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Curriculum vitae 

Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume TETILEANU CERASELA MIHAELA

Adresă(e)
Telefon(oane)

Fax(uri)
E-mail(uri) tetileanu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) romana

Data naşterii

Sex feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional

mailto:tetileanu@yahoo.com
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Experienţa profesională

Numele şi adresa angajatorului
                                              Perioada

                                             
  Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
                                              Perioada

                                             
  Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
                                              

Perioada
                                             
  

Funcţia sau postul ocupat

             Activităţi şi responsabilităţi principale

                       Numele şi adresa angajatorului
                                              

Perioada
                                             

  Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
                                             

  Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

                                         Perioada
                                             

  Funcţia sau postul ocupat

 
CASA CORPULUI DIDACTIC HUNEDOARA
http://www.ccdhunedoara.ro/
1 SEPTEMBRIE 2019-

DIRECTOR

COORDONAREA ACTIVITATILOR CCD IN CONFORMITATE CU OMENCS 5554/2011

SCOALA GIMNAZIALA 21 SIBIU, strada Luptei nr. 27, cod poştal 550330, Sibiu, jud. Sibiu 
http://www.sc21sb.ro/, telefon: 0269 240 693;

1 SEPTEMBRIE  2017-31 august 2021, in prezent contract management suspendat

DIRECTOR 
Conducerea executivă a unității de învățământ , în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu 
hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale.

SCOALA GIMNAZIALA ’IG DUCA’PETROSANI, STR. ŞT.O. IOSIF, Nr. 4, PETROŞANI, Jud. HUNEDOARA, 
telefon: 0254-542 342, https://igducapetrosani.ro/

9 .01.2017-31.08.2017

DIRECTOR

Conducerea executivă a unității de învățământ , în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu 
hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale.

Liceul Tehnologic "Apollonius" Particular Petrosani, Strada: 1 Decembrie 1918 100, Petrosani;

2012-2013

DIRECTOR

Conducerea executivă a unității de învățământ , în conformitate cu atribuțiile conferite de legislația în vigoare, cu 
hotărârile consiliului de administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale.

Liceul Tehnologic "Apollonius" Particular Petrosani, Strada: 1 Decembrie 1918 100, Petrosani;

2011-2012 

Profesor de discipline economice, membru in Consiliul de administratie;

COLEGIUL ECONOMIC :”GEORGE BARITIU”SIBIU

2017-2018

Obligatie catedra Profesor ,disciplinele de predare:Turism,servicii, 

http://www.ccdhunedoara.ro/
http://www.sc21sb.ro/
tel:0254-542%20342
https://igducapetrosani.ro/
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Numele şi adresa angajatorului

                                         Perioada
                                             

  Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

                                        

 Perioada
                                             

  Funcţia sau postul ocupat

SCOALA GIMNAZIALA NR 21 SIBIU

2017-2019

Profesor , disciplinele de predare-Optionale:Educatie financiara, Patrimoniul turistic al judetului Sibiu

COLEGIUL ECONOMIC”HERMES”PETROSANI,STR.INDEPENDENTEI 1A,332058,JUD.HUNEDOARA
http://www.colegiul-hermes-petrosani.ro/

2002-perioada nedeterminata 

Profesor titular, Gradul I din martie 2012 ,disciplinele de predare:Turism,servicii;

Activităţi şi responsabilităţi principale
 Profesor responsabil al comisiei de Proiecte si Parteneriate Europene din 2009 -2017;
 Profesor membru al“Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional” din martie 2013;
 Formator CCD pe cursuri de implementare si scriere de proiecte Europene-mai 2017
 Profesor metodist al ISJ HD , 2012-2015;
 Responsabilul comisiei metodice Turism pentru Colegiul Economic’Herrmes’Petrosani
 Profesor metodist al Inspectoratului scolar Hunedoara la sectiunea ‘Proiecte si parteneriate 

internationale “din 2009 -2017
 Profesor metodist al Inspectoratului scolar la disciplina de specialitate Turism din 2012 -2017;
 Profesor membru in consiliul consultativ al inspectoratului scolar la sectiunea ‘Proiecte si parteneriate 

internationale”din 2009 -2017;
 Coordonator al Cercului metodic al Profesorilor responsabili cu Proiectele Educationale Europene 

pentru Zona Valea Jiului, din 2012-2017
 Profesor mentor,coordonator de practica pedagogica pentru disciplinele aferente 

specializarii:”Turism,Servcii” pentru Universitatea din Petrosani;
 Profesor formator/ evaluator al educatiei adultilor pentru Furnizorul de formare”Colegiul Economic 

