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- selecţie - 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume 

 
FELICIA-STELA IONESCU  

Adresa(e) Târgu Mureş, str. Vişeului nr. 5/10, cod 540091 
Telefon 0721435252 

E-mail(uri) ionescufeliciastela@gmail.com 
Data naşterii 7 iunie 1961 

POZITIA VIZATĂ  
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
Perioada  sept. 2021  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - profesor metodist / expert învăţământ, echivalent standardului ocupațional de inspector 
şcolar, cf. art. 46 din Ordinul MECTS nr. 5554 din 7.10.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 

Activităţi şi responsabilităţi - membru sau preşedinte în comisii de lucru la nivelul CCD Mureş (Comisia de 
implementare şi evaluare a sistemului de control intern managerial, Comisia de proiecte şi 
parteneriate, Comisia de etică şi altele  

- realizarea, pe criterii de eficienţă, funcţionalitate şi operativitate, a managementului 
programelor de formare continuă, al activităţilor ştiinţifice şi culturale cuprinse în oferta CCD; 
iniţiere, propunere, coordonare, realizare şi/sau finalizare programe de formare continuă 
destinate cadrelor didactice din judeţ; realizare şi actualizare a bazei de date privind 
programele de formare continuă derulate în unităţile de învăţământ; asigurare de consultanţă 
şi consiliere pe probleme ale metodologiei de formare continuă şi pentru didactica disciplinei; 

- alte sarcini din fişa postului şi repartizate suplimentar 
- asistent manager Partener 13 CCD Mureş - proiect POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 - 

Profesionalizarea carierei didactice-PROF 
Numele şi adresa angajatorului - Casa Corpului Didactic Mureş 

Tipul/sectorul de activitate - formare continuă şi dezvoltare personală 
Perioada  2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - formator 
Activităţi şi responsabilităţi  - Curs „Control şi monitorizare în educaţie” 

Numele şi adresa angajatorului - Casa Corpului Didactic Bistriţa Năsăud 
Tipul/sectorul de activitate - dezvoltare personală şi evoluţie în carieră  

Perioada  feb. 2019 - iulie 2020 
Funcţia sau postul ocupat - Expert asistenţă pedagogică 
Activităţi şi responsabilităţi  - cf. CIM 1504/12.11.2018 şi Fişei postului Cod COR 235903 

Numele şi adresa angajatorului - Roma Education Fund Romania 
Tipul/sectorul de activitate - Proiect: ”Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, ID: 

106443 
Perioada  noi. 2018 - feb. 2019 

Funcţia sau postul ocupat - Consilier şcolar şi vocaţional 
Activităţi şi responsabilităţi  - cf. CIM 1504/12.11.2018 şi Fişei postului Cod COR 235903 

Numele şi adresa angajatorului - Roma Educationa Fund Romania 
Tipul/sectorul de activitate - Proiect: ”Educaţie formală şi non-formală pentru dezvoltare durabilă în regiunea Centru”, ID: 

106443 
Perioada  sept. 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - profesor titular  
Activităţi şi responsabilităţi  - activitate didactică la clasă, discipline: Limba și literatura română; Comunicare profesională, 

Educație pentru sănătate, Managementul vieții personale, TIC 

- dirigenție - anul III asistent medical de farmacie seria 2015-2018, seria 2018-2021. 

- membru al diferitelor comisii metodice și comisii interne: 
- responsabil cu dezvoltarea profesională şi evoluţia în carieră (2018-prezent) 
- comisia diriginților / membru 
- comisia pentru asigurarea serviciului pe școală - membru 
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- comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar - președinte 
- comisia de evaluare și asigurare a calității în învățământ - CEAC - membru 

- tehnoredactor şi responsabil pentru relaţia cu editura şi tipografia al Anuarului şcolii 2015-
2016, 2016-2017, Buletinul ştiinţific al cadrelor didactice - 2017, Monografia şcolii - 70 de ani 
de la înfiinţare 

- responsabil pentru legitimaţiile şcolare şi de serviciu 

- 2016 - prezent - Membru al Comisiei naţionale de specialitate - Activităţi Educative 
Şcolare şi Extraşcolare - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

- 2007 - prezent - Expert extern în Corpul de experţi al Corpului de Control din cadrul 
Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, numit prin O.M.Ed.C. nr. 217 / 
24 ian. 2007, reconfirmat în oct. 2017 şi prin OMEN nr. 5240 / 2.10.2018 

Numele şi adresa angajatorului - Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu-Mureş 
Tipul/sectorul de activitate - învăţământ preuniversitar (liceal şi postliceal) 

Perioada  2016 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat - formator 
Activităţi şi responsabilităţi  - Curs acreditat „Comunicare” 

- Curs acreditat „Mai întâi caracterul-Character first” 
Numele şi adresa angajatorului - Casa Corpului Didactic Mureş 

Tipul/sectorul de activitate - formare continuă  
Perioada  2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - Ambasador EPALE 
Activităţi şi responsabilităţi  - Platforma europeană de educaţie a adulţilor - EPALE, finanțată în cadrul programului 

Erasmus+ prin Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură 
Numele şi adresa angajatorului -  Comisia Europeană, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură 

-  Autoritatea Naţională pentru Calificări - Proiectul „Serviciul Naţional de Asistenţă EPALE 
pentru România” – ”EPALE National Support Service (NSS) for Romania” – Contract nr. 
556787-EPP-1-2014-1-RO-EPPKA2-EPALE-NSS 

Tipul/sectorul de activitate - voluntariat 
Perioada  mai 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - vicepreşedinte 
Activităţi şi responsabilităţi  - cf. Contract de mandat cu reprezentare - Anexa la Hotărârea/O nr. 19 / 25.04.2015 a 

Consiliului de Mediere  
Numele şi adresa angajatorului - Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul Mureş, Consiliul de Mediere din România 

Tipul/sectorul de activitate - profesii liberale  
Perioada  aug. 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - mediator autorizat, autorizaţia nr. C 4076 / 26.08.2013 (Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 
3748/20.07.2013, legitimaţie nr. 6626) 

