CURRICULUM VITAE

INFORMAŢII PERSONALE

COMAN MANUELA NICOLETA
str. LOGOFĂT TĂUTU, nr. 52, orașul HÎRLĂU, cod poștal 705100,ROMÂNIA
0232/720428

-

Sexul
femeiesc
LOCUL DE MUNCĂ PENTRU CARE
SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

Data naşterii zz/ll/aaaa
14/03/1968

Naţionalitatea
română

LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU
DIRECTOR ADJUNCT

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
03/11/2008 - prezent

director adjunct Şef catedră – aria curriculară Tehnologii Coordonator al următoarelor
comisii din şcoală:
-Comisia pentru Curriculum
-Comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor
-Comitetul de sănătate şi securitate în muncă
-Comisia de inventariere a patrimoniului
-Comisia de selectare a ofertelor
-membru în C.A.
Grupul Școlar Tehnic Hîrlău, str. Mihai Eminescu, nr.14, Hîrlău,România
-planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe niv.
preuniversitar;
-planificarea şi deularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informţii;
-medierea conflictelor;
-organizarea documentelor;
-stabilirea de relaţii şi parteneriate cu diferite ONG-uri, comunitatea locală;
-organizarea de activităţi extracurriculare şi proiectarea acestora pentru comunitate.
educație

01/09/2005 – 03/11/2008

Profesor Şef catedră – aria curriculară Tehnologii Membru în C.A
Grupul Școlar Tehnic Hîrlău, str. Mihai Eminescu, nr.14, Hîrlău,România
planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe niv. preuniversitar;
-planificarea şi derularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informţii;
-medierea conflictelor;
-organizarea documentelor;
-stabilirea de relaţii şi parteneriate cu diferite ONG-uri, comunitatea locală;
-organizarea de activităţi extracurriculare şi proiectarea acestora pentru comunitate.
educație

01/09/2001 – 01/09/2005

Profesor Şef catedră – aria curriculară Tehnologii Membru în C.A Consilier educativ
Grupul Şcolar Tehnic Hîrlău Mihai Eminescu nr.14, 705100 Hîrlău (România)
planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe niv. preuniversitar;
-planificarea şi derularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informţii;
-medierea conflictelor;
-organizarea documentelor;
-stabilirea de relaţii şi parteneriate cu diferite ONG-uri, comunitatea locală;
-organizarea de activităţi extracurriculare şi proiectarea acestora pentru comunitate.
educație

01/09/1995 – 01/09/2005

Profesor Şef catedră – aria curriculară Tehnologii Membru în C.A
Grupul Şcolar Tehnic Hîrlău Mihai Eminescu nr.14, 705100 Hîrlău (România)
-planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe niv. preuniversitar;
-planificarea şi derularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informţii;
-medierea conflictelor;
-organizarea documentelor;
educație

01/09/1994 – 01/09/1995

profesor
Şcoala generală Petru Rareş, Hîrlău 705100(România)
-planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe nivel
preuniversitar;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informaţii;
-medierea conflictelor;
-organizarea documentelor
educație

01/09/1991 – 01/09/0994

Profesor
Clubul copiilor şi elevilor, Hîrlău , 705100(România)
-planificarea şi derularea activităţilor din curriculum educaţional pe nivel
preuniversitar;
-planificarea şi derularea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare;
-comunicarea cu părinţi şi diverse persoane, oferirea de informaţii;
educație

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
22.09. – 29.09. 2016

Competențe cheie commune mai multor ocupații – Comunicare
în Limba Engleză
EURO PERSONAL SRL

24/09/2016

MANAGEMENT EDUCAȚIONAL
EURO PERSONAL SRL + PARTENER REPUBLICA MOLDOVA
Managementul resurselor în instituțiile de învățământ
Politici educaționale
Comunicare și relații publice

28/11/2015

Controlul Intern Managerial
S.C. TOP LEVEL MANAGEMENT SRL-D, BUCUREȘTI, ROMÂNIA
Principalele modificări aduse prin OSGG 400/2015. Grila de corespondență a
standardelor.
Măsurile necesare a fi dispuse de către conducerea instituției publice pentru elaborarea
și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
Programul de dezvoltare SCIM.

08/06/2015 – 08/09/2015

Curs vocațional în domeniul Protecției Consumatorilor
Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si
Strategiilor din Romania - InfoCons, Romania Str. Negru Voda, Nr. 3, Sector 3,
Bucureşti,
Drepturile consumatorilor
Autoritarea Națională pentru Protecția Consumatorilor – A.N.P.C.
Legislație aplicată.
Studii de caz.

28/02/2015 – 04/03/2015

Teoria și practica evaluării elevilor prin metode alternative
CCD IAȘI, str. Octav Botez, nr.2A, Iași,700116
Aplicarea algoritmilor optima în proiectarea, organizarea și evaluarea activităților
didactice;
Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogic și educațională;
Dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor, capacităților cognitive și
motrice;
Utilizarea de tehnici de stimulare a crestivității și a motivației de învățare.

