752244252 

Fax 0258872001 
E-mail cruciu_carmen@yahoo.com 

Naţionalitate română 
Data naşterii 29.08.1975 

 
 

               Locul de muncă vizat/ 
              Domeniul ocupațional 
 
 

Experienţa profesională 
 

                           Perioada 
            Funcţia sau postul ocupat 
 
    Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi şi responsabilităţi  
                                     principale 

                         
                                      Perioada 
            Funcţia sau postul ocupat 
 
    Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi şi responsabilităţi  
                                     principale 

 
 
    

 

                                      Perioada 
            Funcţia sau postul ocupat 
 
    Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi şi responsabilităţi  
                                     principale 

    
 
                                      Perioada 
            Funcţia sau postul ocupat 
 
   Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi şi responsabilităţi  
                                     principale 

 
 
 
Învățământ   
 
 
 
 
2015 iulie - prezent 
Inspector școlar de specialitate 
 
Inspectoratul Școlar Județean Alba 
Proiectare/Implementare/Coordonare/Monitorizare/Învăţământ 
preuniversitar 
coordonare, îndrumare, management, comunicare, control, asigurarea 
calităţii în învăţământ 
 
2014 - 2016 
Manager de caz în cadrul proiectului „Resurse umane calificate și 
recalificate pentru accesul pe piața muncii al femeii – FEMRO”, ID: 129465 
Primăria municipiului Alba Iulia 
Incluziune socială pentru grupuri vulnerabile 
 
Responsabil de recrutarea grupului ţintă, selectează participanţii la proiect, 
planifică activităţile acestora pe baza planului de acţiune şi monitorizează 
implementarea lui, menţine legătura cu beneficiarii, păstrează evidenţa 
grupului ţintă 
 
 
2012 
Formator în cadrul proiectului „Romii creează întreprinderi sociale de 
reciclare a materialelor de ambalaj”, ROMARE, POSDRU/84/6.1/56805 
SC Technical Training SRL, București  
Formator/conform COR-242401 
 
Activităţi educative privind corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii, prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii  
 
 
2011- 2013 
Expert  activități remediale în Proiectul „Educaţie pentru toţi, educaţia este 
şansa ta!” POSDRU/91/2.2/S/54433 
Isj Alba 
Activităţi remediale/învăţământ preuniversitar 
 
Activităţi educative privind corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii, prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii  



    
                                 
                                       Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale     
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 

  
 
2011- 2012 
Profesor – Programul „Școală după școală”, în cadrul Proiectului „Eu nu 
abandonez școala”, ID 39860 
Primăria Alba Iulia – Isj Alba 
Activităţi remediale/ învăţământ preuniversitar 
 
Activităţi educative privind corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii, prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii  
 
 
 
 
2010 - 2015 
Director,  profesor de limba şi literatura română,  metodist ISJ – română, 
membru în  Consiliul Consultativ al disciplinei Limba şi literatura română al 
ISJ Alba, responsabil Cerc pedagogic –zona Ocna Mureș 
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş 
Proiectare/Implementare/Coordonare/Monitorizare/Învăţământ 
preuniversitar 
Predare – învăţare, coordonare, îndrumare, management, comunicare, 
control, asigurarea calităţii în învăţământ 
 
 
2009 
Expert educaţional în proiectul  „CoNet” din Programul URBACT II, Alba 
Iulia  
Primăria Alba Iulia 
Cercetare şi elaborare studiu de caz privind abandonul şcolar/Educaţie 
 
Analiză şi activităţi privind mediul educaţional 

 
 
2007 -2009   
Director adjunct, profesor de limba şi literatura română,  metodist ISJ – 
română şi pentru activităţi educative, membru în  Cosiliul   consultativ 
activităţi educative şcolare şi extraşcolare, membru în Consiliul de 
Administraţie al LTPM 
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş 
Învăţământ preuniversitar  
 
Predare – învăţare, coordonare, îndrumare, management, comunicare, 
control, asigurarea calităţii în învăţământ.  
 