Activităţi şi responsabilităţi  - mediere în orice tip de dispută 
Numele şi adresa angajatorului - Birou de Mediator Felicia-Stela Ionescu, Consiliul de Mediere din România 

Tipul/sectorul de activitate - profesii liberale  
Perioada  sept. 2012  - august 2015 

Funcţia sau postul ocupat - profesor metodist / expert învăţământ, echivalent standardului ocupațional de inspector 
şcolar, cf. art. 46 din Ordinul MECTS nr. 5554 din 7.10.2011 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic 

Activităţi şi responsabilităţi - membru al Consiliului de administraţie - (1 sept. 2013 - august 2015) 
- membru sau preşedinte în comisii de lucru la nivelul CCD Mureş (Comisia de implementare 

şi evaluare a sistemului de control intern managerial, Comisia de evaluare şi asigurare a 
calităţii, Comisia de proiecte şi parteneriate, Comisia de salarizare şi altele) 

- membru al corpului profesorilor metodişti al ISJ Mureş la specialitatea/aria curriculară / 
domeniul de activitate Limba şi literatura română, cf. adeverinţei nr. 9748/31.10.2013 a ISJ 
Mureş, numire pe 4 ani, începând cu data de 1.11.2013, prin Decizia nr. 2601/30.10.2013 a 
ISJ Mureş, cu delegare anuală. 

- atribuţii suplimentare - activităţi de secretariat  
 - director de eveniment - Conferinţa cu participare internaţională „Creativitate şi inovaţie în 

educaţie”, ediţia a doua - mai 2013, ediţia a III-a - mai 2014, ediţia a IV-a - mai 2015, în 
parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-
Mureş, Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş, Universitatea „Babeş-Bolyai” 
Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Extensia Târgu-Mureş, Moodle 
România, Herlitz România şi Editura Eikon.  

- realizarea, pe criterii de eficienţă, funcţionalitate şi operativitate, a managementului 
programelor de formare continuă, al activităţilor ştiinţifice şi culturale cuprinse în oferta CCD; 
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iniţiere, propunere, coordonare, realizare şi/sau finalizare programe de formare continuă 
destinate cadrelor didactice din judeţ; realizare şi actualizare a bazei de date privind 
programele de formare continuă derulate în unităţile de învăţământ; asigurare de consultanţă 
şi consiliere pe probleme ale metodologiei de formare continuă şi pentru didactica disciplinei; 

- alte sarcini din fişa postului şi repartizate suplimentar 
Numele şi adresa angajatorului - Casa Corpului Didactic Mureş 

Tipul/sectorul de activitate - formare continuă şi dezvoltare personală 
Perioada  2011 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - membru al Comisiei naţionale de evaluare 
Activităţi şi responsabilităţi  - evaluarea, în sesiune anuală, a proiectelor propuse pentru Calendarul Activităţilor 

Extraşcolare Naţionale (CAEN) 
Numele şi adresa angajatorului - Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 

Tipul/sectorul de activitate - evaluare de proiecte educaţionale 
Perioada  2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat - expert extern în Corpul de experţi externi al Corpului de Control al Ministrului din cadrul 
M.E.C.T.S., numit prin O.M.Ed.C. nr. 217 / 24 ian. 2007 şi O.M.E.N. nr. 5240 / 2.10.2018 

Activităţi şi responsabilităţi  - colaborare în echipe de îndrumare şi control ale Ministerului Educaţiei, cf. ordinelor de 
serviciu 

Numele şi adresa angajatorului - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Tipul/sectorul de activitate - îndrumare şi control 

Perioada  2003 - prezent, în sesiuni anuale - luna octombrie a fiecărui an (18 ediţii până în 2020 
inclusiv) 

Funcţia sau postul ocupat - evaluator 
- membru al Comisiei locale de organizare a ediţiei desfășurate la Universitatea de Medicină 

şi Farmacie din Târgu-Mureş, octombrie 2010 
Activităţi şi responsabilităţi  - evaluare - lucrări ştiinţifice prezentate în cadrul conferinţei  

- contribuţii la organizare 
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Bucureşti 

Tipul/sectorul de activitate - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual - eveniment anual 
Perioada  martie-decembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat - expert pe termen scurt 
Activităţi şi responsabilităţi  - formator în cadrul proiectului strategic „Sprijin pentru unitățile şcolare în implementarea 

manualului de evaluare internă a calității educaţiei”, contract nr. POSDRU/85/1.1/S/55668 
Numele şi adresa angajatorului - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP (ca 

beneficiar) 
Tipul/sectorul de activitate - proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa 1. „Educaţia şi formarea profesională în 
spiritul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de 
intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 

Perioada  mai-iunie 2011 
Funcţia sau postul ocupat - expert pe termen scurt 
Activităţi şi responsabilităţi  - formator în cadrul proiectului strategic „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii 

de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea 
standardelor de referinţă”, cod contract: POSDRU/85/1.1/S/55330  

Numele şi adresa angajatorului - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar - ARACIP (ca 
beneficiar) 

Tipul/sectorul de activitate - proiect strategic cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, axa prioritară 1. „Educaţia şi formarea 
profesională în spiritul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, 
domeniul major de intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de 
calitate” 

Perioada  1.08.2010 - 31.08.2013 
Funcţia sau postul ocupat - expert pe termen lung 
Activităţi şi responsabilităţi  - coordonator judeţean de proiect în cadrul proiectului „Salvaţi Copiii de Abandon şi 

Neintegrare - SCAN”, cod contract: POSDRU/91/2.2/S/61264  
Numele şi adresa angajatorului - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş (partener al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza din Iaşi”, 

ca beneficiar) 
Tipul/sectorul de activitate - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 –2013, axa prioritară 2. „Corelarea învăţării pe tot 
parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.2. „Prevenirea şi corectarea 
părăsirii timpurii a şcolii” 

