
  

1 

 

 

CURRICULUM VITAE   TRUŢA LUCIANA 

   

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume  TRUŢA LUCIANA 

Adresa   Cluj-Napoca, România 

Telefon   0725917880, 0371023380 

Fax  0264449721 

E-mail  luciana_truta@yahoo.com, lucianatruta1@gmail.com 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  20.04.1976 

 

 

 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

Perioada   septembrie 2015 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.P. ,,Micul Prinţ”, str. Aleea Herculane, nr. 13, Cluj-Napoca, 400412 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar – personal de conducere 

Funcţia sau postul ocupat  Director  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  - preşedintele Consiliului de Administraţie  

- preşedintele Consiliului Profesoral 

- evaluarea periodică a personalului 

- monitorizarea activităţii din unitate 

- elaborarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a activităţii din unitate 

- stabilirea strategiei de dezvoltare profesională a personalului unităţii 

- gestionarea bazei de date a unităţii 

- întocmirea proiectului  de buget al unităţii şi încadrarea în bugetul alocat 

- prioritizarea activităţilor la nivelul unităţii 

- asigurarea securităţii preşcolarilor şi a personalului unităţii 

- comunicare permanentă cu autorităţile locale şi cu ISJ Cluj 

- întocmirea semestrială şi anuală a rapoartelor de analiză a activităţii din unitate 

- consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice din unitate 

- profesor metodist al ISJ Cluj (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020) 

- profesor metodist zona Turda (2015-2016) 

- responsabil cerc pedagogic grupa mică Centrul zonal metodic nr. 3 Cluj-Napoca (2016-

2017), grupa mijlocie 2017-2018, grupa mare 2018-2019) 

- membru al Consiliului Consultativ al disciplinei învăţământ preprimar, judeţul Cluj (2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) 

- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional (începând cu 

27.04.2012) 

- membru al Consiliului Consultativ al Directorilor din județul Cluj (ani școlari 2014-2015, 

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2021-2022) 

 

Perioada   septembrie 2007 – august 2015 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.P.  ,,Lumea Prichindeilor”, str. Parcului, nr. 14, Câmpia Turzii, 405100 

Grădiniţa cu P.N.  ,,Lumea Prichindeilor”, str. Ghe. Bariţiu, nr. 36, Câmpia Turzii, 405100 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar – personal de conducere 

Funcţia sau postul ocupat  Director  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  - activitate didactică de instruire-educare cu grupa de copii (an şcolar 2011-2012, 2012-

2013) – educatoare detaşată în interesul învăţământului 

- preşedintele Consiliului de Administraţie (2007-2015) 

- preşedintele Consiliului Profesoral 

- coordonatorul CEAC (2007-2013) 

- evaluarea periodică a personalului 

- monitorizarea activităţii din unitate 

mailto:luciana_truta@yahoo.com


  

2 

- elaborarea de instrumente de monitorizare şi evaluare a activităţii din unitate 

- stabilirea strategiei de dezvoltare profesională a personalului unităţii 

- gestionarea bazei de date a unităţii 

- întocmirea proiectului  de buget al unităţii şi încadrarea în bugetul alocat 

- prioritizarea activităţilor la nivelul unităţii 

- asigurarea securităţii preşcolarilor şi a personalului unităţii 

- comunicare permanentă cu autorităţile locale şi cu ISJ Cluj 

- întocmirea semestrială şi anuală a rapoartelor de analiză a activităţii din unitate 

- consilierea şi îndrumarea cadrelor didactice din unitate 

- responsabil cerc pedagogic grupa pregătitoare zona Câmpia Turzii (an şcolar 2009-2010) 

- membru al CRED Câmpia Turzii (perioada 2009-2015) 

- profesor metodist al ISJ Cluj (perioada 2009-2015) 

- profesor metodist zona Turda (perioada 2010-2015) 

- membru al Consiliului Consultativ al disciplinei învăţământ preprimar, judeţul Cluj 

(perioada 2010-2015) 

- membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional (începând cu 

27.04.2012) 

- membru al Comisiei comunitare consultative privind protecţia drepturilor copilului la nivelul 

municipiului Câmpia Turzii (perioada 2012-2015) 

- membru al Comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 

2013, din Centrul de concurs  nr. 1 – Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cuj-Napoca (an scolar 

2012-2013) 

- membru al Comisiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 

2014, din Centrul de concurs  nr. 1 – Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cuj-Napoca (an scolar 

2013-2014) 

- membru al Consiliului Consultativ al Directorilor din județul Cluj (an școlar 2014-2015) 

 

Perioada:   septembrie 2006 – august 2007 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.P. nr. 18., str. Aviatorilor, nr. 16, Turda  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar 

Funcţia sau postul ocupat  Educatoare - titulară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  - coordonator CEAC 

- responsabila cu activităţile opţionale în unitate 

- managementul grupei de copii, activităţi educative cu grupa de preşcolari 

 

Perioada   septembrie 2002 – august 2006 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.N. nr. 2, str. I. Agârbiceanu, nr. 13, Câmpia Turzii, 405100 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar 

Funcţia sau postul ocupat  Educatoare - titulară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  - membru al Consiliului de Administraţie 

- managementul grupei de copii, activităţi educative cu grupa de preşcolari 

 

Perioada   septembrie 2000 – august 2002 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.N. nr. 2, str. I. Agârbiceanu, nr. 13, Câmpia Turzii, 405100 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar 

Funcţia sau postul ocupat  Educatoare - detaşată 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  - întocmirea planificării anuale, săptămânale, zilnice în concordanţă cu obiectivele-cadru  şi 

de referinţă prevăzute în  ,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de  copii” 

-  amenajarea corespunzătoare a spaţiului educaţional în vederea creării unui climat propice 

dezvoltării intelectuale şi  afective a copiilor 

 