 
2006-2007 
Profesor (detaşat), metodist ISJ – pentru activităţi educative, membru în  
Cosiliul   consultativ activităţi educative şcolare şi extraşcolare, responsabil 
de cerc pedagogic pentru disciplina: activităţi educative 
Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureş 
Învăţământ preuniversitar/nivel liceal 
 
Predare – învăţare, coordonare, îndrumare, management, comunicare, 
control, asigurarea calităţii în învăţământ 
 
 

2005-2006 
Profesor titular, Profesor de limba şi literatura română, responsabilă a ariei 
curriculare limba şi literatura română, responsabilă a comisiei diriginţilor, 



 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 
 

consilier educativ 
Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa” Alba Iulia 
Învăţământ preuniversitar/nivel liceal 
 
Predare – învăţare, coordonare, îndrumare, management, comunicare, 
control, asigurarea calităţii în învăţământ 
 
 

2004- 2007 
Profesor detaşat 
Liceul cu Program Sportiv, Alba Iulia 
Învăţământ preuniversitar/nivel liceal 
 
Predare – învăţare 

 
 
 

1998-2004 
Profesor titular, consilier pentru activităţi educative , responsabil al comisiei 
diriginţilor 
Grup Scolar de Chimie Industriala, Ocna Mures 
Invatamant preuniversitar/nivel liceal 
 
Predare – învăţare, coordonare, îndrumare, management, comunicare, 
control, asigurarea calităţii în învăţământ 

 
 

Educaţie şi formare 
Perioada 

      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

      Calificarea / diploma obţinută 
 

 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 

                                   Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 

 
2015 octombrie - prezent 
Studii universitare de doctorat - doctorand – Domeniul FILOLOGIE 
Universitatea „ 1 Decembrie 1918“ Alba Iulia 
 
Direcții și momente ale literaturii române; Teorii şi metode literare; Studii de 
cultură şi literatură comparată; 
Abilități de valorificare a cunoștințelor teoretice și practice în domeniul 
filologie 
 
 
 
2017-2018 
Adeverință absolvire Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională: psihopedagogie specială școlară 
Universitatea din Oradea 
 
Psihopedagogia persoanelor cu deficiențe multiple, Integrarea socială și 
școlară a copilului autist, Tipuri de limbaj utilizate în comunicarea cu 
persoanele cu dizabilități/Abilități de integrare socială și școlară a copiilor cu 
deficiențe 
 
60 credite ECTS, 480 ore 
 
09-20.05.2014 
Adeverinţă 
CCD Alba 
Limba şi literatura română/Curs de formare metodişti 
 
Utilizarea de criterii unitare în evaluarea calităţii demersului  didactic, 
dezoltarea abilităţilor în observarea şi evaluare managementului clasei 
 
20 ore 



națională/internațională 
 

                                   Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 

                                   Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
                                   Perioada 

      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
                                   Perioada 

      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
                                                   Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

                   Nivelul în clasificarea  
 

                                  Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   

 
 
2014 
Diploma 
Societatea de ajutorare Elen, Alba Iulia 
 
Dezvoltarea personală şi profesională/seminar OSP 
 
Dobândirea de abilităţi privind valorificarea potenţialului resurselor umane 
din mediul rural şi promovarea mobilităţii ocupaţionale 
- 
 
2013  
Certificat de participare 
Academia de Studii Economice, Bucureşti 
 
Educaţie antreprenorială 
 
Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale bazate pe cunoaştere şi inovaţie 
 
90ore/12 credite ECTS 
 
 
 
2013 
Mediator - Adeverinţă/Certificat 
Asociaţia „Centru de Mediere” Alba 
 
Teoria şi analiza conflictului,rezolvarea alternativă a disputelor, teoria şi 
practica medierii 
Capacitatea de a identifica aspecte generale şi particulare ale conflictului, 
dobândirea cunoştinţelor pentru soluţionarea alternativă a disputelor, 
cunoştinţelor privind cadrul conceptual al medierii, abilităţi de utilizare a 
metodei 
80 ore/Autorizaţie mediator nr. 5405/seria C 
 