Perioada  1.07.2010 - 31.06.2013 
Funcţia sau postul ocupat - expert pe termen lung 
Activităţi şi responsabilităţi  - coordonator judeţean / vizibilitate în cadrul proiectului „Metode şi instrumente noi pentru 
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formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii personale. Platforma digitală 
interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu”, cod proiect 
POSDRU/85/1.1/S/64159 

Numele şi adresa angajatorului - I.Ş.J. Ilfov (beneficiar, I.Ş.J. Mureş - partener) 
Tipul/sectorul de activitate - proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013, Axa 1. „Educaţia şi formarea profesională în 
spiritul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, domeniul major de 
intervenţie 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate” 

Perioada  oct. 2001 - 31 aug. 2012 
Funcţia sau postul ocupat - inspector şcolar de specialitate (educaţie permanentă, activităţi educative şcolare şi 

extraşcolare, învăţământ special) 
Activităţi şi responsabilităţi  - activitate de îndrumare şi control, potrivit fişelor postului 

- secretar al Comisiei Judeţene pentru atribuirea şi schimbarea denumirilor de şcoli 

- secretar al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării 
sistemului de control managerial 

- membru al Comisiei pentru Relaţii Publice a I.Ş.J.  

- membru şi reprezentant al IȘJ Mureş în diverse comisii judeţene, pe domenii 
Numele şi adresa angajatorului - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Târgu-Mureş 

- concurs pe post: aprilie 2002 (4 ani, cu cel mai mare punctaj dintre candidații IȘJ Mureş) 
- concurs pe post: noiembrie 2006 (4 ani, pe locul 2 ca punctaj dintre candidații IȘJ Mureş) 

Tipul/sectorul de activitate - învăţământ preuniversitar, instituţie publică descentralizată 
Perioada  1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat - profesor asociat, asistent managerial, cu sarcini de management, logistică, secretariat, 
administraţie, casierie şi biblioteconomie 

Activităţi şi responsabilităţi  - activitate de instruire şi consiliere, disciplina Corespondenţă comercială şi de afaceri 
Numele şi adresa angajatorului - Fundaţia UMANITATEA, Şcoala Postliceală de Economie şi Servicii STUDIA, Tg. Mureş 

Tipul/sectorul de activitate - învăţământ preuniversitar, postliceal 
Perioada  1992- oct. 2001 

Funcţia sau postul ocupat - profesor titular, disciplina Limba şi literatura română; disciplina opţională Educaţie pentru 
sănătate 

Activităţi şi responsabilităţi  - activitate didactică la clasă 

- responsabil al comisiei metodice a profesorilor de ştiinţe umaniste 

- şef de catedră - Limba şi literatura română 

- responsabil cu alcătuirea orarului şcolii  

- delegat să preia o parte din atribuţiile directorului adjunct pentru perioada concediului medical 
al acestuia (1996-1997) 

Numele şi adresa angajatorului - Liceul Teoretic / Grupul Şcolar Sanitar „Gh. Marinescu”, Târgu-Mureş 
Tipul/sectorul de activitate - învăţământ preuniversitar 

Perioada  1992-1998 
Funcţia sau postul ocupat - profesor-asociat, disciplinele: Birotică şi Tehnica secretariatului, Corespondenţă oficială şi 

comercială, Instruire profesională practică, Limba franceză 
Activităţi şi responsabilităţi  - activitate de instruire şi consiliere în domeniile: Corespondenţă oficială, Tehnica 

secretariatului, Educaţia pentru sănătate a tinerilor, Dirigenție, coordonare lucrări de absolvire 
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Ecologică „Dimitrie Cantemir”, Târgu-Mureş, Colegiul de Birotică şi Secretariat 

Tipul/sectorul de activitate - învăţământ universitar de scurtă durată 

- învăţământ preuniversitar, postliceal 
Perioada  1991-1998 

Funcţia sau postul ocupat - profesor titular de Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză 
Activităţi şi responsabilităţi  - activitate didactică la clasă, dirigenție 

Numele şi adresa angajatorului - Grupul Şcolar Forestier Târgu-Mureş 
Tipul/sectorul de activitate - învăţământ preuniversitar, liceal şi profesional 

Perioada  1984-1991 
Funcţia sau postul ocupat - profesor titular de limba şi literatura română-limba franceză 
Activităţi şi responsabilităţi  - activitate didactică la clasă 

- responsabil al comisiei metodice a profesorilor-diriginţi, și director educativ - 1985-1988 

- membru al Consiliului de Administraţie - 1985-1988 

- detaşată la cerere pe perioada concediului de maternitate - Grupul Şcolar „Constantin 
Brâncuşi” Târgu-Mureş (1990-1991) 

Numele şi adresa angajatorului - Şcoala Generală Nr. 4, Topliţa, jud. Harghita (Şcoala Gimnazială „Sf. Ilie”) 
Tipul/sectorul de activitate - învăţământ preuniversitar, gimnazial 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 

Perioada 14.07.2022 – 16.07.2022  

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă  

Discipline principale / competenţe  PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ÎN COMUNITĂŢILE EDUCAŢIONALE 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş, în parteneriat cu Institutul European din România 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă avizat ME, 20 ore 

Perioada 22.10.2021 – 16.01.2022  
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare / Certificat 

Discipline principale / competenţe  PROF I - MENTORAT DE CARIERĂ DIDACTICĂ; 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, 

prin proiect „Profesionalizarea carierei didactice – PROF” POCU/904/6/25/146587 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare blended learning online 

Perioada 25 noiembrie 2021 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare 

Discipline principale / competenţe  Activitate online „Foloseste corect GDPR in Scoala: Ghid Practic si 5 Documente Obligatorii” 
Nume şi tip furnizor de formare SC SELLification SRL 

Nivelul în clasificarea internaţională formare şi perfecţionare susţinută online 
Perioada 14 octombrie 2021 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 
Discipline principale / competenţe  Atelier online „Instrumente pentru implicarea comunităţii în mediul online” 

Nume şi tip furnizor de formare Biroul Parlamentului European din România 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada martie-aprilie 2021 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare  

Discipline principale / competenţe  Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui - Parcours découverte 
Nume şi tip furnizor de formare CAVILAM - Alliance Française de Vichy 

Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 
Perioada 17-18 aprilie 2021 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare - Ambassador T4 
Discipline principale / competenţe  Conferinţa internaţională online Teachers & Tech Global Poll: Teaching, Technology & Covid-19 

Nume şi tip furnizor de formare Teacher Tech Summit  
Nivelul în clasificarea internaţională contributie la eveniment online 

Perioada 2-16 noiembrie 2020 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare 

Discipline principale / competenţe  Curs „Profesorul coach”, proiectul “Schimbarea paradigmei de predare pentru profesori și motivare 
a elevilor prin instrumente de coaching, în județele Covasna, Harghita și Mureș” 

Nume şi tip furnizor de formare Proiect co-finanțat de Secretariatul General al Guvernului României și Serviciului pentru 
Dezvoltare Comunitară din cadrul Secretariatului General al Guvernului României 

Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 
Perioada 24 octombrie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare 
Discipline principale / competenţe  Curs online „Masterclass Google Classroom” 

Nume şi tip furnizor de formare Hooked Interactive SRL  
Nivelul în clasificarea internaţională formare - proiect - Profesorul digital 

Perioada septembrie 2020 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Discipline principale / competenţe  Curs „Integrarea resurselor Google în activităţi de predare-învăţare-evaluare” 
Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare continuă, 15 cpt 
Perioada iunie-iulie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă şi premiul pentru întreaga activitate la curs (absolvire cu media ponderată 10) 
Discipline principale / competenţe  Curs postuniversitar „Resurse educaţionale şi digitale pentru instruire online REDION” 

Nume şi tip furnizor de formare Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 
Nivelul în clasificarea internaţională studii postuniversitare cu frecvenţă 

Perioada 9-17 mai 2020, online 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Discipline principale / competenţe  Curs “Profesor în Online’’, conform metodologiei de dezvoltare a competențelor digitale a Comisiei 
Europene, 

Nume şi tip furnizor de formare Digital Nation 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada 11-12 mai 2020, online 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Discipline principale / competenţe  Ateliere digitale Creator de conţinut în educaţie / Programul Şcoala Altfel - Cariere în inovaţie 

https://europa.eu/europass/ro


 

 
Pagina 6 / 13 - Curriculum vitae  

dr. IONESCU FELICIA-STELA - oct. 2022  
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi https://europa.eu/europass/ro 
© Uniunea Europeană 

 

Nume şi tip furnizor de formare Asociația Pro Arta Dezvoltare și Cunoaștere și IBM România 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada 1-8 mai 2020, online 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă pentru participare 

Discipline principale / competenţe  Programul de training See me, hear me, feel me How we look at, connect with and support children 
in Experiential Education 

Nume şi tip furnizor de formare Şcoala Babel, CEGO Experiential Education, TWEEMONDS 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada iunie 2019 Târgu Mureş 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Discipline principale / competenţe  Elemente de psihopedagogie nutriţională 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie Târgu Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională curs postuniversitar 
Perioada februarie 2019 Târgu Mureş 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 
Discipline principale / competenţe  Comunicarea în relaţia medic-pacient 

Nume şi tip furnizor de formare Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie Târgu Mureş 
Nivelul în clasificarea internaţională curs postuniversitar 

Perioada februarie 2018 
Calificarea / diploma obţinută certificat de participare 

Discipline principale / competenţe  Educaţia antreprenorială prin metode learning by doing 
Nume şi tip furnizor de formare Junior Achievement România 

Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 
Perioada ianuarie 2018 - ianuarie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  
Discipline principale / competenţe  Membru în comunitatea de excelenţă Didactic Premium 

Nume şi tip furnizor de formare Cancelaria naţională Didactic.ro Premium, INTUITEXT 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada octombrie 2017-prezent 
Calificarea / diploma obţinută membru BrainRomania - Comunitatea online a cercetătorilor, inovatorilor și antreprenorilor 

Discipline principale / competenţe  domenii de expertiză: lingvistica, formarea continuă, managementul educaţional, şi medierea. 
Nume şi tip furnizor de formare UEFISCDI (Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării Dezvoltării 

şi Inovării) 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada 21 ianuarie - 27 aprilie 2016 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Discipline principale / competenţe  Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în domeniul evaluării examenelor şi concursurilor 
naţionale din învăţământul preuniversitar 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă categoria I, 120 ore. 30 CPT, acreditat prin O.M.E.N.C.Ş. nr. 

5990/16.12.2015. 
Perioada 02 - 03 noiembrie 2015, Bucureşti 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare nr. 1198/3.11.2015 
Discipline principale / competenţe  Protecţia datelor în Uniunea Europeană 

Nume şi tip furnizor de formare Institutul European din România 
Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare, 2 zile 

Perioada oct. 2013 - iulie 2015 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Discipline principale / competenţe  Profesor-documentarist 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul în clasificarea internaţională cursuri masterale - ISCED 6 
Perioada 25-29 mai 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 4508/24.06.2015 şi supliment descriptiv 
Discipline principale / competenţe  Evaluator de furnizori şi programe de formare cod COR 242408 

Nume şi tip furnizor de formare Asociaţia Patronală a Furnizorilor de formare profesională din România - APFFP şi FIATEST 
Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare/specializare, 40 ore 

Perioada 11 decembrie 2014 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Discipline principale / competenţe  Sesiune de comunicări cu temele: “Analiza și implementarea Sistemului de Control Intern 
Managerial” “Management Financiar Eficient: Analiza și implementarea modificărilor legislative 
în Contabilitatea Instituțiilor Publice” 

Nume şi tip furnizor de formare HeRa Software SRL 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă 
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Perioada noiembrie 2014 - mai 2015 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de apreciere 

Discipline principale / competenţe  colaborator al proiectului de cercetare ASPIRA - ROMANIA 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureș, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Casa 

Corpului Didactic Mureş, ASPIRA (Activitate Socială de Prevenire Interactivă a Fumatului în 
România), cu sprijinul Fogarty International Center - National Institutes of Health - SUA 