Perioada   septembrie 1999 – august 2000 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.N. Iernut, str. Gh. Doja, nr. 5, jud. Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar 

Funcţia sau postul ocupat  Educatoare - detaşată 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi  - întocmirea planificării anuale, săptămânale, zilnice în concordanţă cu obiectivele-cadru  şi 

de referinţă prevăzute în  ,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de  copii” 

-  amenajarea corespunzătoare a spaţiului educaţional în vederea creării unui climat propice 

dezvoltării intelectuale şi  afective a copiilor 

 

 

Perioada   septembrie 1995 – august 1999 

Numele şi adresa angajatorului  Grădiniţa cu P.N. nr. 9, str. Gh. Doja, nr. 102, Tîrgu Mureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ preprimar 

Funcţia sau postul ocupat  Educatoare - titulară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  - întocmirea planificării anuale, săptămânale, zilnice în concordanţă cu obiectivele-cadru  şi 

de referinţă prevăzute în  ,,Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de  copii” 

-  amenajarea corespunzătoare a spaţiului educaţional în vederea creării unui climat propice 

dezvoltării intelectuale şi  afective a copiilor 

 

 

EDUCATIE ŞI FORMARE   

Perioada  Octombrie 2019-prezent 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Științe ale educației – Școala doctorală ,,Educație, reflecție, dezvoltare” 

Tipul calificării/diploma obţinută   

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Nivel ISCED 8 

 

Perioada  9-17 Mai 2020 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Digital Nation 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Profesor în Online” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de absolvire Seria: DN-PO-5-30123B44 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs online, 30 de ore 

 

 

Perioada  Iunie-septembrie 2018 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Evaluare pentru evoluția în cariera didactică” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverința nr. 334/25/18.09.2018 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Activitate metodică de 8 ore 

 

Perioada  Martie-mai 2017 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Rolul și atribuțiile metodistului ISJ în consilierea și evaluarea cadrelor didactice în cadrul 

inspecțiilor” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverința nr. 222/244/25.01.2018 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Program de formare acreditat, 120 ore, 30 credite profesionale transferabile 

 

Perioada  Martie-mai 2017 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

ORDA, ISJ Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Educație pentru drepturile de proprietate intelectuală” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de participare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Activitate științifică de formare, 2 ore 

 

 

Perioada  Martie-mai 2017 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Centrul Național de Training EDUEXPERT 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,MEDPRO-management educațional și dezvoltare profesională” 

-management educațional 

-comunicare și curriculum 

-managementul carierei didactice 

Tipul calificării/diploma obţinută  Atestat nr. 0085589 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Program de formare acreditat, 120 ore, 30 credite profesionale transferabile 

 

 

Perioada  Noiembrie  2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Scrierea și managementul programelor cu finanțare Erasmus+” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverința nr. 111 / 40 / 20.02.2017 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Program de formare, 20 ore 

 

Perioada  Noiembrie  2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
ISJ Cluj 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Activitate metodică cu metodiștii ISJ Cluj 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverința nr. 94/158/20.12.2016 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Activitate metodică, 8 ore 

 

Perioada  20-22 mai 2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
ISJ Cluj 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Formarea directorilor pe domeniul managementului unităților de învățământ preuniversitar” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverința nr. 25/153/22.05.216 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Schimb de experiență profesională 

 

 

Perioada  24.03.2016 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Formarom SRL 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Curs de PRIM AJUTOR PREMEDICAL” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Atestat nr. 434/24.03.2016 



  

5 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 6 ore 

 

Perioada  12 decembrie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Evaluare de calitate prin inspecția școlară” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverința nr. 9/334/21.12.2015 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Activitate metodică, 8 ore 

 

 

Perioada  28 septembrie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

HERA SOFTWARE 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Management financiar public: soluţii pentru provăcările anului 2015”  

- Ordinul OSGG nr. 400/2015 

Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de participare Seria HeRaSDP, nr. 20152487 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Activitate de perfecţionare, 6 ore 

 

 

Perioada  22 iunie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD CLUJ 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Rolul formatorului în dezvoltarea pesonală și profesională a cadrelor didactice din 

învățământul preuniversitar” 

Competențe vizate: 

- Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare 

- Aplicarea metodelor și tehnicilor de formare 

-Dobândirea unor deprinderi de muncă în echipă 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverință de participare nr. 30 / 6 / 22.06.2015 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Activitate metodică, 5 ore 

 

 

Perioada  16 februarie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

ASOCIAȚIA  PENTRU FORMARE ȘI DEZVOLTARE CONTINUĂ CLUJ 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Disciplinarea pozitivă și provocările familiei moderne 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverință de participare nr. 624/16.02.2015 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Seminar educațional, 4 ore 

 

 

Perioada  16-24 februarie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

SC CHIRON RESURSE UMANE SRL CÂMPIA TURZII 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Competențe generale dobândite: 

- comunicare non-verbală 

- asertivitate 

- comunicare cu persoane dificile 
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Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba oficială, 18 ore 

 

 

Perioada  Noiembrie-decembrie  2014 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Asociația ȘTEFANIA Cluj - Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Competențe generale dobândite: 

- competențe de relaționare și comunicare 

- competențe metodologice 

- competențe de evalure a copiilor 

- competențe psiho-sociale 

Tipul calificării/diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic Seria F nr. 0188155 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 50 ore, 13 credite 

 

 

Perioada  2-6 iunie 2014 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 Schultz Consulting (România) 

ICON INSTITUT Education and training (Germania) 

MEN – Unitatea de Management a Proiectelor cu Finanţare Externă 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale       Proiectul pentru Educaţie Timpurie Incluzivă 

- Repere conceptuale pentru educaţia incluzivă 

- Practici educaţionale în serviciile de educaţie timpurie 

- Managementul diversităţii în instituţiile de educaţie timpurie 

Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de absolvire a cursului de formator în cadrul Programului privind dezvoltarea 

profesională pentru personalul sistemului de educaţie timpurie realizat în cadrul 
Proiectului pentru Educaţie Timpurie Incluzivă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 10 ore 

 

 

Perioada  aprilie-iunie 2014 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
CCDCluj 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Curs ,,Management educaţional în contextul descentralizării””, acredidat prin O.M.E.N. nr. 