“Hermes”’domeniul Turism,specializarea:”Camerista de Hotel”
 Profesor formator Part-time-A.J.O.F.M.Petrosani-Educatia adultilor din 2004 –2009,domeniul Turism,calificarea 

“Ospatar/Vanzator in unitatile de alimentatie publica;
 Profesor formator Educatia adultilor prin programele de reconversie profesionala aferente 

specializarilor:Ospatar”,”Administrator de Pensiune Turistica”;

http://www.colegiul-hermes-petrosani.ro/
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Numele şi adresa angajatorului
                          

 Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
                                         

Perioada
                          Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
                                         

Perioada
                          Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

 Profesor coordonator activitati si rezultate din derularea de Proiecte si Parteneriate Europene din cadrul 
Colegiului Economic ‘Hermes’Petrosani si regiunea Valea Jiului;

 Profesor alcatuitor de programe scolare optionale si de curriculum  in dezvoltare locala:
  Profesor corector/evaluator certificarea competentelor profesionale Nivel II,Nivel III, Nivel III  anansat,Nivel IV;
 Profesor membru /evaluator la concursurile scolare interdisciplinare/sesiuni de comunicari 

,fazele:judetene,nationale,examenul de bacalaureat
 Profesor coordonator al loturilor olimpice/concursurilor scolare:fazele judeteana si nationala;

ASOCIATIA EUROEDUAS PETROSANI,STR.GENERAL VASILE MILEA 21/16,JUD.HUNEDOARA
http://www.euroeduas.ro/wordpress/tag/asociatia-euroeduas-petrosani/

2013-2019
Vicepresedinte
Coordonator de proiecte si parteneriate cu finantare europeana:LLP , Tineret in Actiune,Erasmus +;
Activitati de profesor formator,facilitator, lucrator de tineret,activitati de voluntariat cu tinerii si adultii;

Clubul Copiilor si Elevilor Petrila,Str.Tudor Vladimirescu Nr.3
http://www.clubulcopiilorpetrila.ro/

2011-2013
Profesor/formator colaborator
Activitati extrascolare de instruire/formare aferente disciplinei:”Studii Europene”;

AJOFM Petrosani,Str 1 decembrie 1918/69
http://www.ajofmhd.ro/index.php?id=95

2004-2009
 Profesor Formator/lector part-time:”Ospatar/vanzator in unitatile de alimentatie publica”

Activitati de profesor formator:activitati predare/evaluare specifice „Educatiei Adultilor”in cadrul agentiei de 
reconversie profesionala AJOFM Petrosani pentru calificarile specifice domeniului Turism,alimentatie;

http://www.euroeduas.ro/wordpress/tag/asociatia-euroeduas-petrosani/
http://www.clubulcopiilorpetrila.ro/
http://www.ajofmhd.ro/index.php?id=95
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Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                                             Numele şi tipul 
instituţiei de      învăţământ/furnizorului de 

formare

Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                                             Numele şi tipul 
instituţiei de      învăţământ/furnizorului de 

formare

Educatie

13-24 MAI 2019

Activitati de observare a lectiilor de predare pentru elevi cu cerinte educationale speciale
Certificat Europass

Agrupamento Escalos de Penacova-Portugalia

17-23 NOIEMBRIE 2015

Certificat YOUTHPASS/Facilitator
Prevenire si combaterea somajului in randul tinerilor/curs pentru lucratori de tineret finantat prin programul 
Erasmus +”YOUTH CAN DO IT”;

ASOCIATIA EUROEDUAS PETROSANI

15-25 Octombrie 2015

Certificat YOUTHPASS
Diversitate,rezolvare de conflicte,incluziune sociala;Curs de formare Erasmus +” Living together in 
Diversity,resolving conflicts,building an inclusive Europe"

Gustav Stresemann Institute Bad Bevensen,Germania

4-17 mai 2015

Certificat Europass
Management educational;Activitate de job-shadowing prin programul Erasmus +Educatie scolara;

 Agrupamento de Escolas de Penacova,Portugalia;

17-25 martie 2015

Certificat YOUTHPASS; Curs de formare Erasmus +”  All Different, All Equal – Multimedia and Diversity 
Training”;
Incluziune,acceptare,cetatenie activa,mijloace mutimedia;

PRAXIS EUROPE-UK;

https://www.facebook.com/pages/Agrupamento-de-Escolas-de-Penacova/153766884663271
http://www.euroeduas.ro/wordpress/projects/


6

Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

                                                        Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

                                                         Perioada

                   Calificarea/diploma obţinută
           

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                       
Numele şi tipul instituţiei de      

învăţământ/furnizorului de formare

                                                  Perioada
                      Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

           
Disciplinele principale studiate /        

competenţe profesionale dobândite
                       

Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

                                                      Perioada
                   Calificarea/diploma obţinută

           Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                       Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

                                                        Perioada

                    Calificarea/diploma obţinută
          

 Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                       Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare                                     

                                                  Perioada
Calificarea/diploma obţinută

           Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                       Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formar

                       

Educatie
9-16 noiembrie 2014
Certificat YOUTHPASS
Participare activa,educatie non-formala;
AGENTIA NATIONALA DIN SPANIA,cursul:” Visibility and DEOR: Spread the fire!”