 
2013 
Adeverinţă 
CCD Alba 
 
Managementul clasei de elevi 
 
Dezvoltarea abilităţilor în organizarea şi evaluarea managementului clasei şi  
a celor  de stabilire a progresului şi standardelor atinse de către elevi   
16 credite ECTS 
 
 
2012 
Adeverinţă/Competenţe cheie TIC în curriculumul şcolar 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Bucureşti 
 
TIC 
 
Identificarea instrumentelor TIC specifice disciplinei, dezvoltatea 
competenţelor apartinând TIC în contexte mono şi trans –disciplinare 
15 credite ECTS 
 
2012 
Adeverinţă 



             / furnizorului de formare 
                          Disciplinele 

principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

                                                  Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 

                          Disciplinele 
principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 

                                                  Perioada 
      Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ   
             / furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ  

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
                                  Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

Numele instituţiei de învăţământ    
             / furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
                                  Perioada 

 Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ    
            / furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
 

CCD Alba 
 
Management educaţional / Managemetul calităţii activităţii didactice 
 
Dezvoltarea abilităţilor în organizarea, aplicarea şi evaluarea 
managementului clasei şi a strategiilor didactice utilizate la clasă 
10 credite ECTS 
 
2011 
Adeverinţă 
CCD Alba 
 
Curriculumul naţional/Integrarea interdisciplinară a curriculumului 
 
Abilităţi de aborare a disciplinei din perspectiva mono şi trans-curriculară 
 
5 credite ECTS 
 
 
2011 
Adeverinţă 
CCD Deva 
 
Școala incluzivă, școală comunitară 
Abilităţi de aplicare a activităţilor de tip remedial în educaţia de bază 
 
25 credite 
 
 
2011 
Adeverinţă 
CCD Alba 
 
Educaţia remedială 
Dezvoltarea abilităţilor privind managementul schimbării, predarea activă 
centrată pe elev 
- 
 
 
2011 
Atestat de formare Continuă a personalului didactic 
SC Softwin SRL, Bucureşti 
 
Metode alternative de evaluare/Formare de specialişti în evaluare INSAM 
Conceperea şi utilizarea instrumentelor de evaluare bazate pe competenţe, 
pe baza platformei INSAM, utilizarea calculatorului în crearea şi 
implementarea instrumentelor de evaluare la clasă 
7 credite ECTS 
 
 
2010 
Profesor evaluator bacalaureat/Adeverinţă 
CCD Alba 
 
Limba şi literatura română/metodica predării 
Aprofundarea criteriilor de notare, optimizarea unei evaluări obiective, 
realizarea unei evaluări simulative 
- 
 
 



Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate /  
 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
 Numele instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
  Numele instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
  Numele instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 

2010 
Mentor/ cod COR 235902 
Centrul Doctus, Sibiu 
 
Metodica predării limbii şi literaturii române/Comunicare 
Dezvoltarea abilităţilor de coordonare, îndrumare a profesorilor debutanţi şi 
de organizare a activităţii de practică 
40 ore 
 
 
2009 
Certificat de obţinere a gradului didactic I  
Universitatea „ 1 Decembrie 1918“ Alba Iulia 
 
Limba şi literatura română. Metodică. Didactică. Psihopedagogie 
Dezvoltarea abilităţilor de proiectare,organizare, desfăşurare şi evaluare a 
demersului didactic 
- 
 
 
2008 
Atestat de Formare Continuă a personalului didactic 
CCD Alba 
 
Limba şi literatura română / dezvoltarea competenţelor de evaluare -
bacalaureat 
Abilităţi de identificare a elementelor de deontologie în procesul de 
evaluare, a tipologiei itemilor,  de elaborare a matricei de specificaţie,  
15 credite ECTS 
 
 
2008 
Certificat 
Fundaţia PAEM Alba Iulia 
Management organizaţional 
Dezvoltarea abilităţilor teoretice şi practice în constituirea, organizarea şi 
conducerea unei organizaţii 
- 
 