Nivelul în clasificarea internaţională proiect de cercetare  
Perioada 27 sept. 2014  (2004-2014) 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 
Discipline principale / competenţe  domeniul Filologie, calificativul Foarte bine / Magna cum laudae  

teza: Elemente aplicate de Pragmatică lingvistică, coordonator: prof. univ. dr. Elena Dragoş 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Litere, Cluj-Napoca, Ordinul Ministrului Educaţiei 

Naţionale nr. 3181 din 06.02.2105 
Nivelul în clasificarea internaţională studii doctorale 

Perioada 1 - 2 august 2014 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Discipline principale / competenţe  Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene 
Nume şi tip furnizor de formare Institutul European din România 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă, 4 credite profesionale transferabile 
Perioada mai-iulie 2014  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 
Discipline principale / competenţe  Activităţile desfăşurate în grupurile de lucru organizate de experţii Băncii Mondiale la Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Mureş, în cadrul Proiectului PODCA „Dezvoltarea capacităţii administrative a 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice prin implementarea managementului strategic şi 
îmbunătăţirea leadershipului instituţiei” SMIS 39174 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Banca Mondială (World Bank) 
Nivelul în clasificarea internaţională formare continuă 

Perioada 16-29.06.2014 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă nr. 2196/09.12.2014 

Discipline principale / competenţe  Managementul conflictelor din mediul şcolar - nivelul II, categoria 2 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei Naţionale, Casa Corpului Didactic Dolj 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă, 40 ore, acreditat cu 10 de credite profesionale transferabile 
Perioada 09-28.06.2014 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic nr. 1428/14.11.2014 şi Fişa competenţelor şi 
a disciplinelor 

Discipline principale / competenţe  Facilitator pentru învăţarea permanentă în şcoală 
Nume şi tip furnizor de formare Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă, 84 ore, acreditat cu 20 de credite profesionale transferabile 
Perioada 6 martie - 26 aprilie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare (Certificate of attendance) 
Discipline principale / competenţe  Innovative Coaching 50 PLUS 

Nume şi tip furnizor de formare Institutul de Training, Studii și Cercetări PIMMJM 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare - 40 de ore teoretice şi practice 

Perioada 19 decembrie 2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Discipline principale / competenţe  ECDL Avansat- Prezentări, Syllabus Version 2.0 
Nume şi tip furnizor de formare ECDL România S.A. 

Nivelul în clasificarea internaţională Permisul european de conducere a calculatorului Avansat 
Perioada 03  30 decembrie 2013, Târgu-Mureş 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Discipline principale / competenţe  Expert achiziţii publice 214946 

Nume şi tip furnizor de formare SC School Consulting  
Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare 60 ore 

Perioada 2013-prezent Târgu-Mureş,  
Calificarea / diploma obţinută Diplome şi certificate de participare 

Discipline principale / competenţe  Noţiuni juridice elementare în medierea conflictelor de familie, Conferinţa „Medierea şi mediul de 
afaceri", Stagii de formare profesională pentru mediatori, Seminar: „Analiza medierii. Bune practici 
în materie de familie şi în materie penală", Conferinţa: „Medierea în România - activitate de interes 
public", Conferinţa: „Medierea şi sistemul judiciar", Curs Comunicare nonverbală, Conferinţa 
Naţională a Mediatorilor - „10 ani de mediere în slujba Drepturilor Omului”,  

Nume şi tip furnizor de formare Consiliul de Mediere şi furnizori de formare continuă acreditaţi în formarea mediatorilor 
Nivelul în clasificarea internaţională cursuri de formare continuă pentru mediatori, conferinţe pe teme specifice 

Perioada 03-16.06 2013 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire nr. 885 eliberat la 03 feb 2017 

https://europa.eu/europass/ro
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Discipline principale / competenţe  Mediator, COR 243202, cf. Legii nr. 192/2006 modificată şi completată 
Nume şi tip furnizor de formare S.C. PRO Training Mediation SRL 

Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare de mediatori  
Perioada 16 aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 
Discipline principale / competenţe  ECDL Start- Prezentări, Syllabus Version 5.0, Module 2,3,6,7 

Nume şi tip furnizor de formare ECDL România S.A. 
Nivelul în clasificarea internaţională Permisul european de conducere a calculatorului Start 

Perioada 09-13.01 2013, Sinaia 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Discipline principale / competenţe  Metode şi instrumente noi pentru formarea competenţelor elevilor în managementul vieţii 
personale. Platforma digitală interactivă în tematica psihologiei aplicate pentru elevii de liceu 

Nume şi tip furnizor de formare Inspectoratul Şcolar Judeţean Ilfov, Proiect POSDRU 95/1.1./S/64159 
Nivelul în clasificarea internaţională ateliere de lucru în cadrul parteneriatului, stagiu de lucru de 28 ore 

Perioada noiembrie 2011 - iulie 2013 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master 

Discipline principale / competenţe  Asigurarea calităţii învăţământului 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională cursuri masterale - ISCED 6 
Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă a personalului didactic 
Discipline principale / competenţe  Management şi leadership în educaţie 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă, acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile 

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă a personalului didactic 

Discipline principale / competenţe  Management şi comunicare 
Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă, acreditat cu 25 de credite profesionale transferabile 
Perioada 12 iunie -12 iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 
Discipline principale / competenţe  Evaluator de competenţe profesionale, cod COR 242405 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş, SC School Consulting SRL 
Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 55 de ore 

Perioada aprilie - mai 2012 
Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Discipline principale / competenţe  Director de program, cod COR 112013 
Nume şi tip furnizor de formare ADR Centru 

Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 60 de ore 
Perioada aprilie - mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 
Discipline principale / competenţe  Metodist, cod COR 214114 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş, SC School Consulting SRL 
Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 50 de ore 

Perioada 2012 
Calificarea / diploma obţinută adeverinţă 

Discipline principale / competenţe  Competenţe TIC în predarea disciplinelor 
Nume şi tip furnizor de formare C.N.E.E. 

Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare continuă 
Perioada oct. 2011 - iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută adeverinţă de absolvire şi susţinere a disertaţiei de Master 
Discipline principale / competenţe  Asigurarea calităţii învăţământului 

Nume şi tip furnizor de formare Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş 
Nivelul în clasificarea internaţională cursuri masterale - ISCED 6 

Perioada 05 - 28 aprilie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Discipline principale / competenţe  Management - competenţa 1 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea Populară Târgu-Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 80 de ore 
Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Discipline principale / competenţe  Inspector (referent) resurse umane COR 342304 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş, SC School Consulting SRL 
Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 72 de ore 

https://europa.eu/europass/ro
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Perioada 2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Discipline principale / competenţe  Mentor cod COR 235902 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, ANMEDP Neamț 

Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 72 de ore 
Perioada 05.04 - 28.04.2011 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire  
Discipline principale / competenţe  Management 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului, 
Universitatea Populară Tg. Mureș 

Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecționare cu durata de 80 ore, Competența 1-200 
Perioada 20 - 23. mar. 2011 

Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă a personalului didactic  
Discipline principale / competenţe  Educaţie pentru sănătate / Decidenți 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcția Generală Resurse umane și rețea 
şcolară, Direcția de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar, 
Fundația Tineri pentru Tineri 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă acreditat prin OMECTS nr. 4620&5.08.2010, cu durata de 40 ore, 
10 credite profesionale transferabile 

Perioada 16 - 10. feb. 2011 
Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă a personalului didactic 

Discipline principale / competenţe  Educaţie pentru sănătate / Implementatori 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Direcția Generală Resurse umane și rețea 

şcolară, Direcția de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar 
Fundația Tineri pentru Tineri 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă acreditat prin OMECTS nr. 4620&5.08.2010, cu durata de 40 ore, 
10 credite profesionale transferabile 

Perioada 19 martie - 16 aprilie 2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Discipline principale / competenţe  Manager de proiect COR 241219 
Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureș 

Nivelul în clasificarea internaţională program de perfecţionare cu durata de 40 de ore 
Perioada 2010 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută certificate şi adeverinţe de absolvire 
Discipline principale / competenţe  asigurarea calităţii în învăţământ, management educaţional 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, furnizori de formare profesională 
Nivelul în clasificarea internaţională cursuri de formare şi perfecţionare profesională 

Perioada 02. feb. 2007 - 22. mai 2010 
Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă 

Discipline principale / competenţe  expert în control 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Casa Corpului Didactic Suceava 

Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă „Controlul în sprijinul educaţiei”, acreditat prin OMECTS nr. 
52/16.04.2007, cu durata de 89 ore, 25 credite profesionale transferabile 

Perioada mai 2009 - mai 2011 
Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă/Certificat de formator-consilier 

Discipline principale / competenţe  Programului de formare intitulat ,,Formarea formatorilor în domeniul calităţii educaţiei”, aprobat 
prin Decizia CNFP nr. 55/21.05.2009 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, ISE, ARACIP 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă 15 credite profesionale transferabile 

Perioada 14. noi. - 19. dec. 2008 
Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă a personalului didactic  

Discipline principale / competenţe  Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în 

învățământul preuniversitar 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare acreditat CNFP cu durata de 60 ore, 15 credite profesionale transferabile 

Perioada 28. iul. 2008 - 28. sept. 2008 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire /Supliment descriptiv al certificatului 

Discipline principale / competenţe  formator de formatori cod COR 241207 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 

Institutul de Training, Studii şi Cercetări PIMMJM 
Nivelul în clasificarea internaţională program de specializare cu durata de 160 ore 

Perioada 27 mar. 2008 - 09 mai 2008 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire /Supliment descriptiv al certificatului 

Discipline principale / competenţe  formator cod COR 241205 
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Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
Universitatea Populară Tg. Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională program de specializare cu durata de 80 ore 
Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare 
Discipline principale / competenţe  Programul de formare continuă „Educaţie pentru calitate - Asigurarea calităţii în învăţământ” 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Casa Corpului Didactic Tg. Mureş 
Nivelul în clasificarea internaţională program de formare continuă cu durata de 20 ore 

Perioada 3-6.09.2007, Azuga 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare și expert național 

Discipline principale / competenţe  Proiectul Avocatul Elevului, realizat în parteneriat, Cursul de formare „Avocatul elevilor - o 
modalitate specifică de respectare a drepturilor copilului în şcoli” 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare 
durabilă - Agenda 21”, Reprezentanţa UNICEF în România 

Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare a inspectorilor cu munca educativă ca multiplicatori de informaţie şi promotori 
activi ai drepturilor copilului în şcoli 

Perioada ian.-oct. 2007 
Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă 

Discipline principale / competenţe  Programul „Manager european”, Modulul I-II „Tehnici informaţionale computerizate” 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic Mureş  

Nivelul în clasificarea internaţională program acreditat CNFP prin decizia nr. 72/20.06.2005 destinat personalului de conducere, 
îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, cu durata de 148 de ore, 60 de credite 
profesionale transferabile 

Perioada noi. 2006, Băile Olăneşti, jud. Vâlcea 
Calificarea / diploma obţinută adeverinţă de formare continuă 

Discipline principale / competenţe  Curs desfăşurat în baza OMEC nr. 4902/14.08.2006 şi adr. MEC nr. 44004/15.11.2006 
Module: „Management de proiect", „Educaţie nonformală”, „Managementul resurselor umane”, 
„Evaluare şi calitate”, „Parteneriat” 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic Vâlcea  
Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare a inspectorilor educativi şi a coordonatorilor de programe şi proiecte educative, 

cu durata de 44 ore 
Perioada ian.-mai. 2006 

Calificarea / diploma obţinută atestat de formare continuă 
Discipline principale / competenţe  Programul „Manager european”, Modulul 3 „Tehnici informaţionale computerizate” 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic Mureş  
Nivelul în clasificarea internaţională program destinat personalului de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, 

cu durata de 60 de ore, 30 de credite profesionale transferabile 
Perioada oct. 2004, Predeal 