10-17 noiembrie 2013
Certificat YOUTHPASS
Participare activa,educatie non-formala;

AGENTIA NATIONALA DIN SPANIA,cursul:”Contrib-Uth-tion reloaded – The value of active participation”

7-20 mai 2012
Certificat de participare Europass/diploma de participare

“Tehnici Inovative de predare-invatare aplicabile in formarea profesionala a elevilor”-competente IT

SOLSKI CENTER PTUJ-SLOVENIA

15-19 august 2011

Certificat de participare„European Diversity Education”

Diversitate europeana,prevenirea abondonului scolar;

Riga University
22-28 august 2010

Certificat de mobilitate Europass-Comenius”Moodle and wiki for developing didacticatical material”

Competente informatice de creare a platformei MOODLE;
Platon School,Katerini Grecia-liceu

22-26 Iunie 2010 
Certificat de mobilitate EUROPASS Grundtvig-”European project planning”
Compenente de coordonare si implementare a proiectelor de parteneriat;
Pixell-Florenta,Italia-ONG

26 aprilie-16 mai 2010;
Certificat de mobilitate EUROPASS-Leonardo Da Vinci-VETPRO„FORMAREA FORMATORILOR DIN TURISM”
Competente specializate in Turism;
AMADEUS ASSOCIATION,VIENA

24-30 ianuarie 2010 

CERTIFICAT DE PARTICIPARE  Workshop-Grundtvig” Intercultural compentencies in Tourism”

Competente specializate in Turism;

”VHS-Regen,Germania
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Perioada

Calificarea/diploma obţinută
        Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                      Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

                                                 
                                               Perioada

Calificarea/diploma obţinută
        

   Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

                       Numele şi tipul instituţiei de      
învăţământ/furnizorului de formare

          Perioada

Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

15-19 mai 2009 
Certificat de participare Comenius„Sharing diversity-approach the intercultural dialog” Taliinn,Estonia
nterculturalitate,dialog social,dimensiunea europeana a educatiei;
 
NEAC- Network of European Active Citizens  -Procida-Italia

  

22-29 aprilie 2009;
Certificat de participare Grundtvig”Intercultural competencies for european project managers and team”
Competente de coordonare si implementare a proiectelor EU,spirit de echipa;

Xena Coodinamente-Padova,Italia

   

   
2004-2006

Master " Management ul Ospitalitatii si a turismului"/Diploma de licenta

Turism,servicii,marketing si management turistic;
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Petrosani, Facultatea de Stiinte

Petrosani (România)

Perioada 1994 - 1998
Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Economist licentiat, Specializarea "Turism,servicii"/Diploma de licenta

Turism,servicii,marketing si management turistic;
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare
 Universitatea” Lucian Blaga” Sibiu; Facultatea de Stiinte

                                                   Perioada 1989-1993 
Calificarea/diploma obţinută Atestat/Contabil Statistician/Diploma de bacaluareat

Disciplinele principale studiate /        
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare

Contabilitate,statistica,informatica,marketing’

Liceul Economic si de drept Ad-tiv Bacau
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Cursuri de formare la nivel national si cele prin programe POSDRU
 Activitati de tip LTT in cadrul proiectelor Erasmus +, Parteneriate strategice de invatare, domeniile Educatie 

scolaar si Educatia Adultilor, 2016-2019;
 Curs organizat de CCD Sibiu, mai 2019, Educatie interculturala pentru o scoala noua, 15 credite
 Curs organizat de ANPCDEFP , iunie 2018 , “Results-The sound of the projects”
 Curs organizat de ANPCDEFP , aprilie 2017, “Visibliy of DEOR”
 Curs de “Management Educational”,25 de credite,04.03.2016-19.03.2016,ISJ Deva;
 Activitati de dezvoltare profesionala ,12.01.2015-31.03.2015 in cadrul proiectului Personal Didactic in Sistemul 

de Invatamant preuniversitare si universitar de stat-Promotor al invatarii pe tot parcursul vietii » :POSDRU 
/174/1.3/S/149155 ;