 
 
2008 
Manager de proiect-cod COR 241919/Certificat 
Fundația PAEM Alba Iulia 
 
Managementul proiectelor 
Abilităţi de implementare a proiectelor, privind managementul contractelor, 
managementul riscului, managementul resurselor umane 
3 ore 

 
 
2008 
Adeverinţă 
CTCE  Alba Iulia, reprezentant SIVECO 
 
MS Office 2007, software AEL, TIC 
Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a calculatorului, îmbunătăţirea calităţii 
procesului de predare-învăţare şi al managementului şcolii cu ajutorul TIC 
35 ore  
 



Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

2008 
Adeverinţă 
Fundaţia PAEM Alba Iulia 
 
Comunicarea 
Exersarea şi dezvoltarea abilităţilor teoretice şi practice în stabilirea şi 
cultivarea raporturilor de comunicare profesională, individuală şi colectivă 
- 

 
 

2007 
Atestat de Formare Continuă a personalului didactic 
Universitatea „ 1 Dcembrie 1918“ Alba Iulia 

 

Curriculum. Didactica specialităţii. Managementul calităţii. 
Dezvoltarea abilităţilor teoretice şi practice privind sociopedagogia 
organizaţională, curriculum, didactica specialităţii, pedagogia comunicării, 
evaluare alternativă, managementul calităţii total şi al schimbării 
63 credite ECTS 
 
 

2007 
Formator/ cod COR – 241205 / Certificat 
SC Terra Nova, Alba Iulia &Ministerul Muncii&Ministerul Educaţiei 
 
Comunicare. Formare profesională 
Formarea abilităţilor teoretice şi practice în pregătirea şi efectuarea formării, 
evaluarea cursanţilor, revizuirea şi promovarea programului de formare 
- 
 
 
 

    
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
  Numele instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

 Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
  Numele instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

 
 Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută     

Numele instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 

 
2007 
Rolul și responsabilitățile personalului didactic în protecția și promovarea 
drepturilor copilului” / certificat 
ANPDC &MedcT 
Drepturile omului. Drepturile copilului/ legislatie specifică 
Dezvoltarea abilitatilor teoretice si prectice privind Rolul și responsabilitățile 
personalului didactic în protecția și promovarea drepturilor copilului 
18 ore 
 
 
2006 
Adeverință  
Fundatia PAEM, Alba Iulia & Train Europe 
 
Valențe financiare și de politica managerială aferente mediului educațional 
acomodate cu dimensiunile europene  
Abilități de valorificare a cunoștințelor teoretice și practice în domeniul 
managementului educațional, al politicilor educaționale europene 
- 
 
 
2006 
Adeverință 
Fundatția PAEM Alba Iulia &Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj Napoca 
 
Acomodarea diversității etnoculturale în contextul integrării României în UE”  
Dobândirea cunoștințelor teoretice privind normele juridice în materie de 
minorități, cunoștințe de legislatie 



Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută     
  Numele instituţiei de învăţământ 
               / furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

  Numele instituţiei de învăţământ 
               / furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută   

Numele instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

Numele instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută   

Numele instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 

Perioada 
   Calificarea / diploma obţinută 

Numele instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Disciplinele principale studiate / 
Competențele profesionale 

dobândite 

- 
 

 
2005 
Certificat 
Fundația Tineri pentru Tineri&MedcT&DFPPDC 
 
Educație pentru sănătate 
Formarea abilității de a desfășura ore de educație pentru sănătate în 
învățământul preuniversitar 
40 ore 
 
 
 
2005 
Certificat de acordare a gradului didactic II 
Universitatea „1 Decembie 1918” Alba Iulia 

 
Limba și literatura română. Metodică. Didactică. 
Dezvoltarea abilităților de proiectare, organizare, desfășurare și evaluare a 
demersului didactic 
 
- 
 
 
2005 
Diplomă/Master în management educațional  
Universitatea ,,1 Decembie 1918,, Alba Iulia 
 
Management educațional 
Dezvoltarea abilităților teoretice și practice în managementul educațional 
 
