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Curriculum vitae                                                                                            

Europass  

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume 

 

Adresă 

 

Telefon 

 

E-mail 

 

Naţionalitate 

 

Data naşterii 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

*Perioada (de la - până la) 

 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 BOSTAN (căs. BĂRGĂOANU)  LAURA 

DANIELA 

 

 60, 1 DECEMBRIE 1918, 617205, GHERĂEŞTI 

NEAMŢ, ROMÂNIA 

 0741182729 

 

 laura_bargaoanu@yahoo.com 

 

 română 

 

 11.12.1977 

 

 

 1997 până în prezent 

 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Gherăeşti 

 

 Educație 

 

 Învăţătoare: 1997-2007 (profesor înv. primar 

din 2008) 

 

 Activitate la catedră, diriginte, responsabil 

comisie metodică învăţători (2001-2002 şi 

2002-2003), membru al Consiliului de 

Administraţie (2004-2005, 2005-2006, 2008-

prezent), consilier educativ (2004-2005, 

2005-2006, 2006-2007 şi 2007-2008), 

responsabil CEAC (2009-2010, 2010-2011 şi 

2011-2012), director adjunct (2008-2012), 

director (2012 -2021), profesor metodist 

(2013-2020), președinte CIM (2014 – 

prezent), responsabil cerc pedagogic 

învățători (2020 – prezent) 
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EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

*Perioada (de la - până la) 

 

*Numele şi adresa angajatorului 

 

*Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

*Funcţia sau postul ocupat 

 

*Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

 

 

 

 2012 până în prezent  

 

 

 Şcoala Gimnazială, Comuna Gherăeşti 

 

 Educație 

 

 

 Director (membru CNEME)  

 Profesor învățământ primar 

 Preşedinte CA, preşedinte diverse comisii la 

nivelul şcolii  (Examene Naționale; Euro 200; 

CIM; inventariere; casare; elaborare PDI, RI, 

ROF; pentru proiecte  europene etc.), 

membru în diverse comisii la nivel județean 

(comisia de evaluare EN – VIII, comisia de 

organizare și desfășurare bacalaureat, 

comisia de evaluare bacalaureat), 

responsabil cerc pedagogic învățători, 

profesor metodist ș.a. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 

 
 

 2015 - 2017 
 

 Universitatea București /Conversie 
profesională -  4 semestre 

 
 
 

 Istorie 
 

 Diplomă - cursuri postuniversitare 
 
 

 Program de formare de conversie 
profesională postuniversitară 

 
 

 2010 - 2012 
 

 UMF Iaşi /Cursuri postuniversitare de 4 
semestre 

 
 
 

 Management public european 
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ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 
 

 Diplomă - cursuri postuniversitare 
 

 Studii postuniversitare de specializare 
 
 
 
 

 2008-2010 
 

 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale  
Educaţiei – Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca 

 

 Psihologie/Masterat ,,Consiliere în şcoală: 
Dezvoltare şi sănătate mintală”  

 

 Diplomă de master 
 

 Studii universitare de masterat 
 
 
 
 

 2005-2008     
 

 Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei – Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, 
Cluj-Napoca 
 

 Ştiinţe ale Educaţiei/Pedagogia 
Învăţământului Primar şi Preşcolar 
 

 

 Diplomă de licenţă 
 

 Studii universitare de lungă durată – sistem 
Bologna 

 
 
 

 01.07.2020-15.07.2020 
 
 

 S.C. START 2 PERFORM S.R.L. în colaborare 
cu MEN 

 
 

 Dezvoltator de e-learning 
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 

 

 Certificat de absolvire 
 

 Program de specializare 
 
 
 

 

 08.12.2019 – 18.12.2019 
 

 CNDRU EUROSTUDY în colaborare cu MEN 
 
 

 

 Resurse umane în managementul 
educațional 
 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 15 credite profesionale transferabile 
 

 Program de formare continuă 
 
 
 
 

 03.05.2019 – 02.06.2019 
 

 Asociația Didakticos Timișoara în 
colaborare cu MEN 

 
 

 Managementul carierei și dezvoltării 
personale 

 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 15 credite profesionale transferabile 

 

 Program de formare continuă 
 
 
 
 

 8.05.2015 -6.06.2015 (100 de ore) 
 

 CNDRU EUROSTUDY în colaborare cu MEN 
 

 
 

 Dezvoltarea competențelor de leader în 
managementul educațional 
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 25 credite profesionale transferabile 

 

 Program de formare continuă 
 

 
 

 02.09.2019 – 31.10.2019 
 

 CCD Botoșani 
 
 
 