 Participarea la cursul : »Utilizarea Instrumentelor On-line in Educatie »,2014-2015
 Cursul de formare : « Abilitare curriculara-discipline tehnice »,13.03.2014-16.03.2014,20 ore ;
 Curs de formare : »Erasmus +,Curs Plus de scriere de proiecte »,februarie 2014
 Octombrie-noiembrie 2013-Curs pentru profesori  mentori metodisti;
 28 X-1 XI 2013 Timisoara,CURS MANAGER DE PROIECT FONDURI STRUCTURALE”in cadrul proiectului 

POSDRU :  „Imbunatatirea capacitatii Beneficiarilor de a implementa proiecte finantate din Instrumente 
Structurale” ;

 Cursul de formare:”C11-Management educational si dezvoltare comunitara”-perioada 30.04-30.05.2013,24 
ore;

 Iunie 2012 UBB Cluj ,curs DIDACTICA MARKETINGULUI PRIN PROGRAMUL Posdru /87/1.3/S/63908: 
„Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul liceal, care predau discipline economice”

 Octombrie 2011- 2013 Implicata ca profesor formator pentru calificarile:”Ospatar,’Ad-tor de Pensiune Turistica” 
in cadrul proiectului POS DRU “Calificarea în turismul balnear  
o şansă pentru viitor” POSDRU/80/2.3/S/59411

 Proiectul POSDRU: „Firma de exerciţiu - o şansă pentru cariera ta ! „-POSDRU/57/1.3/S/33440.
 Februarie 2011-curs ‘Facilitator”in cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/63206,’Scoala vine la tine acasa”
 Curs de formare facilitator urmat de calitatea de Responsabil regional in proiectul POSDRU  „Parteneriat pentru 

copilul meu – program educativ de sprijin pentru elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi părinţii acestora”- 
POSDRU/91/2.2/S/62183

 Octombrie 2010-februarie 2011 –diploma de  participare in cadrul proiectului POSDRU:”Profesorul creator de 
soft educational” POSDRU/57/1.3/S/34533.

 Cursuri de formare profesionala ,20 ore,AEL si MS Office 2017;
 Curs Formator”ZECE PLUS”-aprilie 2008;
  2004-2006 Cursuri de implimentare a firmei  de exerciţiu organizat la Lupeni,prin proiectul ECONET-Diploma 

de participare;
 Octombrie 2006 participare în cadrul proiectului TOUR REG.de la Timişoara,finanţat de KULTUR KONTACT 

AUSTRIA;
 Mai 2007 participare la programul de formare”Dimensiunea Europeană a Educaţiei”-diploma de participare –

C.C.D.Deva

Autoevaluare
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba B2 engleza B2 engleza B2 engleza B2 engleza B2 engleza
Limba A1 Germana A1 Germana A1 Germana A1 Germana A1 Germana

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

(Certificat de Competenta Lingvistica eliberat de Universitatea din Petrosani, dobandit in 19.09 .2006,la limba 
engleza,Adeverinta privind calificativul B2 conform cadrului european comun de referinta pentru limbi starine,limba 
engleza,obtinut in 21.02.2012;)

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe de comunicare/sociale

         

  
Competenţe 

organizaționale/manageriale

 Abilitatea de a lucra în echipa; competente în 
rezolvarea problemelor sociale, ,disponibilitati si aptitudini de coordonare a activitatilor si proiectelor 
extrascolare ;

 Abilităţi de comunicare şi relaţionare, de a organiza şi  coordona activităţi la clasă, abilităţi manageriale şi 
de lucru în  echipă. 

 Loialitate, respect, luarea de decizii obiective, punctualitate, profesionalism, conştiinciozitate;
 Deprinderi sociale si de rezolvare de probleme datorita interactiunii cu elevii, parintii ,cu colegii din 

scoala, judet si din tara , cu agentii economici din comunitate .Inclinatii catre lucrurile din afara propriei 
persoane, atentie orientata catre ambianta sociala, usurinta in comunicare , sociabilitate.

 Capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informatii si 
abilitati, disponibilitate pentru implicare in activitati socioculturale, competente dobandite în urma 
realizării numeroaselor proiecte internationale la locul de munca si in cadrul numeroaselor evenimente 
culturale si sociale la care am participat (intalniri de proiect, interviuri, facilitator in cadrul cursurilor de 
formare si a proiectelor bazate pe schimburi de tineri..).ca responsabil de proiecte europene 
educationale la nivel organizational si local;

 Comunicare interinstitutionala cu partenerii internationali (cursuri de formare din strainatate)
 Capacitatea de a comunica eficient in cel putin o limba straina prin participare la intalniri de 

proiect,prezntari de lucrari,facilitari de programe in limba engleza ;