3200/12.03.2014 

- Managementul organizaţiei şcolare în contextul descentralizării; 

- Management de proiect; 

- Mnagementul calităţii. 

Tipul calificării/diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic Seria F, nr. 0168157 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Program de formare continuă, 100 ore, 30 credite 

 

 

Perioada  noiembrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
CCDCluj 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Curs ,,Evaluare de calitate prin inspecţia şcolară” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă nr. 709/29.11.2013 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 22 ore 
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Perioada  octombrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
Fundaţia ,,Copiii noştri” Bucureşti 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Curs ,,Cafeneaua Părinţilor – o soluţie inovatoare pentru sprijin parental” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă nr. 1037/01.11.2013 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 28 ore 

 

 

Perioada  octombrie-noiembrie  2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
Fundaţia ,,Copiii noştri” Bucureşti 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Curs ,,Bazele educației parentale” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă nr. 260 din 23.04.2013 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 46 ore, 12 credite 

 

 

Perioada  octombrie-noiembrie  2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 CCD Cluj 

Academia Naţională de Informaţii ,,Mihai Viteazul” 

MECTS 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  OSCINT pentru management educaţional preuniversitar (POSDRU 2007-2013) 

- dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de îndrumare, 

conducere şi control din sistemul preuniversitar, în societatea cunoaşterii 

 

Tipul calificării/diploma obţinută  Adeverinţă nr. 2326 din 26.02.2013 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 89 ore, 25 credite 

 

 

Perioada  ianuarie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

S.C. ARINI S.R.L., Cluj-Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Ocupaţia: MENTOR (COR 235902) 

- comunicarea interactivă; comunicarea mentor-practicant; menţinerea echilibrului în cadrul 

grupului; dezvoltarea capacităţii de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor; 

îndrumarea observării procesului de predare-învăţare; îndrumare în alcătuirea proiectului 

didactic; evaluarea performanţelor; organizarea activităţii; planificarea activităţii 

Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de absolvire, seria G, nr. 00309376 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Program de perfecţionare, 60 ore 

 

 

Perioada   octombrie 2009 – iunie 2011 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

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

Napoca 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Ştiinţe ale educaţiei, specializarea: Management curricular  – 120 de credite  

Tipul calificării/diploma obţinută  Diplomă de master, seria A, nr. 0021394 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Nivel ISCED 7 
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Perioada   mai - iunie 2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
Schultz Consulting 

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale       Proiectul pentru Educaţie Timpurie Incluzivă 

- Repere conceptuale pentru educaţia incluzivă 

- Practici educaţionale în serviciile de educaţie timpurie 

- Managementul diversităţii în instituţiile de educaţie timpurie 

Tipul calificării/diploma obţinută    Certificat  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 30 ore 

 

 

Perioada   aprilie 2010 – iunie 2010 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
Learn & Vision, Cluj-Napoca 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Ocupaţia: FORMATOR (COR 241205) 

- autoevaluare prin raportare la profilul de competenţe al formatorului, de învăţare pe tot 

parcursul vieţii, de dezvoltare a competenţelor transversale; aplicare de metode şi tehnici 

speciale de formare; pregătirea activităţilor de formare; proiectarea programelor de formare 

pornind de la standardele ocupaţionale de pregătire profesională existente; motivarea 

formabililor, facilitarea învăţării, sprijinirea transferului învăţării în mediul de muncă; 

gestionarea unui program de formare; evaluarea învăţării formabililor şi evaluarea calităţii 

programului de formare în ansamblu; asigurarea calităţii, optimizarea şi revizuirea unui 

program de formare; identificarea cererii de formare existentă pe piaţa forţei de muncă; 

promovarea unui program de formare către beneficiari 

Tipul calificării/diploma obţinută   Certificat de absolvire, seria G, nr. 00081376 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Program de perfecţionare, 129 ore 

 

 

Perioada   septembrie 2009 – decembrie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CEPD Step by step 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Formare în domeniul serviciilor oferite de CRED 

Tipul calificării/diploma obţinută   Adeverinţă, nr. 234/12.02.2010 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 24 ore 

 

Perioada   octombrie 2006 – iulie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

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

Napoca 
 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Licenţiat în Ştiinţele educaţiei; Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi 

preşcolar  - profesor pentru învăţământul preşcolar – 180 de credite 

Tipul calificării/diploma obţinută  Diploma de licenţă, seria B, nr. 0017953 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Nivel ISCED 6 

   

Perioada   noiembrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj - Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Comunicare şi leadership  
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- familiarizarea cu termenii şi noţiunile cheie din domeniul comunicării interpersonale şi a 

celor de leadership ; dezvoltarea unor abilităţi de management al comunicării şi de evaluare 

corectă a relaţiilor interpersonale în cadrul grupurilor formale şi nonformale; dezvoltarea 

unor sisteme de creştere a transparenţei în cadrul instituţiilor, care să sprijine un bun proces 

de comunicare intra/interinstituţional 

Tipul calificării/diploma obţinută   Atestat, seria C, nr. 0003200 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă,  25 de credite transferabile 

   

Perioada   mai 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj - Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Evaluarea activităţii didactice prin inspecţia şcolară  

