
 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

Atasaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BADEA IONELA 

Adresa(e) STR. 1 DECEMBRIE NR.28 BL.22,SC.B,AP.4, LOC.HUSI, COD 735100 , JUD 
VASLUI, ROMANIA 

Telefon(-oane)  Mobil: 0764075937 

  

E-mail(uri) badeaionela214@gmail.com 

  

Nationalitate(-tati) română 

  

Data naşterii 13.10.1975 

  

Sex feminin 

  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

Colegiul Național „Cuza Vodă” 
  Învățământ 

  

Experienţa profesională Din 1.09.2000 și până în prezent 

  

             
         

 

 

Funcţia sau postul ocupat Profesor chimie 



 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 

*activitate instructiv educativă 

* membru in echipa proiectului- Programul Mondial „ECO SCOALA” proiect 

sustinut de M.E.C.si Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 

*membru al Comisiei de prevenire  și combatere a violenței în mediul școlar   

*Responsabil al Catredrei de fizică-chimie 

*membru al Comisiei de monitorizare a frecvenței școlare 

* diriginte 

*membru în colectivul de redactare a Jurnalului de colegiu 

*membru în Comisia de Programe și Proiecte 

 

*Reponsabil comise curriculum 

 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Colegiul National „Cuza Voda” Husi,  str. M.  Kogălniceanu nr.11 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Educatie  

  

Educaţie şi formare 

 

           Mai 2016 

           Septembrie 2015 

 

           Iunie2014- Iulie 2015 

 

 

           Martie 2014 

           Iunie 2013 

 

           Martie 2012 

 

            

          Mai-Iunie 2011 

 

 
Curs Mentorat pentru cariera didactica 
Curs Formator 
Curs Managenent 

Curs- Educație pentru sănătate și prim ajutor 

Curs -Commpetențe antreprenoriale 

 

Particiarea la proiectul POSDRU- De la mic la mare catre mediul 

antreprenorial, membru în echipa de implementare 

 

Obținere grad didactic I în învățământ 

Curs  Metodist 

 

Participare la proiectul :”Restructurarea sistemului de formare continua a 

personalului  din înv preuniversitar prin generalizarea sist. de credite 

profesionale pretransferabile”. 

 

  Participare la cursul de formare continua”Formare specialist în evaluare 

INSAM” 

 

         Martie 2011 Responsabilitate individuala Prevenire Hiv/ Sida, organizat de Fundatia 

Tineri pentru Tineri , finantat de Mecanismul Financiar SEE-curs 



 
              Iunie 2008 

           August  2008 

          Septembrie 2006 

           

           

 

          August 2002 

           Iunie 2000 

 

1 Sept 1994→31 august 1996  

           Iunie 1994 

 

Iniţiere IT şi utilizare AeL-curs 

Obtinere grad didactic II in invatamant 

Consiliere si orientare-curs 

 

 

 

Obtinere grad didactic definitiv in invatamant 

  Absolventa Facultatea de Chimie Iasi, Universitatea „A.I.Cuza” Iasi 

   

Absolventa Liceul teoretic „ Mihail Kogălniceanu ” Vaslui 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in chimie 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „ A.I.Cuza” Iasi, Facultatea de Chimie 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMANA (daca este cazul specificaţi a doua limbă maternă) 

  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  1 ENGLEZA         

Limba  2 Franceza         

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  



 
Competente şi abilităţi sociale Deprinderi de comunicare în grup;  capacitatea de identificare cu scopurile şi 

de continuare a activităţii celorlalţi;  capacitatea de a dezvolta relaţii productive 

şi satisfăcătoare cu ceilalţi, bazate pe respect, încredere, cooperare, 

consideraţie, stimă – dovedite de rezultatele excelente obţinute în calitate de 

profesor, spirit de echipă 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de autoevaluare şi reglare a acţiunilor în vederea atingerii scopului 

propus. 

Am organizat olimpiada de chimie etapele locale, județene. 

Am organizat şedinţe cu părinţii, excursii. 

Am organizat seri distractive, competiţii sportive, activităţi spectacol  

Am organizat excursii, activități extracurriculare, acțiuni de voluntariat.   

Indrumator al clasei ca diriginta. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul 
dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea sistemului AEL- curs mai –iunie 2008 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul 
dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul 
dacă este cazul (vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis şi categoria. Eliminaţi rândul dacă este cazul (vezi 
instrucţiunile)  

Dețin permis de conducere categoria B. 

  

Informaţii suplimentare Indicaţi alte informaţii utile care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: 
persoane de contact, referinţe etc. 

  

Anexe Enumeraţi documentele ataşate CV-ului. 

 

 