 Aceste competente au fost dobandite si imbunatatite în perioada de experienta profesionala in calitate 
de director al institutiilor de invatamant preuniversitar, si de  responsabil cu proiectele educationale 
europene , in cadrul numeroaselor intalniri de proiect pentru implementarea lor, training-uri si seminarii 
la care am participat (pe tema dezvoltarii mele profesionale, personale, managementul 
timpului,managementul proiectelor,management educational, cursuri de resurse umane atat in tara cat 
in strainatate),contributii in managementul educational in echipe de proiect CRIOVEST in anii 
2013,2014 si proiecte  POSDRU/POCU ;Tototdata am calitatea de vicepresedinte a Organizatiei 
Euroeduas Petrosani,organizatie ce desfasoara activitati formale si non-formale pentru tineret si adulti in 
parteneriat cu actori interesati din domeniul educatiei ;Prezint cronologic derularea lor:

 ACTIVITATI DE COORDONARE(MANAGEMENT) PROIECTE EUROPENE DE TIPUL ERASMUS 
PLUS,LLP , TINERET IN ACTIUNE,E-TWINNING

 Coordonator al proiectului Erasmus+, Ka 1 –VET, 2019-1-RO01-KA102-061474 , ”Stagii de practica in 
agentii de Turism” , in parteneriat cu 3 licee VET si cu invatamant dual din Valea Jiului-proiect aflat in 
derulare;

 Coordonator al proiectului Erasmus+, Ka 1, Educatie Scolara pentru Scoala Gimnaziala nr 21 Sibiu, 
nr de referinta: 2018-1-RO01-KA101-048436, intitulat: „Toti diferiti,toti egali"-Activitate de job 
shadowing pentru elevii cu cerinte speciale”

 Coordonator al proiectului Erasmus +, Ka 201: 2016-1-RO01-KA201-024405;
 Coordonator al proiectului Erasmus+, Ka 1 –VET: 2016-1-RO01-KA102-023294;
 Coordonator al proiectului Erasmus +, Ka 1 TINERET-« RHYTHM « ; 2015-3-RO01-KA105-22678
 Coordonator al proiectului Erasmus +, Ka 1 VET , 2015-1-RO01-KA102 – 014262,”Competente 

Europene in Turism”
 Coordonator al proiectului Erasmus +,-Youth  Ka 1 Tineret,  2015-1-RO01-KA105- 015300,”Youth Can 

Do It”;
 Coordonator al proiectului Erasmus +, Ka 1 Educatie scolara ,2014-1-RO01-KA101 – 

000270,”Increasing Teaching Skills By JobShadowing”;
 Coordonator al proiectului:”SCOALA EUROPEANA 2014-2017”,TITLU DECERNAT IN MAI 2014 

;depunere documentatie,realizare produse finale;
o Coordonator al proiectului Leonardo da vinci:”INTERNSHIP TRAINING IN TOURISM” LLP-LdV-IVT-

2012-RO-030,perioada de desfasurare a stagiului de pregatire practica:3-16 iunie 2013,calitatea de 
coordonator si profesor insotitor;

o Coordonator al proiectului:Grundtvig-Parteneriate de Invatare”,2012-2014 :”IMPROVING HEALTH 
SKILLS IN ADULT LIFE”,GRU-12- P-LP-134-HD-PT,pentru asociatia HERMES COMUNITAS ;calitatea 
–manager de proiect ;  

o Coordonator al proiectului:Grundtvig-Parteneriate de Invatare”,2012-2014”F.I.L.M” GRU-12--LP-44-
HD-IT,pentru SALVATI COPIII FILIALA HUNEDOARA, calitatea –manager de proiect ;

 Coordonator al proiectului Leonardo da vinci-VETPRO,2011;Tehnici Inovative de predare-invatare 
aplicabile in formarea profesionala a elevilor” calitatea –manager de proiect ,participant;

 Coordonator al proiectului :”EUROPEAN LANGUAGE LABEL 2012”,titlu decernat in martie 2012 
pentru proiectul :Grundtvig-Parteneriate ”Get adults make events”cu produsul final Ghid 
multilingvistic;

 Coordonator al proiectului”SCOALA EUROPEANA” :2017-2021, 2014-2017 , 2011-2014; 
 Coordonator al proiectului:COMENIUS PARTENERIATE SCOLARE,2011-2013: „I am a child, a safe 

world is my human right”,COM-11-PM-260-HD-TR;pentru CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR-
PETRILA, calitatea –manager de proiect 
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 Coordonator al proiectului Leonardo da vinci:”Formarea formatorilor din Turism”,LLP-
LDV/2009/VETPRO/154, perioada de desfasurarea a stagiului:26 aprilie-16 mai 2010 in Viena,Austria; ; 
calitatea –manager de proiect ,participant;