- evaluarea calităţii predării prin dezvoltarea abilităţilor de observare a lecţiilor; utilizarea de 

criterii şi instrumente unitare în evaluarea demersului didactic la nivel conceptual şi 

acţional; colectarea de dovezi privind calitatea activităţii didactice inspectate; formularea 

concluziilor evaluative şi transmiterea de feedback în urma procesului de inspecţie; 

redactarea documentelor aferente procesului de post inspecţie 

Tipul calificării/diploma obţinută  Atestat, seria B, nr. 0056450 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 13 credite transferabile 

   

Perioada   septembrie 2007 – februarie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

 Universitatea Babeş- Bolyai, Cluj – Napoca, DPPD 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Management educaţional  

- proiectarea şi organizarea activităţii pentru realizarea obiectivelor din planul managerial în 

concordanţă cu standardele naţionale ale managementului educaţional; gestionarea 

resurselor umane, materiale, de timp şi financiare ale organizaţiei; promovarea unei culturi 

organizaţionale bazate pe comunicare, dezvoltare profesională continuă şi aderare la 

valorile naţionale  şi europene în educaţie; selecţia, evaluarea şi consilierea personalului 

didactic şi nedidactic; valorizarea calităţilor personale şi asumarea principiilor deotologice 

ale funcţiei/profesiei; adaptarea strategiei de dezvoltare a instituţiei/organizaţiei la specificul 

local şi la nevoile comunităţii 

Tipul calificării/diploma obţinută   Atestat, seria B, nr. 0059293 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 30 de credite transferabile 

   

Perioada   noiembrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

S.C.CIM S.A. Cluj - Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Ocupaţia: MANAGER ACHIZIŢII (COR 123506) 

Tipul calificării/diploma obţinută  Certificat de absolvire, seria D, nr. 0026280  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 20 ore 

 

Perioada   octombrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

CCD Cluj  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Evaluarea internă a educaţiei” 

Tipul calificării/diploma obţinută   Adeverinţă, nr. 386.1.3.I.D/31.01.2008 

Nivelul de clasificare a formei de  Curs de formare continuă, 20 ore 
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instruire/învăţământ 

 

Perioada   decembrie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, CCD Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Curs de iniţiere în utilizarea calculatorului” (începători) 

Tipul calificării/diploma obţinută   Certificat, nr. 145.1.09.CI/21.12.2006 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de iniţiere, 20 ore 

 

Perioada   2004 - 2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 
Universitatea ,,Babeş Bolyai”, Departamentul de perfecţionare a cadrelor didactice, Colegiul 

Naţional ,,Gheorghe Lazăr “ Cluj- Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Tendinţe moderne de proiectare şi organizare a activităţilor instructiv-educative în 

grădiniţă” 

Tipul calificării/diploma obţinută  Grad didactic I -  Certificat, seria F, nr. 0038706 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Perfecţionare prin grade didactice 

   

Perioada   martie – mai 2002 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, CCD Cluj  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  ,,Comunicare şi managementul conflictelor. Managementul grupei de copii” 

Tipul calificării/diploma obţinută   Adeverinţă, nr. 328/13.06.2002 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Curs de formare continuă, 40 ore 

 

Perioada   2001 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Universitatea ,,Babeş Bolyai” din Cluj - Napoca 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Psihopedagogia preşcolară 

Literatura pentru copii 

Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii 

Tipul calificării/diploma obţinută  Gradul didactic II  -  Certificat, seria C, nr. 0043349 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 
Perfecţionare prin grade didactice 

 

Perioada   1997 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Liceul Pedagogic ,,Mihai Eminescu” , Tg. Mureş 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  Psihopedagogia preşcolară 

Literatura pentru copii 

Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii  

Tipul calificării/diploma obţinută   

Gradul didactic definitiv / Certificat, nr. 794/13 din 8.12.1997 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
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Perioada   1990 - 1995 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

şi al organizaţiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

 

Şcoala Normală ,,Mihai Eminescu” , Tîrgu  Mureş 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale  
Profilul pedagogic  

Tipul calificării/diploma obţinută   

Educatoare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

 Nivel ISCED 3 

 

 

Aptitudini şi competenţe dobândite în 
cursul vieţii şi carierei, dar care nu 

sunt neapărat recunoscute printr-un 
certificat sau o diplomă 

  

Limba maternă  Româna 

 

Limbi străine cunoscute  Engleza 

Abilitatea de a citi  Bine – nivel B2 

Abilitatea de a scrie  Bine - nivel B2 

Abilitatea de a vorbi  Bine - nivel B2 

 

  Franceza 

Abilitatea de a citi  Bine 

Abilitatea de a scrie  Bine 

Abilitatea de a vorbi  Bine 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ARTISTICE 

 

 - confecţionarea materialelor didactice necesare activităţilor din grădiniţă (planşe, jetoane, 

machete, şabloane etc.) 

- acompanierea cântecelor pentru copii cu ajutorul instrumentelor muzicale (chitară) 

- absolvirea cursului ,,Artă şi mişcare – manechine” – 1994, Tîrgu Mureş 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

 - promovarea şi asigurarea condiţiilor de mediatizare a grădiniţei în comunitate 

- menţinerea relaţiilor de colaborare cu autorităţile publice locale 

- susţinerea parteneriatelor locale, regionale, naţionale 

- promovarea muncii în echipă între cadrele didactice, dar şi între ceilalţi membri ai 

organizaţiei 

- flexibilitate în receptarea şi aplicarea experinţelor noi 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE  

 

 - coordonator concurs județean ,,Salvăm un copac împreună!” (CAEJ 2017 nr. 9, CAEJ 

2018 nr. 50, CAEJ 2019 nr. 45) 

- coordonator județean al Programului județean ,,Împreună pregătim viitorul” ce vizează 

educația pentru schimbare (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019) 

- coordonator județean al Programului județean ,,Primăvara copiilor” (2015-2016) 

- coordonarea site-ului Grădiniței cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-Napoca: 

www.gradinitamiculprintcluj.ro  

- organizarea simpozionului județean ,,Curcubeu de primăvară” (01.04.2015, 24.05.2016, 