10/05/2012 – 16/06/2012

Management educațional european
Fundația Cultural Umanitară ”Henri Coandă” Oradea
Managementul resurselor în instituțiile de învățământ
Management de proiect
Politici educaționale

Comunicare și relații publice
11/07/2011 – 29/07/2011

Abilitare pe curriculum
Casa Corpului Didactic Mureș
Curriculum național
Context european
Pregătirea și realizarea activității didactice
Planificarea evaluării bazate pe competențe
Asigurarea calității

01/10/2008 – 19/07/2010

Masterat postuniversitar- Managementul firmelor de comerț,
turism și servicii
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava (România)
Calitatea produselor şi serviciilor managementul calităţii
Gestiune şi contabilitate financiară
Marketing
Management internaţional

15/08/1986 – 01/03/1991

inginer Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor
Institutul Politehnic Gh. Asachi Iaşi (România)
Bazele tehnologiei tricoturilor
Bazele tehnologiei confecţiilor textile
Organizarea şi conducerea întreprinderilor textile
Marketing
Controlul calităţii produselor

15/09/1982 – 15/06/1986

liceu /profil mecanic
Liceul Industrial Nicu Ganea Fălticeni , Suceava, (România)
Discipline din trunchiul comun
Discipline tehnice – profil mecanic

11/02/2010 – 21/02/2010

manager proiect
EURO DIDACTICA S.R.L. IAŞI (România)
planificarea proiectului
analiza riscului proiectului
implementarea proiectului
evaluarea proiectului
managementul resurselor umane
managementul financiar
realizarea şi coordonarea unui proiect

11/02/2010 – 21/02/2010

evaluator competențe profesionale
EURO DIDACTICA S.R.L. IAŞI (România)
Planificarea și organizarea evalușrii
Înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării.
Efectuarea evaluării.
Elaborarea instrumentelor de evaluare.
Analiza informațiilor și luarea deciziiei privind competența.
Verificarea internă a proceselor de evaluare.
Verificarea externă a proceselor de evaluare.

11/02/2010 – 21/02/2010

auditor în domeniul calității
EURO DIDACTICA S.R.L. IAŞI (România)
comunicarea specifică activității de audit;
munca în echipa de audit;
perfecționarea pregătirii profesionale;
analiza și aprecierea conformității și eficacității sistemului calității;
conducerea auditului;
întocmirea documentelor specifice activității de audit.

17/02/2009 – 25/02/2009

mentor
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. Iaşi (România)
comunicare interactivă în cadrul activităţilor cu adulţi/studenţi
observarea, analiza şi sinteza activităţii didactice adulţilor/studenţilor
relaţionarea la nivelul grupului de lucru
consilierea în cadrul activităţilor cu adulţii/studenţii
îndrumarea şi monitorizarea activităţilor de învăţare a adulţilor/studenţilor
evaluarea performanţelor adulţilor/studenţilor
organizarea/planificarea activităţii de practică

01/10/2007 – 01/06/2008

programul de formare continuă - Optimizarea şi inovarea
procesului de învăţământ tehnic şi profesional - Modulul I

Universitatea Tehnică Gh. Asachi - D.P.PD. Iaşi (România)
Proiectarea şi inovarea procesului de învăţământ tehnic şi profesional
15/09/2006 – 31/01/2007

inițiere IT
Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi Siveco
România S.A. Iaşi (România)
Iniţiere IT - 46 ore
competenţe de utilizare a unui procesor de texte, a unui tabelator
Competenţe de comunicare prin mijloacele sistemului informaţional

14/06/2007 – 14/07/2007

formator
Asociaţia Centrul De Calificare Adulţi Iaşi (România)
dezvoltarea abilităţilor de a identifica nevoile de formare profesională
cunoaşterea metodologiei de organizare şi constituire a programelor de formare
cunoaşterea orgazării şi desfăşurării cursului de formare
dezvoltarea capacităţii de a adapta strategiile de formare funcţie de grupurile ţintă
perfecţionarea abilităţilor de a selecta strategii de învăţare care să favorizeze
interacţiunea în cadrul grupului de învăţare
însuşirea cunoştinţelor necesare evaluării cursanţilor
cunoaşterea principalelor modalităţi de promovare a unui program de formare
profesională
Inspector resurse umane

05/03/2007 – 19.05.2007

Asociația Centrul de Calificare Adulți Iaşi (România)
noțiuni de organizare a muncii;
noțiuni de organizare a activității la locul de muncă;
legislația muncii;
legislația privind protecția socială;
noțiuni de protecția muncii;
întocmirea și gestionarea documentelor de evidență a personalului;
întocmire4a și gestionarea carnetelor de muncă;
evaluarea personalului.