 Coordonator al proiectului Leonardo da vinci:”Stagiu de pregatire in industria turistica europeana”,LLP-
LDV/2009/IVT/79, perioada de desfasurare a stagiului 8-28 martie 2010 ,Malaga –Spania;calitatea –manager 
de proiect ;

 Coordonator al proiectului:Grundtvig-Parteneriate de invatare pentru Educatia Adultilor, ”Get adults make 
events”09-GRU-P-LP-10-HD-IT,2009-2011, ; calitatea –manager de proiect ;

  Coordonator al proiectului Comenius-Bilateral ;”Industry and nature-war or cooperation?”,2009-2011 
proiect rezerva pe listele ANPCDEFP;

 Coordonator al proiectului Comenius-multilateral:”Health and nutrition without borders”2010-2012;-proiect 
aprobat in Franta,Spania si Italia,respins in Romania ,finalizat;

 Persoana de contact in parteneriatul creat cu ICT Beltrami-Italia,in cadrul proiectului
  “e-moodle”,tema fiind “Planul de afaceri al unei agentii de turism”-aplicabil la Firma de exercitiu;
 In anul scolar 2007-2008 coordonator al proiectului Leonardo da Vinci –mobilitati IVT”Resursa umana factor 

esential  in domeniul ospitalitatii si a turismului”
 Membru/administrator  proiecte E-twinning:GAME si Teachers for Teachers;profesor fondator al proiectului E-

twinning-Traditions and Celebrations;
 Organizator al cursului de specializare pe formarea adultilor 2008,”Camerista de Hotel”fiind profesor formator al 

cursului

Competențe dobândite la locul de muncă
 Utilizarea metodelor moderne de predare si evaluare:portofolii,proiecte,metode informatice:AEL,Moodle,Wiki;
 Utilizarea  şi crearea suporturilor de curs proprii,C.D-uri
 Creşterea ponderii conversaţiei ,conştientizarea elevilor asupra cunoaşterii culturii şi civilizaţiei locale,regionale  

naţionale si internationale  prin prisma turismului şi a imaginii obiectivelor cultural-educative,participarea la 
proiecte internationale;

 Crearea si Utilizarea auxiliarelor curriculare şi a manualelor alternative
 Crearea programelor opţionale şi a celor de dezvoltare locală( Patrimoniul Turistic al jud.Hunedoara si al Vaii 

Jiului,Studiul Calitatii produselor si Serviciilor)
 Crearea programei de studiu aferenta cursurilor de Formare a Adultilor,Nivel I,specializarea”Camerista de 

Hotel”.disciplina”Servicii Hoteliere”;
 Coordonarea loturilor olimpice;
 Coordonare proiecte educationale:”ECO HALOWEEN”,”PE URMELE STRABUNILOR”,CADOURI PENTRU 

COPIII NIMANUI”;
 Membru al Comisiei Judetene de Organizare, Etapa Judeteana a Concursului de produse finale ale proiectelor 

europene:”MADE FOR EUROPE”,editia 2012;
 Membru in echipa de organizare a Simpozionului International-„Sanatate prin Alimentatie”,2010-2014;
 Membru a echipei de colectare,pregatire si sustinere a documentelor necesare participarii scolii la Competitia 

Regionala”TITLUL DE EXCELENTA CRIOVEST 2013,2014;
 Coordonator al proiectului”SCOALA EUROPEANA” :2017-20121, 2014-2017 , 2011-2014; 

Competenţe şi aptitudini tehnice  abilitatii  PC :MICROSOFT OFFICE,softuri educationale:AEL ,Moodle si wiki;
 Creare administrare site-uri si bloguri utile in activitatea didactica
 Creare/platforma Moodle
 Creare RED
 Competenţe de navigare pe Internet
 Competente de realizare a siteurilor web/blogguri/grupuri de discutii pentru desfasurarea  proiectelor europene 

aflate in derulare
 Utilizarea poştei electronice ca mijloc frecvent de comunicare
 Competenţe de lucru în reţea-membru e-twining
 Competenţe privind utilizarea mijloacelor TIC: videoproiector,imprimantă, fax, xerox, aparatului foto digital
 abilitati de comunicare si multiplicare a informatiei
 Membru activ a platformei  www.e-twinning.ro
 Membru activ cu publicare de materiale didactice www.didactic.ro

Competenţe Informatice Operarea  in diferite programe de contabilitate :  Administrare platforma Moodle,operare programCIEL si programe 
de operareMicrosoft Office 2007,2010: Word, Excel, Power Point.  Dexteritatea degetelor, dexteritate manuala.