 

 CRED – Curriculum relevant, educație 
deschisă pentru toți 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 30 credite profesionale 
transferabile 

 Program de formare continuă 
 
 
 
 

 15.02.2019 – 14.04.2029 
 

 Asociația Națională a Mentorilor de 
Dezvoltare Profesională 

 
 

 Modernizarea procesului de predare-
învățare-evaluarecentrat pe formare de 
competențe 
 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 20 credite profesionale 
transferabile 

 Program de formare continuă 
 
 
 

 15.11.2019 – 06.12.2029 
 

 Asociația Generală a Cadrelor Didactice din 
România ,,Dăscălimea română” 

 
 
 

 Competențe-cheie prin activitățile 
nonformale și extracurriculare 

 



6 

 

 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 24 credite profesionale 
transferabile 

 Program de formare continuă 
 

 
 

 Februarie – iunie 2015  
 

 C.C.D. NEAMȚ 
 
 
 

 Modalități de formare a competențelor 
cheie la preșcolar și la școlarul mic 
 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 25 credite profesionale transferabile 

 

 Program de formare continuă 
 
 
 
 

 31 octombrie 2015 
 

 Asociația Generală a Învățătorilor din 
România 

 
 
 

 Simpozion Internațional ,,Portrete de 
dascăli” – cursuri pe teme pedagogice 
(participare cu lucrare) 

 

 Certificat 
 

 Activitate de formare continuă 
 

 
 

 4.02.2014 -5.04.2014 (99 de ore) 
 

 C.C.D. NEAMȚ 
 
 

 Scrierea, implementarea și evaluarea 
proiectelor educaționale 
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 

 Atestat de formare continuă a personalului 
didactic – 25 credite profesionale transferabile 

 Program de formare continuă 
 
 
 
 
 

 4.09 – 5.09.2014 (16 ore) 
 

 I.S.J. Neamț și C.C.D. Neamț 
 

 
 

 

 Abilitarea curriculară a cadrelor didactice 
din învățământul primar pentru clasa 
pregătitoare 
 

 Adeverință 
 

 Program de formare continuă 
 
 
 
 

 martie-mai 2013 (89 ore) 

 Academia Națională de Informații ,,Mihai 
Viteazul” în parteneriat cu M.E.C.T.S. și CCD 
,,Grigore Tăbăcaru’’ Bacău (proiect 
POSDRU) 

 Dezvoltarea competențelor manageriale 
ale personalului didactic  cu funcții de 
conducere, îndrumare și control – ,,OSCINT 
pentru Management Preuniversitar 
Educațional” 

 Atestat – 25 credite transferabile 

 Program de formare continuă 

 

 noiembrie 2013 (16 ore) 

 

 I.S.J. Neamț 
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*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 

 Formare metodiști 

 Adeverință 

 Curs formare continuă 

 

 

 14.09.2012 – 17.10.2012 (80 ore) 

 

 S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. – IAȘI 

 Manager financiar 
 

 Certificat 
 

 Program de specializare  

 

 

 02.04.2012-27.04.2012 
 

 Centrul Național de Evaluare și Examinare 
 
 

 ,,Coordonate ale unui nou cadru de 
referință ale curriculumului național” 
(dezvoltarea competențelor de evaluare a 
manualelor școlare și a altor materiale didactice) 

 Adeverință – 15 credite profesionale 
transferabile 

 

 Program de formare continuă 

 

 

 martie-septembrie 2011 

 Universitatea Transilvania – Brașov în 
parteneriat cu CCD Neamț 

 

 COMPAS - ,,Profesionalizarea carierei 
didactice”  
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Atestat - 90 de credite profesionale 
transferabile 

 Program de formare continuă 

 

 

 martie – aprilie 2011 (89 ore) 
 

 Unitatea de Management al Proiectelor cu 
finanţare Europeană 

 
 

 Program de dezvoltare şi îmbunătăţire a 
competenţelor profesionale ale directorilor din 
grădiniţe 
 

 Atestat - 25 credite profesionale 
transferabile 
 

 Program de formare continuă 
 

 
 

 iulie-octombrie 2009 (89 ore) 
 

 SIVECO România S.A. 
 

 
 

 INTELTEACH - Instruirea în societatea 
cunoaşterii (TIC în activitatea didactică) 
 

 Atestat cu 25 credite profesionale 
transferabile 
 

 Program de formare continuă 
 

 
 

 17.10.2009 – 11.11.2009 (40 ore) 
 

 S.C. SUPER PROFESIE S.R.L.  
 
 
 
 

 MENTOR 
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 

 

 Atestat C.N.F.P. 
 