- 
 
 
2002 
Adeverință 
ISJ Alba&CCD Alba&CJAP Alba 
 
Consiliere la nivel liceal și gimnazial 
Dezvoltarea abilităților teoretice privind modaliatea de participare a școlii la 
prevenirea și combaterea traficului de ființe umane” 
- 
 
 
2002 
Adeverință 
ISJ Alba &CCD Alba &MedcT 
 
Pedagogie. Didactică. 
Dezvoltarea abilităților teoretice și practice în consiliere și orientare școlară, 
managementul clasei, competențelor pedagogice și psihorelaționale. 
40 ore 
 
 
2000 
Certificat de acordare a gradului didactic definitiv 
Universitatea „Babes Bolyai”, Cluj Napoca 
 
Limba și literatura română. Didactica și metodica predării disciplinei 
Dobândirea de abilități teoretice și practice în proiectarea, oganizarea, 



Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
  Numele instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

 
Perioada 

   Calificarea / diploma obţinută 
Numele instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

Competențele profesionale 
dobândite 

 
Nivelul în clasificarea 

națională/internațională 
 
 

desfășurarea și evaluarea demersului didactic 
- 
 
 
1993/1997 
Licențiată în filologie/Diploma de licență/specializarea Limba și Literatura 
Română - Limba și Literatura Fraceză 
Universitatea „Babes Bolyai”, Cluj Napoca/Universitatea „1 Decembrie 
1918” 
Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Fraceză 
Dobândirea cunoștințelor teoretice și practice privind predarea limbii și  
literaturii române si a limbii și literaturii franceze, nivel liceal 
- 
1989/1993 
Liceu Teoretic – specializarea Filologie / diplomă de bacalaureat 
Liceul Teoretic – Ocna Mures 

 
Conform planurilor cadru in vigoare 
Dobândirea cunoștințelor  teoretice și practice de limba și literatura română, 
limba și literatura franceză și engleză, literatură universală și alte discipline 
umaniste studiate pe parcursul nivelului liceal 
- 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

• Membru al Corpului Național al Experților în Management 
educațional; 

• Autor articole de specialitate:  
- Carmen Vasilca, Poetica acvaticului/ The poetry of the aquatics, 

în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, Nr. 17, 
tom 3 / 2016, pp. 149-160. (ISSN 1582-5523) Periodic indexat 
BDI (C.E.E.O.L. şi EBSCO) şi B (CNCS). 

- Carmen Vasilca, Simbolistica acvaticului în lirica românească 
feminină/ The symbolism of the aquatic in romanian feminin 
poetry, în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica”, 
Nr. 18, tom 1 / 2017, p.303. (ISSN 1582-5523) Periodic indexat 
BDI (C.E.E.O.L. şi EBSCO) şi B (CNCS). 

- Carmen Vasilca, Poetica acvaticului în opera Ilenei Mălăncioiu/ 
The aquatic poetics in the work of Ileana Mălăncioiu, în 
„Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue”, 
Volume no. 5, 2017, pp. 463-468. (eISBN: 978-606-8624-12-9) 

- Carmen Vasilca,  Ruxandra Cesereanu – câteva determinări ale 
imaginarului acvatic, în „Annales Universitatis Apulensis. Series 
Philologica”, nr. 19, tom 3 / 2018, pp. 168-176. (ISSN 1582-5523) 
Periodic indexat BDI (C.E.E.O.L. şi EBSCO) şi B (CNCS). 

- Carmen Vasilca, Poetica acvaticului în opera Rodicăi Braga/ The 
aquatic poetics in the work of Rodica Braga, în „Globalization, 
Intercultural Dialogue and National Identity – GIDNI5, Literature” 
/2018, pp. 731-735. (eISBN: 978-606-93692-8-9, ISBN: 978-606-
93692-8-9) 

- Carmen Vasilca, Poetica acvaticului în opera Gabrielei 
Melinescu/ The aquatic poetics in the work of Gabriela Meliescu, 
în Journal of Romanian Literary Studies, Issue no. 13/2018, 
pp.812-816. (ISSN: 2248-3004 - The issues of "Journal of 
Romanian Literary Studies" are included in the following 
International Databases: CEEOL, EBSCO-HOST, Global Impact 
Factor, Google Scholar, Academia.Edu, Researchgate.org.) 