Competenţe şi aptitudini artistice -muzica de orice fel

http://www.e-twinning.ro/
http://www.didactic.ro/
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   Alte competenţe şi aptitudini

 Perseverenta,spirit organizatoric,seriozitate;
 Experienta de coordonare manageriala a comisiilor , a echipelor de proiecte ;
 În prezent sunt coordonatorul echipei de proiecte europene cu toate activitatile ce impun proiectarea didactica 

pe calculator;
 Am experienta în logistica ca urmare a formarii profesionale dobândite la locul de munca coordonand  proiecte 

si participand la diferite intalniri de proiect in medii multinationale/internationale;
 Capacitate autoorganizatorica privind  termenele  intermediare  si finale precum si  standardele cantitative si 

calitative la nivelul comisiei de calitate.
 Capacitate de conlucrare cu institutii abilitate sa formeze, sa îndrume, sa protejeze si sa asigure socializarea 

persoanelor cu dizabilitati si disponibilitatea de implicare în colaborarea acestor institutii cu întreprinderi, fundatii 
si entitati care au raspunderi sociale si/sau disponibilitati în acest domeniu:SALVATI COPIII FILIALA 
PETRILA,ASOCIATIA EUROEDUAS PETROSANI;

Permis(e) de conducere Nu posed

Stare civila:casatorita
1 copil
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicatii 

Prezentări

Proiecte

                                                      

Conferințe

Seminarii

Afilieri

Referințe

 Contributii la elaborarea ghidului Metodic Interdisciplinar al cadrelor Didactice de la Aria Curriculara 
tehnologii  cu publicare de lucrare si sugestii metodologice ;

 Crearea ghidului adresat elevilor cu cerinte educationale speciale, ca rezultat al 
proiectului:”TOŢI DIFERIŢI, TOŢI EGALI Activitate de job shadowing pentru elevii cu cerinţe 
speciale”, ISBN: ISBN 978-973-0-30324-7

 Contributii la crearea de resurse educationale deschise pentru educatie inclusiva;
 Publicatii in reviste scolare;
 Crearea ghidului multilingvistic tradus  in 8 limbi :”Multilingual Conversational guide”-ghid cu aplicabilitate 

la clasele de turism cu engleza intensiv”
 Publicare lucrare ,27.05.2015,la Sesiunea de Referate si Comunicari Stiintifice a disciplinelor din Aria 

Curriculara –Tehnologii:”Increasing teaching skills by Job-shadowing”
 Crearea ghidului turistic al mun.Petrosani  in limba engleza intitulat:”Petrosani Tourist Guide” aplicabil la 

clasele de turism cu engleza intensiv
 Publicare lucrare in cadrul Simpozionului International:”Arta Cultura Traditie in Europa”-Editia I 2008-ISBN 

978-973-741-089-4
 Publicare lucrare cu tema:”Intercultural competencies for european project managers and teams”,in 

cadrul Sesiunii de Referate si Comunicari Stiintifice a disciplinelor din Aria Curriculara –
Tehnologii,organizata la Centru de Pedagogie Curativa Simeria,mai 2009;

 Lucrare publicata in Ghidul Metodic Interdisciplinar al cadrelor Didactice de la Aria Curriculara 
“Tehnologii”,ISBN 978-973-677-194-1

 Lucrare publicata in cadrul Simpozionului International Sanatate prin Alimentatie”-Editia a IV 
a,21.05.2011,ISBN:978-973-677-1293

 Lucrare publicata in cadrul Simpozionului International “Didactica XXI”,ISSN 2066-8775

 Prezentari  anuale a stagiilor de formare şi reuniuni de diseminare in cadrul centrului metodic la nivel 
zonal (zona Valea Jiului), cât şi la nivel judeţean din 2008;

 Prezentarea programului LLP-2007-2013 in cadrul Reuniunii de Informare pentru Regiunea Vest,martie 
2011;

 Facilitator in cadrul proiectului :Erasmus +,-Youth  Ka 1 Tineret: 2015-1-RO01-KA105- 015300,”Youth 
Can Do It” si in proiectul Erasmus +, Ka 1 TINERET-« RHYTHM « ; 2015-3-RO01-KA105-22678

 Participare curs de formare  Erasmus +” Living together in Diversity,resolving conflicts,building an 
inclusive Europe" organizat de Gustav Stresemann Institute Bad Bevensen,Germania

 Participare curs de formare Erasmus +,,KA 1“organizat de : Praxis Europe Birmingham-UK;
  All Different, All Equal – Multimedia and Diversity Training 
 Profesor insotitor in cadrul proiectului Erasmus +, Ka 1 VET 2015-1-RO01-KA102 – 

014262,”Competente Europene in Turism”
 Profesor beneficiar/monitor/coordonator in cadrul proiectului Erasmus +, Ka 1 Educatie scolara 2014-1-