Calificarea / diploma obţinută certificat de formator naţional 
Discipline principale / competenţe  în cadrul Programului Naţional „Educaţia pentru Sănătate în Şcoala Românească” 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii, Fundaţia Tineri pentru Tineri, Organizaţia 
„Salvaţi copiii”, 3 sesiuni de formare a cadrelor didactice, 12 grupe, 305 cursanţi, în anul 2005, 
coordonator judeţean al programului pilot 

Nivelul în clasificarea internaţională cursul de formare de formatori naţionali  
Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă  
Discipline principale / competenţe  Curs „Consilierea psihopedagogică de clasă.Promisiuni şi limite” 

Nume şi tip furnizor de formare Casa Corpului Didactic Mureş 
Nivelul în clasificarea internaţională curs de formare continuă, cu durata de 40 de ore 

Perioada 2002-2004 
Calificarea / diploma obţinută diplomă de studii academice postuniversitare 

Discipline principale / competenţe  specializarea Informatică Aplicată şi Programare 
lucrarea de disertaţie „Elaborarea site-ului web al Compartimentului Consiliere şi activităţi 
educative şi extraşcolare din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, cuprinzând un 
ansamblu de pagini active care permit administrarea prin Internet a bazei de date referitoare la 
cercurile de elevi active din judeţ” (examen de disertaţie - media 10) 

Nume şi tip furnizor de formare Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul pentru Educaţie Continuă şi Învăţământ la 
Distanţă, Şcoala Academică Postuniversitară cu o durată de 2 ani 

Nivelul în clasificarea internaţională studii postuniversitare 
Perioada apr.-iun. 2000 

Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 
Discipline principale / competenţe  Programului Naţional de Formare a Managerilor Şcolari în domeniul managementului educaţional 

Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei Naţionale, Centrul Regional Sibiu, Componenta Management şi Finanţare 
Nivelul în clasificarea internaţională cursul regional  
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Perioada apr.-iun. 2000 
Calificarea / diploma obţinută certificat de participare 

Discipline principale / competenţe  Programului Naţional de Formare a Managerilor Şcolari în domeniul managementului educaţional 
Nume şi tip furnizor de formare Ministerul Educaţiei Naţionale, Centrul Regional Sibiu, Proiectul de reformă a învăţământului 

preuniversitar, Componenta Management şi Finanţare 
Nivelul în clasificarea internaţională cursul regional cu durata de 240 ore, 3 credite 

Perioada 27-28 noi. 1996 
Calificarea / diploma obţinută adresa de participare 

Discipline principale / competenţe  „Metode de predare a stenodactilografiei şi a tehnicii secretariatului” 
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea Populară din Satu-Mare, D V V  - Proiect România  

Nivelul în clasificarea internaţională seminar de formare a formatorilor  
Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută gradul didactic I, media 10 
Discipline principale / competenţe  limba şi literatura română - 

Nume şi tip furnizor de formare Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca 
Nivelul în clasificarea internaţională perfecţionare/formare continuă 

Perioada 1987 
Calificarea / diploma obţinută definitivare - media 10 

Discipline principale / competenţe  învăţământ   
Nume şi tip furnizor de formare Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea internaţională curs de perfecţionare/formare continuă 
Perioada 1980-1984 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de licenţă 
Discipline principale / competenţe  secţia română-franceză  

licenţiată în domeniul Limba şi Literatura română - Limba şi Literatura Franceză, (examen de 
diplomă - media 10, locul IV în clasamentul anului, locul 41 pe ţară) 

Nume şi tip furnizor de formare Universitatea din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie  
Nivelul în clasificarea internaţională studii universitare 

Perioada 1976-1980 
Calificarea / diploma obţinută diploma de Bacalaureat pentru învăţător 

Discipline principale / competenţe  secţia învăţători, (şef de promoţie - 1980) 
Nume şi tip furnizor de formare Liceul Pedagogic Tg.-Mureş 

Nivelul în clasificarea internaţională studii preuniversitare, liceale 

Aptitudini şi competenţe  personale 

Limba(i) maternă(e) Limba română 
Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

 (*) Nivelul cadrului european comun de 
referinţă pentru limbi 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare scrisă 

Limba franceză C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

Limba maghiară C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

Limba engleză B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

 2012 

- Fundaţia Professional - Centre for European Education, Centrul de limbi moderne, Certificat 
de competenţă lingvistică - Limba engleză - clasificarea B1 

 1984  

- Consiliul Culturii, Centrul Special de Perfecţionare a Cadrelor Bucureşti, atestat de traducător 
din Limba franceză (Lingvistică şi Ştiinţe sociale) 

 1982  

- iulie-august (30 zile) - Universitatea Ştiinţifică „Kossuth Lajos”, Debrecen, Ungaria, Certificat 
de participare la Cursul de vară de Limba maghiară 

Competente şi abilităţi sociale - Prin înseşi funcţiile şi rolurile deţinute, prin participarea la simpozioane şi evenimente 
culturale mi-am dezvoltat aptitudinile şi competenţele sociale: comunicativitate, 
persuasivitate (putere de convingere), consiliere şi îndrumare, munca în echipă, formare a 
echipelor, motivaţie intrinsecă, spirit de competiţie, construirea unui climat psihosocial 
deschis.  

Ca urmare, am contribuit la activitatea unor organisme şi instituţii sociale, după cum urmează: 
 2015 - 2019 

- Corpul Profesional al Mediatorilor din judeţul Mureş 
- vicepreşedinte 
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 2013 - prezent 
- Centrul de Mediere Mureş, Uniunea Naţională a Mediatorilor din România - Filiala Mureş, 

membru 
 2011, 16/22 aprilie, Sovata 

- sesiune intensivă de pregătire pentru evaluarea naţională, secţiunea limba 
română/matematică, organizată în vederea creşterii nivelului de educaţie al copiilor romi, în 
cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Educaţia copiilor romi - calea spre un loc 
de muncă stabil. 