15.05.2017) 

- organizarea concursului județean ,,O călătorie prin culturi” (15.05.2017, CAEJ 207 nr 10) 

- organizarea concursului județean ,,Împreună putem schimba lumea” (01.04.2015) 

- organizarea ,,Zilelor învățământului preșcolar clujean” (01-02.04.2015, 24-25.05.2016) 

http://www.gradinitamiculprintcluj.ro/
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- organizarea mesei rotunde cu tema ,,Educaţia părinţilor – o modalitate de prevenire şi 

reducere a abandonului şcolar” iniţiată de Fundaţia ,,Copiii noştri” Bucureşti, în colaborare 

cu ISJ Cluj şi C.R.E.D. Câmpia Turzii,  în cadrul proiectului ,,Educaţia părinţilor – o şansă 

în plus pentru copiii defavorizaţi”, finanţat de Ambasada Franţei în România (16 octombrie 

2013) 

- coordonator județean al Programului județean ,,Împreună pregătim viitorul” ce vizează 

educația pentru schimbare (2013-2015) – Decizia ISJ Cluj nr. 4933/24.09.2013 

- coordonator judeţean al Programului naţional ,,Paşi spre educaţia incluzivă” (2011-2012, 

2012-2013) 

- coorodonator la nivelul unităţii al Programului judeţean ,,Da, poţi!” (2011-2012) 

-  coordonator judeţean al Programului naţional ,,Kalokagathia” (2010-2011) 

- coordonator educativ la Şcoala de vară (Summer School 2011, 2012, 2013) ca voluntar  al 

Asociaţiei Pro Assisto Câmpia Turzii (iulie 2011, Câmpia Turzii, august 2013) 

- coordonarea Grădiniţei estivale la nivelul unităţii - ,,Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I”, 

participare ca voluntar (august 2008, august - septembrie 2010)  

- organizarea Simpozionului local ,,Abordări actuale ale educaţiei preşcolare” (ediţia I - 31 

mai 2010, ediţia a II-a - 30 mai 2011, ediţia a III-a – 02 aprilie 2012 ediţia a IV-a – 26 mai 

2014) 

- coordonarea la nivelul grădiniţei a programului educaţional naţional ,,Educaţia rutieră” (an 

şcolar 2009-2010) 

- întocmirea proiectului de buget al unităţii, gestionarea acestuia (între 2007-2014) 

- coordonarea site-ului grădiniţei – www.lumeaprichindeilor.info, 

http://scoli.didactic.ro/gradinita_lumea_prichindeilor_campia_turzii (2012-2015) 

- promovarea ofertei educaţionale, a activităţilor organizaţiei prin diferite mijloace (site-uri 

de specialitate, revista grădiniţei ,,În lumea prichindeilor”, calendare de buzunar, de perete, 

ghid de bune practici, pliante, site-ul grădiniţei www.lumeaprichindeilor.info, 

http://scoli.didactic.ro/gradinita_lumea_prichindeilor_campia_turzii) 

- organizarea la nivelul unităţii a concursului ,,Micii exploratori” (mai 2012) 

- organizarea la nivelul unităţii a concursului naţional ,,Colorăm şi învăţăm”, iniţiat de 

PROEDUCAŢIA (nov. 2007, aprilie 2007, dec. 2006) 

- organizarea la nivelul unităţii a concursului naţional ,,Piticot”, iniţiat de Asociaţia pentru 

tineret ,,OLIMP” (mai 2007, nov. 2006, dec. 2005, mai 2005, dec. 2004, mai 2004) 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 - utilizarea uzuală a calculatorului (Word, Power Point, Internet Explorer) 

- utilizarea mijloacelor media în activităţile curente 

 

PERMIS DE CONDUCERE 
  

Da, categoria B 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

CARE NU AU MAI FOST 

MENŢIONATE ANTERIOR 

 

 - cadru didactic asociat al UBB Cluj, seminar Fundamentele Pedagogiei, PIPP extensia Tg 

Mureș (an universitar 2020-2021) 

- susținerea orelor de predare-evaluare a Metodicii matematicii pentru învățământul 

preșcolar la clasele a XI-a , profil pedagogic din cadrul Colegiului Național Pedagogic 

,,Ghe. Lazăr” Cluj-Napoca (ani școlari 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021) 

-participarea la activitatea de inițiere în eTwinning desfășurată la Colegiul Național 

Pedagogic ,,Ghe. Lazăr” Cluj-Napoca în colaborare cu ambasadorul eTwinning Marilena 

Faiciuc (28.10.2019) 

- participarea la sesiunea de formare ,,Educația financiară pentru educatori” din cadrul 

Proiectului ,,De la joc la educație financiară”  (16 martie 2016,  UBB Cluj-Napoca) 

- participarea în calitate de operator de teren voluntar la realizarea ,,Studiului de cercetare 

cu privire la educația parentală și nevoia de servicii suport pentru părinți” (octombrie 2015) 

- participarea la Seminarul național eTwinning pentru directori din învățământul 

preuniversitar,  organizat de Institutul de Științe ale Educației (22-24 octombrie 2015, 

București) 

-  participarea la seminarul ,,Cum să îi înțelegem și să îi sprijinim pe părinți, astăzi”, 

organizat de Fundația ,,Copiii noștri” în parteneriat cu Formation des parents – CH și 

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil, în cadrul proiectului ,,Promovarea 

Strategiei naționale pentru educație parentală”, proiect co-finanțat printr-un grant din 

partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă (6-

http://www.lumeaprichindeilor.info/
http://scoli.didactic.ro/gradinita_lumea_prichindeilor_campia_turzii
http://www.lumeaprichindeilor.info/
http://scoli.didactic.ro/gradinita_lumea_prichindeilor_campia_turzii
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11 iulie 2015, Băișoara, jud. Cluj) 