 Program de specializare 
 

 
 
 
 

 07.03.2009 – 18.04.2009 (120 ore) 
 

 S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. IAŞI 
 

 
 

 MANAGER PROIECT 
 

 Atestat C.N.F.P. 
 

 Program de specializare 
 
 
 
 
 

 12.03.2009 – 16.04.2009 (90 ore) 
 

 S.C. SUPER PROFESIE S.R.L.  
 
 

 

 FORMATOR 
 
 

 Atestat C.N.F.P. 
 

 Program de specializare 
 

 
 
 

 2004 – 2008  
 

 Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, Universitatea Bacău 
 
 

 

 Perfecţionare în activitatea didactică din  
învăţământul primar 
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*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 
 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
*Perioada (de la - până la) 
 
*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a  realizat 
formarea profesională 
 
*Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 
 
*Tipul calificării/diploma obţinută 
 
*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei  
dar care nu sunt recunoscute  
neapărat printr-un certificat sau o 
diplomă 
 
Limba maternă 
 
 
 

 

 

 Certificat  
 

 Gradul didactic I în învăţământ 
 
 
 
 

 septembrie-decembrie 2007 (96 ore) 
 

 Unitatea de Management al Proiectelor cu 
finanţare Europeană 
 

 

 Program de dezvoltare profesională pe 
baza activităţii proprii desfăşurate în şcoală  
 

 Atestat - 30 credite profesionale 
transferabile 
 

 Program de formare continuă 
 

 
 

 noiembrie-decembrie 2006 (90 ore) 
 
 

 Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România 
 

 
 

 PERSPECTIVE modul III – TIC 
 
 

 Atestat - 30 credite profesionale 
transferabile 

 

 Program de formare continuă 
 

 

 Competenţe lingvistice dobândite prin 
participarea la simpozioane naţionale şi 
internaţionale, prin publicarea unor articole de 
specialitate cu exemple din experienţa 
personală 

 Competențe digitale 
 

 Limba română  
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Limbi străine cunoscute 
 

1.  Limba engleză  
2. Limba franceză 

 
 
 
 
 
 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
artistice 
Muzică, desen, pictură, literatură etc. 
 
Aptitudini şi competenţe sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 
într-un mediu multicultural, ocupaţi 
o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o 
activitate în care munca de echipă 
este esenţială. 
(de exemplu cultură, sport etc.) 
 
 
Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 
De exemplu coordonaţi sau 
conduceţi activitatea altor persoane, 
proiecte şi gestionaţi bugete; la locul 
de muncă, în acţiuni voluntare (de 
exemplu în  domenii culturale sau 
sportive) sau la domiciliu. 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Asculta
re 

Citire Participar
e la 

conversaţi
e 

Discurs 
oral 

Exprimare  
scrisă 

1 
foart

e 
bine 

1 bine 1 bine 1 bine 1 bine 

2 bine 2 bine 2 
bine 

 
2 bine 2 bine 

 

 Literatura și pictura 
 
 
 

 Abilităţi de comunicare, asertivitate, 
competenţe de lucru în echipă 

 Membru al Consiliului de Administraţie al 
şcolii, dar şi al altor comisii organizate la 
nivelul unităţii de învăţământ 

 Profesor metodist 

 Responsabil cerc pedagogic învățători 
 
 

 Director, director adjunct 

 Membru în Comisia de organizare și 
desfășurare a Examenului de Bacalaureat 
2015 

 Membru în Centrul Zonal de Evaluare nr. 8 
– EVN 2015 

 Membru al echipei Proiectului de 
dezvoltare institutională 

 Preşedinte diverse comisii la nivelul 
instituţiei (de recepţie, de casare, 
curriculum, CEAC, SCIM etc.) 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri  
de echipamente, maşini etc.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

Permis de conducere 
 
Alte aptitudini şi competenţe 
 

Competenţe care nu au mai fost 

 Competențe digitale, utilizarea aplicațiilor, 
lucrul în baze de date 

 Utilizarea tuturor echipamentelor din 
unitate 

 Instalare software, implementare 
platforme educaționale la nivelul școlii 

 Utilizare platforma MozaBook/MozaWeb și 
a manualelor digitale EDP 
 

 Da (categoria B) 
 
 
 

 Capacitate de inovaţie şi de adaptare la  
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menţionate anterior 
 
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Anexe 
 

 contexte noi, gândire critică  

 Spirit de inițiativă și capacitate de 
colaborare 

 

 Referințele pot fi furnizate la cerere 

 Copii ale diplomelor şi certificatelor 