- Agenţia Naţională pentru Romi, preşedinte Ilie Dincă, Manager proiect Mihaela Matei 
 2009, 3 - 5 decembrie, Sighişoara 

- participare, în calitate de expert naţional - Atelierul naţional „Avocatul elevului” 

- Agenda 21 şi Ministerul Educaţiei Naţionale  
 2006 - 2012 

- Sindicatul Funcţionarilor Publici şi al Personalului Contractual din Învăţământ, afiliat 
Federaţiei Educaţiei Naţionale şi Cartelului ALFA 

- membru, vicepreşedinte (2008 - 2012), reprezentant pentru judeţul Mureş, în Comisia de 
Dialog Social de pe lângă Prefectura Mureş şi în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Mureş 

 2005 - prezent 

- Societatea de Cruce Roşie Mureş 

- membru - voluntar  

- vicepreşedinte (2007-2011),  

- preşedinte al Filialei Mureş (2011-2015) 

- membru al Consiliului director (2015 - prezent) 
 1999 - prezent 

- Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor Tg. Mureş 

- membru în Consiliul Director 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
- simţ organizatoric, capacitate de proiectare a idealului organizaţional, competenţe de 

planificare, organizare, coordonare, control, evaluare a resurselor umane, materiale şi de 
timp, competenţe de evaluare instituţională, competenţe de organizare de activităţi 
extraşcolare, competenţe de organizare a proiectelor, dobândite în contextul îndeplinirii 
funcţiilor menţionate în secţiunea „Experienţa profesională” cărora li se adaugă următoarele: 

 2011  

- înscriere în Registrul naţional al experţilor în management educaţional al M.E.N. 
 2011  

- înscriere în Registrul naţional al formatorilor în domeniul calităţii educaţiei al ARACIP 
 1999-2000  

- Asociaţia Română de Educaţie Pentru Sănătate Cluj-Napoca 

- colaborator la elaborarea Programei de Educaţie pentru Sănătate în cadrul proiectului 
asociaţiei 

 1996 - 2013 - Universitatea Populară /Universitatea Cultural-Ştiinţifică Tg.Mureş 

- formator - cursul „Formator - cod COR 241205” (13 grupe, peste 250 cursanți formați) 

- instructor - colaborator în proiectul „Dezvoltarea spiritului antreprenorial la tineri”, PAEM-
FIMAN 

- domenii în care oferă consultanţă şi instruire: educaţia tinerilor şi a adulţilor; formarea 
formatorilor; corespondenţă oficială; tehnica secretariatului; educaţia pentru sănătate a 
tinerilor; dezvoltarea spiritului antreprenorial la tineri.  

Competenţe şi aptitudini tehnice - lucrez cu aparatura obişnuită în învăţământ, calculator, laptop, proiector, videoproiector, 
retroproiector, realizez profesional tehnoredactare computerizată  

2002 

- Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

- evaluator de manuale, disciplina  Birotică şi Secretariat, clasa a XII-a 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
- autodidact, apoi prin cursuri postuniversitare si cursuri de formare prin CCD - utilizarea 

calculatorului personal (Microsoft Office - Word, Excel, Acces, One Note, Power Point; 
Publisher, Outlook, Outlook Express, Info Path, Movie Maker, Project Manager, End Note, 
EPI INFO, NCmd, TCmd, WIN, TROPES, Mendeley Desktop, Edraw MindMap, browsere de 
internet: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, diferite programe şi utilitare, 
platforme educaţionale: Moodle, G-Suite, MS Teams, Softuri educaţionale, ECDL Start, 
ECDL Avansat etc.), 
tehnoredactare computerizată de înaltă calitate 
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Competenţe şi aptitudini artistice 1969 - prezent 

- interpretare muzică folk, chitară şi voce, creaţie literară (poezie)  
Alte competenţe şi aptitudini - scriere rapidă cu caractere stenografice,  

- corectură de text, de calitate superioară 
- şah  

 2015, 2020  
- Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu-Mureş  
- Diploma de merit educațional pentru excelența în perfecționare „EDU-Marinescu”, ediţia I 
- Diploma de merit educaţional pentru excelenţa în cooperare şi dezvoltare profesională - ed. a 

VI-a  
 12 decembrie 2012 

- Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş 
- Certificat de participare la Seminarul cu tema „Exemple de bune practici privind 

implementarea proiectelor educaţionale în învăţământul preuniversitar”, organizat în cadrul 
programului de masterat Asigurarea calităţii învăţământului 

 25 noiembrie 2011 
- Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Consiliului Municipal Chişinău, Liceul Teoretic 

„Vasile Vasilache” 
- Certificat pentru implicarea activă în cadrul seminarului municipal pentru diriginţii de clasă 

„Evaluarea şcolară în cadrul activităţilor de dirigenţie” 
 24.06.2008 

- Children's High Level Group, Baroness Nicholson of Winterbourne MEP,  
- Scrisoare de apreciere pentru organizarea Concursului de cântece şi dansuri din 2 iunie 2008 

la Târgu-Mureş şi pentru progresele în coordonarea SNAC în judeţul Mureş 
 2001, 2005, 2009, 2013 

- Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, Grupul Şcolar Sanitar / Liceul Teoretic „Gh. Marinescu” 
Tg.-Mureş 

- gradaţia de merit pentru activitatea desfăşurată în învăţământ 
 1997-1999 

- Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş,  
- Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a II-a 

Informaţii suplimentare 2013 
Menţionată în Who is who în România - Enciclopedia personalităţilor din România (Enciclopedia biografică a 

femeilor şi bărbaţilor contemporani cu carieră de succes din România), fondator şi editor Ralph Hübner, 
ediţia a VIII-a 2013, Zug, Schweitz, p. 785 

2000 - 2010 

- autorizată ca Persoană fizică în domeniile: alte activităţi de informatică neclasificate în altă parte, 
activităţi de secretariat, activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management, cercetare-dezvoltare în 
ştiinţe sociale şi umaniste 

2009 
- Menţionată în anuarul FIMAN, 1998-1999, în domeniul consultanţei 

2013 - prezent 

- Autorizaţie - Birou de mediator - Felicia Stela Ionescu, activităţi de mediere pentru orice tip de dispută 
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