- susţinerea sesiunii de formare în cadrul Programului privind dezvoltarea profesională 

pentru personalul sistemului de educaţie timpurie realizat în cadrul Proiectului pentru 

Educaţie Timpurie Incluzivă, finanţat de MEN – Unitatea de Management a Proiectelor cu 

Finanţare Externă şi BancaMondială-LOAN No 4825-RO (10-14 iunie 2014, CRED Câmpia 

Turzii) - 25 de cursanţi – Adeverinţa nr. 574/01.07.2014 

- participarea la schimbul de experienţă în Franţa (Marsilia şi Arles) iniţiat de Fundaţia 

,,Copiii noştri” din Bucureşti şi finanţat de Ambasada Franţei (2-4 aprilie 2014) – tematica 

integrării şi menţinerii copiilor proveniţi din medii dezavantajate în sistemul de învăţământ; 

educaţia părinţilor  

- participarea la workshop-ul ,,Educație rațional – emotivă la copiii preșcolari – aplicații 

practice” din cadrul Conferinței de Diseminare a Proiectului ,,Dezvoltarea emoţională şi 

socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul 

prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, contract POSDRU/91/2.2/S/59988  (25 

iunie 2013) 

- participarea la cursul de informare pentru educatori: ,,Introducere în analiza aplicată a 

comportamentului – aplicaţii specifice în tulburarea de spectru autist” organizat de Asociaţia 

de Terapie Comportamentală Aplicată şi Asociaţia Help Malin (18 nov. 2012, 5 ore) 

- participarea la atelierul ,,Şcoala altfel prin implicarea părinţilor” organizat de Learn&Vision 

Cluj-Napoca (februarie 2012, 3 ore) 

- participare la seminarul: ,,Paşi spre educaţia incluzivă în grădiniţe” organizat de 

RENINCO (septembrie 2011) – dobândire calitate de formator naţional pentru educaţia 

incluzivă 

- participarea la activitatea de formare din cadrul proiectului ,,Dezvoltarea emoţională şi 

socială armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul 

prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, contract POSDRU/91/2.2/S/59988 

(2011) 

- participarea la seminarul de formare a directorilor pentru ,,Grădiniţa estivală 2010” din 

cadrul proiectului ,,Toţi la grădiniţă, toţi în clasa I” (Băile Felix, 18-20 nov. 2009) 

- participarea la Seminarul dedicat cadrelor didactice din învăţământul preşcolar ,,Integrarea 

diversităţii culturale în educaţia preşcolară” – din cadrul proiectului guvernamental S.P.E.R. 

(Sinaia, 24-25 oct. 2009) 

- participare la seminarul ,,Masa grăitoare” (,,The talking table”) organizat de Fundaţia 

umanitară ,,Wonderland” şi Grădiniţa ,,Annabella”, Cluj-Napoca (februarie 2008) 

 

- colaborator la ,,Dicționarul Praxiologic de Pedagogie – vol. I” (ianuarie 2016) – ISBN 978-

973-47-2212-9, vol. I: A-D: ISBN 978-97347-2213-6 

- colaborator la ,,Tratatul de management educaţional pentru învăţământul primar şi 

preşcolar” (iulie 2015) – ISBN 978-973-47-1526-8 

- coautor al Ghidului ,,Piramida cunoașterii” -  repere metodice în aplicarea curriculumului 

preșcolar (septembrie 2014) – ISBN 978-606-8225-23-4 

- colaborator la elaborarea ,,Ghidului pentru Educaţie Incluzivă-ediţia a II-a” (Module pentru 

formarea personalului didactic din serviciile de educaţie timpurie) (2014) – ISBN 978-606-

93244-1-7 

- colaborator la elaborarea auxiliarelor didactice pentru grupa mică la nivelul judeţului Cluj - 

,,Ştiu, pot, reuşesc!”(2012) - ISBN 978-606-92524-6-8 

- colaborator la elaborarea auxiliarelor didactice pentru grupa mică la nivelul judeţului Cluj - 

,,Ştiu, pot, reuşesc!”(2010) – ISBN 978-606-92524-6-8 

- colaborator la elaborarea auxiliarelor didactice pentru grupa mică la nivelul judeţului Cluj - 

,,Piramida cunoaşterii – Hărţi proiecte tematice” (2010) – ISBN 978-606-8225-06-7 

 

- coautor la elaborarea unor auxiliare pentru preşcolari: nivelul II - ,,Prichindelul isteţ” – fişe 

interdisciplinare (Hiperborea, 2009, ISBN 978-606-8025-25-4) şi pentru nivelul I - ,,Eu şi 

lumea ce mă înconjoară” – caiet de lucru pentru grupa mică (Hiperborea, 2009, ISBN 978-

606-8025-26-1), ,,Să descoperim lumea din jurul nostru” (2013)- ISBN 978-606-8025-85-8  

- participarea la elaborarea subiectelor pentru concursul naţional ,,Piticot” la grupele 

mijlocie (2 subiecte), mare (1 subiect), pregătitoare (3 subiecte) – dec. 2006 
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- publicarea unor articole în reviste de specialitate: ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ÎN 

MILENIUL III (septembrie 2014) – ISSN: 1583-557x, ,,RoJEd” (decembrie 2011) –ISSN: 

2067-8347,  ,,C.R.E.D” (2010, 2011, 2012) – ISSN: 2069-3265, REVISTA 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR NR. 1-2 /2009, EDUCATOAREA.RO (aprilie 2008, 

decembrie 2010-ianuarie 2011) – ISSN: 1222-82-73, REDIMO (nov. 2007, dec. 2006, iunie 