- Carmen Vasilca, Poetica acvaticului în opera Martei Petreu/ The 
aquatic poetics in the work of Marta Petreu, în „Literature, 
Discourses and the Power of Multicultural Dialogue”, Volume no. 



6, 2018, pp. 460-465. (eISBN: 978-606-8624-14-3)  

• Co - autor auxiliar didactic pentru clasa a V-a, Editura Delfin, 2017; 

• Participare la Conferințe internaționale de specialitate:  
- Conferința Internațională Dialogul culturilor între tradiţie şi 

modernitate. Ediţia a XVIII-a; Alba Iulia, 2016; p. 14. 
- Conferința internațională „Literature, Discourses and the Power 

of Multicultural Dialogue-LDMD5”, 2017, Tîrgu Mureș, Carmen 
Vasilca, Poetica acvaticului în opera Ilenei Mălăncioiu/ The 
aquatic poetics in the work of Ileana Mălăncioiu, p.15. 

- Conferința Internațională Dialogul culturilor între tradiţie şi 
modernitate. Ediţia a XIX-a; Alba Iulia, 2017, p. 13;  

- Conferința internațională „Globalization, Intercultural Dialogue 
and National Identity – GIDNI5”, Tîrgu Mureș, 2018, p. 17. 

- Conferința internațională „Literature, Discourses and the Power 
of Multicultural Dialogue- LDMD6”, 2018, Tîrgu Mureș, Carmen 
Vasilca, Poetica acvaticului în opera Martei Petreu/ The aquatic 
poetics in the work of Martei Petreu, p.14. 

• Membru în colectivul de autori pentru lucrarea:”Limba si literatura 
română – Ghid de pregatire intensiva pentru examenul de 
bacalaureat” Editura Nomina, anii 2008,2009, 2010,2011,2012,2013 

• Participare la dezbaterea publică a documentelor  și la diseminarea 
rezultatelor proiectului Restructurarea sistemului de formare 
continuă prin generalizarea sistemului de credite profesionale 
transferabile -  ID 3777 

• Participare la proiectul EVA, Era Valorificării Antreprenoriatului 
Feminin, POSDRU/97/6.3/S/63236 

• Participare la elaborarea proiectului Cresterea competitivității 
ecomice și ocuparea forței de muncă din judetul Alba 

• Organizare Concurs Școlar Național de Competență și Performanță 
COMPER 2012, Concursul școlar Evaluare în educatie 2012, 2013 

• Coordonator al concursului național Media Kinder (2008, 
2010,2011), Concursurile Winers, Lumina Math, Cu viata mea apăr 
viata (2011),  în cadrul LTPM  

• Participare în calitate de membru în comisia de elaborare a 
subiectelor și de evaluare a candidaților în cadrul concursului de 
suplinire calificată din 6.08.2010; în Comisia de organizare și 
desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice 
2013/2014; în Comisia județeană de organizare a Olimpiadei de 
limba și comunicare 2009/2010; Comisia de corectare din cadrul 
Olimpiadei de limba și literatura română, etapa județeană, 
2008/2009,  

• Membru în Comisia de jurizare – secțiunea creație, etapa județeană 
și națională a Concursului Național Laudă semințelor, celor de față 
și-n  veci tuturor, anii 2011,2012,2013,2014,2015 

•  Profesor evaluator la Concursul Labirintul Ficțiunii, 
2006,2007,2008,2009; 

• Comunicare la Simpozionul „Tradiții, obiceiuri și mentalități’- lucrarea 
„Mentalități și cultură populară” 

• Participare cu referat la Simpozionul județean „Reducerea violenței 
în școli” 