RO01-KA101 – 000270,”Increasing Teaching Skills By JobShadowing”;
 Profesor insotitor in cadrul proiectului Leonardo da vinci:”INTERNSHIP TRAINING IN TOURISM” LLP-

LdV-IVT-2012-RO-030
 Participare in calitate de oordonator al proiectului Grundtvig-“Get Adults make Events”in,2009-

2011,la  4 mobilitati internationale in Italia,Lituania,Turcia,Anglia:
 Coordonator a 3 proiecte Leonardo da Vinci:”Stagiu de pregatire in industria turistica europeana”; 

‚”Formarea Formatorilor din Turism,,”Tehnici Inovative de predare învăţare aplicabile în formarea 
profesională a elevilor”,participare ca profesor beneficiar

 Implicare in derularea Activitatilor proiectului Grundtvig-“Knowing your City” 2010-2012  in calitate de 
formator  si participare la intalnirile de proiect din :Spania,Romania,Polonia

 Participare la 2 intalniri transnationale de proiect,Turcia si Grecia , in cadrul proiectului COMENIUS 
PARTENERIATE SCOLARE,2011-2013: „I am a child, a safe world is my human right”,COM-11-PM-
260-HD-TR;pentru CLUBUL COPIILOR SI ELEVILOR-PETRILA, calitatea –manager de proiect ;

 Conferinta Intermediara a proiectului POSDRU:”VIA-VOCATIE,INTERESE,AUTOCUNOSTERE SI 
DEZVOLTARE”,20.03.2012,Timisoara;

 Conferinta de diseminare a proiectelor Erasmus+ in cadrul Universitatii din Petrosani;
 Participare la Conferinta Interregionala:”Connection and colaboration between local administrations 

,economic public and private sector and education institutions”,organizat de Universitatea din 
Petrosani,septembrie 2012;

 Participare la conferinta:”Romanian Universitary Fair-RIUF” 2012;

 Participare la seminarul international :Erasmus+-Lucratori de Tineret,:"Living together in 
Diversity,resolving conflicts,building an inclusive Europe";in Germania,Gustav Stresemann 
Institute Bad Bevensen,perioada:15-24 octombrie 2015; 

 Participare seminar international : :”Contrib-Uth-tion reloaded – The value of active 
participation”,Plasencia organizat de Agentia nationala de Programe Internationale din Spania;

 Studiul Psihopeagogic:”CARIERA DIDACTICA:INTRE VOCATIE,FORMARE SI 
ADAPTABILITATE”,iunie 2015,in cadrul UNIVERSITATII BABES-BOLYAI –CLUJ;

 Seminar international de diseminare a proiectului european centralizat :”Diverse Europe at 
Work”,07.10 2010;

 Seminar:”Pedagocical Training of Teaching and Learning Methods”,martie 2013
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Distincții
 Diploma de excelenta ,obtinuta in octombrie 2014 ,pentru Promovarea valorilor europene in cadrul programului comunitar:”invatare pe Tot 

Parcursul Vietii”(LLP, 2017-2013)
 Diploma de Merit,pentru contributia la realizarea evenimentului din cadrul proiectului “Caravana carierei”,februarie 2013;
 Coordonator al proiectului : « Scoala Europeana”,in anii 2011 si 2014,colegiul obtinand distinctia in 2 etape:2011-2014,2014-2017;
 Distincia Europeana “European Language Label”in anii 2010,2011,colegiul obtinand distinctia in martie 2012 “European Language Label”in anul 2011 cu 

proiectul “Get Adults Make Events”,in calitate de manager de proiect;
 Distinctii “E-Twinning Label” „in cadrul proiectelor etwinning coordonate;
 Diploma de Merit pentru rezultate la Concursuri si Olimpiade Scolare;
 Diploma de excelenta  obtinuta in cadrul Simpozionului International de comunicari didactice:”Scrisori catre Bunul Dumnezeu”,24 mai 2008;
Obtinerea gradatiei de merit :2008-2012,2012-2017, 2017-2022.

Afilieri:
 Vicepresedinte ASOCIATIA EUROEDUAS PETROSANI
 Coordonator de programe educative -Clubul Copiilor Petrila
 Coordonator al activitatilor de diseminare din ziarele de interes local/judetean-ZVJ,Gazeta Vaii Jiului;
 Voluntariat  cu fundatia”Noua Speranta”Petrila,Crucea Rosie Petrila-cadru didactic coordonator de programe;
 Voluntariat « Salvati Copiii »-filiala Hunedoara ,membru in consiliu director
 Voluntar Organizatia „ANTISIDA”Petrila
 Membru AEDER
 Coordonare activitati Primaria Petrosani;