2006, februarie 2006) – ISSN: 1584-1081, INIŢIATIVE DIDACTICE (mai 2007, iulie 2009, 

august 2010) – ISSN: 1841-1509, PUNCTE DE SPRIJIN (2006) 

 

- publicare articol în reviste indexate în baze de date internaționale: Educația 21 Journal 

(aprilie 2021) 

 

- publicare articol în ,,Enciclopedia managerilor educaționali” (decembrie 2017, Grup 

editorial EDU Tg. Mureș)- ISBN nr. 978-606-8531-01-4 

- publicarea unor lucrări în cadrul Simpozionului național ,,,Proiectare didactică și 

management European în spațiul românesc” (decembrie 2016, decembrie 2017, decembrie 

2018 editura Edu, Univ. ,,Petru Maior” Tg Mureș și Colegiul Național ,,Alexandru Papiu 

Ilarian” Tg. Mureș) - ISBN nr. 978-606-8531-01-4 

- publicarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Național ,,Creativitate în sistemul de 

învățământ românesc”” (februarie 2016, G.P.P. ,,Arlechino”, Dej) – ISSN volum: 2501-2959, 

ISSN-L 2501-2959 

- publicarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Național ,,Școala și educația în perspectivă 

europeană” (mai 2015, Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul”, Câmpia Turzii)– ISSN volum: 

2068-4975 

- publicarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Regional ,,Creativitate în sistemul de 

învățământ românesc”” (februarie 2015, G.P.P. ,,Arlechino”, Dej) – ISBN volum: 978-973-0-

18908-7 

-publicarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Regional ,,Creativitate şi eficienţă în 

demersul didactic” (februarie 2014, G.P.P. ,,Arlechino”, Dej) – ISSN volum: 2069-9050 

- publicarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Internaţional ,,Învăţământul preşcolar 2012-

orientări metodologice, experienţe, bune practici”  (martie 2013, Bucureşţi, ISMB sector 5) – 

ISBN volum: 978-973-735-682-6 

- publicarea unei lucrări în cadrul Conferinţei Naţionale ,,Urmele dascălului în universul 

copilului - formare pentru dezvoltare” (octombrie 2011, UBB Cluj Napoca, ISJ Cluj) – CD cu 

ISBN: 978-973-53-0788-2 (Risoprint, Cluj-Napoca) 

- publicarea unei lucrări în cadrul Simpozionului Naţional ,,Managementul activităţilor 

instructiv-educative în grădiniţă/şcoală” (mai 2008, ISJ Cluj, Grădiniţa ,,Veseliei” Gherla) – 

ISBN: 978-973-751-823-3 

- publicarea unei lucrări în cadrul Conferinţei Internaționale  ,,Educație, Reflecție, 

Dezvoltare” (octombrie 2011, UBB Cluj Napoca, ISJ Cluj)  ISSN: 2357-1330 (Risoprint, 

Cluj-Napoca)- https://www.europeanproceedings.com/proceedings/EpSBS/volumes/vol104-

erd-2020 

- publicarea lucrării ştiinţifice ,,Instrumente eficiente ale managerului de grădiniţă” (Presa 

Universitară Clujeană, 2012, ISBN: 978-973-595-389-8) 

- publicarea ,,Ghidului de proceduri documentate specifice activităților manageriale din 

grădiniță (de sistem și operațiinale)” ( Casa Cărții de Știință, 2021, ISBN: 978-606-17-1850-

4) 

 

-participarea la diverse simpozioane: 

-  locale:  

►Simpozionul local ,,Abordări actuale ale educaţiei preşcolare” (mai 2010, mai 2011, 

aprilie 2012, mai 2014, Grădiniţa cu P.P. ,,Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii) 

►Simpozion local ,,Alternative de predare – învăţare - evaluare pentru sporirea 

randamentului şcolar” (mai 2004, mai 2005, Câmpia Turzii) 
 

-  judeţene:  

►Simpozion judeţean ,,Curcubeul atitudinilor pozitive-o activitate de succes” (mai 2019, 

Cluj-Napoca) 

►Simpozion judeţean ,,Curcubeul sănătăți- o activitate de succesi” (mai,2018, Cluj-

Napoca) 

►Simpozion judeţean ,,Copilăria la porțile Cetății Alba Carolina” (iunie 2017, Alba-Iulia) 
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►Simpozion judeţean ,,Curcubeu de primăvară-o activitate de succes” (mai 2017, Cluj-

Napoca) 

►Simpozion judeţean ,,Curcubeu de primăvară” (mai 2016, Cluj-Napoca) 

►Simpozion judeţean ,,Curcubeu de primăvară” (aprilie 2015, Cluj-Napoca) 

►Simpozion judeţean ,,Dialog între culturi” (aprilie 2014, Cluj-Napoca) 

►Simpozion judeţean ,,De la grădiniţă la şcoală” (martie 2013, Gherla)  

►Simpozion interjudeţean ,,Şcoala şi educaţia în perspectivă europeană” (iunie 2008, 

Şcoala  M. Viteazul, Câmpia Turzii) 

►Simpozion Judeţean ,,Tradiţii ale învăţământului românesc” (mai 2008, Turda) 

►Simpozion Interjudeţean ,,Grădiniţa între tradiţional şi modern” (februarie 2007, Cluj-

Napoca) 

► Simpozion Judeţean ,,Modernizarea procesului de învăţământ din grădiniţă” (iunie 2006, 

Cluj-Napoca) 

►Simpozion Judeţean ,,Tradiţii ale învăţământului românesc”- ed. a XIV – a (mai 2006, 

Turda) 

►Simpozion Judeţean ,,Preuniversitaria” (mai 2006, CCD Cluj) 

► Simpozion Judeţean ,,Preuniversitaria” - ,,Tratarea diferenţiată a copiilor”(martie 2006, 

CCD Cluj) 