• Diploma de excelență pentru participarea la concursul „Eu și Europa„ 

• Diploma pentru participare la activitățile din cadrul Festivalului 
Național al Șanselor Tale, 2009 

• Diploma de excelență pentru rezultate deosebite în anul scolar 
2009/2010 

• Diploma de excelență pentru participare la Ziua diversității la Alba 
Iulia 

 
 



Limba maternă • română 
 

 
Limbi străine cunoscute 

 
 
 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 

la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Franceza   B2  B2  B2  B2  B2 
Engleza   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  
 
Competenţe de comunicare 

 

• Comunicativă, sociabilă, întreprinzatoare 

• Realizator emisiune culturală: Ora de lectură, Radio Delta 
(2004/2005); 

• Membru în Comitetul local pentru situații de urgență, Ocna Mureș 
2012, 

• Foarte bune capacități de adaptare, comunicare și integrare în medii 
diverse; 

• Abilități de supervizare, delegare, motivare a grupului; 

• Abilitate, capacitate de analiza și sinteză, capacitate de previzionare 
a situațiilor neprevazute; 

• Spirit antreprenor, proactiv, empatic 

  
Competenţe 

organizaționale/manageriale 
• Organizare, empatie, focalizare, siguranță de sine; 

• Leadership, monitorizare, coordonare, control și implementare a 
politicilor educaționale (Inspector școlar – 2015- prezent – îcadrată 
în compartimentului Curriculum și inspecție școlară din Inspectoratul 
Școlar Județean Alba); 

• Membru în Consiliul Comunitar Consultativ al Consiliului Local Ocna 
Mureș; 

• leadership (în perioada 2010 – iunie 2015 director Liceul Teoretic 
Petru Maior Ocna Mureș, în perioada 2007/2010 director adjunct 
Liceul Teoretic Petru Maior Ocna Mureș);  

• Voluntar  ONG ASMEA; 

• Traducător si colaborator în relizarea proiectului școlar Comenius 1 
„Tinerii de azi, eco-cetățenii europeni de mâine”; 

• Colaborator în activitatile de conversație în proiectul  Ecos Ouverture 
„Aqua Fil” cu finantare Phare; 

• Organizator și coordonator  a 2 activități în cadrul proiectului 
„Caravana verde” implementat de Fundația PAEM; 

• Organizarea unei sesiuni de informare despre programul Tineret în 
acțiune, 2010; 

• Participare la un stagiu de formare în „Pedagogia proiectului”; 

• Participare la Atelierul: Școala altfel prin implicarea familiei, 2012; 
 
 
 

        Competenţe şi aptitudini          
     de utilizare a calculatorului 

• Utilizare PC , Word, Excel, Power Point, browsere internet (cf.  
Certificat),  utilizare software educațional AEL 

 
Competențe dobândite la 

locul de muncă 
 
 
 
 

 

• Capacitate de gestionare a resurselor materiale și financiare; 

• Competențe de comunicare și relaționare, competențe de 
conducere și coordonare, competențe psihosociale, capacitate de 
evaluare a activității proprii, de selectare a traseului propriu privind 
dezvoltarea carierei, promovare a valorilor, capacitate de analiză a 



 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 

contextului educațional, posibilitatea de a evalua particularitățile  
individuale și de grup, capacitatea de a gestiona actul decizional, 
de a stabili obiective și criterii în concordanță cu managmentul de 
calitate 
 

• Apetență pentru decorațiuni interioare si design vestimentar 

Alte competenţe şi aptitudini • Comunicare eficientă, perseverență, flexibilitate, creativitate, 
initiativă, caracter puternic 
 

Permis de conducere 
 

Informații suplimentare 
 

Permis de conducere categoria B 
 

• Mediator la Birou de mediator „Vasilca Doina Carmen”; 

• Expert formare – învățământ gimnazial – disciplina Limba și 
literatura română în proiectul „CURRICULUM RELEVANT, 
EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți” – CRED, cod. SMIS 2014+: 
118327; 

 
Anexe Documentele justificative ale CV-ului.  

 
 