► Simpozion Judeţean ,,Tradiţii ale învăţământului românesc”- ed. a XIII – a (mai 2005, 

Turda) 

►Simpozion Judeţean ,,Preuniversitaria” - ,,Interdisciplinaritate şi munca în echipă” (mai 

2004, CCD Cluj) 

 

- regionale:  

► Simpozion Regional ,,Creativitate în sistemul de învățământ românesc”” (februarie 

2015, G.P.P. ,,Arlechino”, Dej) 

►Simpozion Regional ,,Creativitate şi eficienţă în demersul didactic” (februarie 2014, 

G.P.P. ,,Arlechino”, Dej) 
 

-  naţionale:  

►Conferința Națională Democrație și drepturile omului: Provocări pentru educație, 

Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iași (mai 2021, Iași) 

►Conferința Națională a Școlilor Doctorale, Domeniul Științele Educației, UBB (decembrie 

2020, București) 

► Simpozion Național ,,Proiectare didactică și management european în spațiul românesc” 

(decembrie 2018, editura Edu, Univ. ,,Petru Maior” Tg Mureș și Colegiul Național 

,,Alexandru Papiu Ilarian” Tg. Mureș) 

► Simpozion Național ,,Proiectare didactică și management european în spațiul românesc” 

(decembrie 2017, editura Edu, Univ. ,,Petru Maior” Tg Mureș și Colegiul Național 

,,Alexandru Papiu Ilarian” Tg. Mureș) 

► Simpozion Național ,,Proiectare didactică și management european în spațiul românesc” 

(decembrie 2016, editura Edu, Univ. ,,Petru Maior” Tg Mureș și Colegiul Național 

,,Alexandru Papiu Ilarian” Tg. Mureș) 

►Conferința națională ,,Educația timpurie-abordări moderne ale programelor școlare” 

(aprilie 2016, Sinaia) 

► Simpozion Naționall ,,Creativitate în sistemul de învățământ românesc”” (februarie 2016, 

G.P.P. ,,Arlechino”, Dej) 

► Simpozion Național ,,Școala și educația în perspectivă europeană” (mai 2015, Școala 

Gimnazială ,,Mihai Viteazul”, Câmpia Turzii) 

►Conferința Națională de Diseminare a Proiectului ,,Dezvoltarea emoţională şi socială 

armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii 

fenomenului de părăsire timpurie a şcolii”, contract POSDRU/91/2.2/S/59988 (25 iunie, 

2013, UBB Cluj Napoca, ISJ Cluj) 

► Simpozion Național ,,Evaluarea în Învățământul Preșcolar” (iunie 2013, Pitești) 

►Conferinţa Naţională ,,Urmele dascălului în universul copilului - formare pentru 

dezvoltare” (octombrie 2011, UBB Cluj Napoca, ISJ Cluj) 

► Simpozion Naţional ,,Şcoala şi educaţia în perspectivă europeană” (mai 2011, Şcoala 

,,Mihai Viteazul”, Câmpia Turzii) 

► Simpozionul naţional ,,Preuniversitaria” (martie 2010, CCD Cluj) 

► Simpozion Naţional Tecuci ,,Aspecte privind introducerea noţiunilor matematice 

fundamentale în învăţământul preuniversitar” (mai 2009) 



  

16 

► Simpozion Naţional ,,Educaţie pentru un învăţământ european” (mai 2009, Şc.  ,,A. 

Iancu”, Câmpia Turzii) 

►Simpozion Naţional Gherla ,,Managementul activităţilor instructiv-educative în grădiniţă” 

(mai 2008) 

► Simpozion Naţional ,,Managementul activităţilor didactice din grădiniţă” (martie 2005, 

Cluj-Napoca) 

► Simpozion Naţional ,,Metode active şi strategii adecvate în tratarea diferenţiată a 

elevilor’’ (mai 2004, Cluj-Napoca) 
 

-  internaţionale :  

►Conferința Internațională ,,Educație, Reflecție, Dezvoltare” – ediția a IX-a (iunie 2021, 

Cluj-Napoca) 

►Conferința Internațională ,,Educație, Reflecție, Dezvoltare” – ediția a VIII-a (iunie 2020, 

Cluj-Napoca) 

►Conferința Internațională de Service-Learning – ediția a II-a (iulie 2019, Cluj-Napoca) 

►Simpozion internaţional ,,Învăţământul preşcolar - orientări metodologice, experienţe, 

bune practici”- ediţia a II-a (martie 2014, Bucureşti) 

►Simpozion internaţional ,,Învăţământul preşcolar 2012 - orientări metodologice, 

experienţe, bune practici” (martie 2013, Bucureşti) 

► Simpozion Internaţional ,,Educaţia în context european” (aprilie 2011, Bistriţa Năsăud) 

► Simpozion Internaţional Orşova ,,Prevenirea violenţei în şcoală şi familie” (noiembrie 

2008)  

►Simpozion Internaţional ,,Să promovăm tradiţiile locale” (noiembrie 2007, Sibiu) 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  - obținerea titlului de Școală eTwinning de către Grădinița cu P.P. ,,Micul Prinț” Cluj-

Napoca pentru anul școlar 2019-2020 și 2021-2022 

- MECT şi ISJ Cluj au transmis o adresă de mulţumire Grădiniţei ,,Lumea Prichindeilor” 

Câmpia Turzii în urma derulării în unitate, în luna august 2008, a programului ,,Toţi la 
grădiniţă, toţi în clasa I”  

- Apreciere din partea Serviciului Public de Asistenţă Socială Câmpia Turzii in urma 

derulării Parteneriatelor ,,Iepuraşul vine pentru fiecare”, ,,Jucării pentru copii”, ,,Învăţăm să 

fim buni” 

ANEXE  Nu e cazul. 

                        Cluj-Napoca,                                                                                   Semnătura, 

                         04.10.2021                                                                                           