01/01/2007 – 01/12/2007

Calitate și eficiență în managementul școlar
Centrul de Întâlniri şi Studii Creştine "Filocalia" Iaşi (România)
managemtul şcolar

01/09/2003 – 01/09/2006

certificat de acordare a gradului didactic I

29/08/2006 – 31/08/2006

adeverinţă - IMPLEMENTAREA PROGRAMEI - CONSILIERE ŞI
ORIENTARE

11/09/2004 – 13/09/20004

certificat pentru participarea la cursul de formare"Rolul şcolii
în prevenirea transmiterii infecţiei HIV/SIDA

Ministerul Educației și Cercetării

Casa Corpului Didactic Octav Botez nr. 2A, 6600 Iaşi (România)

Casa Corpului Didactic (Octav Botez nr. 2A)
Iaşi (România)
10/09/2004 – 10/09/2004

certificat pentru participarea la cursul de instruire în utilizarea
"Modulului de orientare privind cariera"

01/09/2000 – 01/09/2003

certificat de acordare a gradului didactic II

01/03/2001 – 01/05/2001

certificat de absolvire a cursului - Instruire utilizare calculator

UNICEF, ONG Alternative Sociale Iaşi (România)
Ministerul Educației și Cercetării
Camera de Comerţ şi Industrie - Şcoala Română de Afaceri Hîrlău (România)
01/09/1993 – 01/05/1994

certificate definitivat
Ministerul Învățământului,România

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) româna
Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză
Limba franceză
Competenţe de comunicare

ÎNŢELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B1/2

C1/2

A1/2

B1/2

B1/2

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

B1/2

Discurs oral

bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de professor,

diriginte, consier educativ.
Competenţe
organizaţionale/manageriale

capacitatea de a organiza programe extrașcolare în colaborare cu reprezentanți ai
instituțiilor de cultură locala, experiență dobândită în perioada cât am fost consilier
educative.
leadership (în prezent, sunt responsabil/ă de o echipă de 60 persoane)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

competențe de relaționare și abilități de lucru în echipă, dezvoltate în activitatea
didactică și a susținerii cursurilor de formare.

Competenţe informatice

Competențe în utilizarea calculatorului la nivel de bază, prin utilizarea programelor de
procesare text(Word), calcul tabular(Excel), prezentări(PowerPoint), informații și
comunicare (Internet).aceste competențe le-am dobândit prin cursurile menționate mai
sus.

Alte competenţe

Atitudini de toleranță și respect față de diferențele interpersonal, cultural și religioase,
dezvoltate în contextual lucrului cu personae de apartenențe entice diferite.
Abilități de utilizare a aparaturii audio-video: videoproiector, laptop, , cameră de filmat,
cameră fotografică.

Permis de conducere

Nu dețin permis de conducere

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Publicaţii

1. Simpozionul Național ”Imaginație și creativitate în demersul instructive educative”
Iași – mai 2016 – ediția a IV a din cadrul Priectului Național ”Tradiții și creativitate”,
inclus în CAEN 2016, domeniul ethnic, poz. 13 – pentru lucrarea Educația formal și
informal în învățământul preuniversitar
2. simpozionul Național ”Asigurarea calității demersului didactic prin utilizarea metodelor
de gândire critic și creativă” – pentru lucrarea Evaluarea formativă și sumativă
3. Acta Colegiului Tehnic ”GH. Asachi” București SIPA 2010, editura Pegasus Press
pentru articolul Problematica și modul de tratare în managementul educațional
4. Revista cadrelor didactice ( învățământ preuniversitar) - Jurnal de dascăl, nr.6, dec.
2009, articolul Managementul instruirii.

Proiecte

1. Titlu proiect:”Prevenirea și corectarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în
rândul copiilor și tinerilor cu domiciliul în foste zone industrializate în regiunea Nord-Est
și Sud-Est, punându-se accent pe populația romă și persoanele cu dizabilități ( surdomuți )”
Partener: LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLĂU
Perioada: 24.06.2015 – 15.12.2015
2.Titlu proiect:”Personalul didactic din sistemul de înțământ preuniversitar și universitar
de stat – promoter al învățării pe tot parcursul vieții”
Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155
Beneficiar: M.E.N.C.Ș
Perioada:12.01.2015 – 31.03.2015
3. Titlu proiect:”Model innovator de organizare și furnizare consiliere, orientare
profesională și stagii practice pentru elevi în domeniul producției și comercializării
creației vestimentare – NELART”
Cod contract: POSDRU/161/2.1/G/141358
Beneficiar: S.C. NELMAR SRL
Perioada: 2014 - 2015
4.Leonardo Project INGA – 3D(LLL – LdV-Tol/2013-RO-024) – Module I ”Footwear CAD
using Icad3D+software”
Beneficiar: Universitatea Tehnică ”GH. ASACHI” Iași
Facultatea de textile pielărie
Perioada: 07-10.09. 2015
5. Leonardo da Vinci (PAR)”Quality Assurance in Ecvet Mobility”2013-1-TR1-LEO0448041 – ”Importanța și relevanța EQAWET în România” – 11.06.2014
6. Titlu proiect:”Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din
învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale
transferabile”
Cod contract: POSDRU/3/1.3/S/2 ID:3777
Beneficiar: M.E.C.T.S.
Perioada: 08.03.2012
7. Cod contract: POSDRU/22/2.1/G/33487 – ”Elaborarea de CDL și și material de
învățare pentru siguranța și sănătatea elevilor”
Beneficiar: Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” Iași
Perioada:01.10.2010 – 15.06.2011
8. Titlu proiect:Consiliere și orientare profesională prin informare și evaluare
psihologică”Pasul cel mare. De la liceu la universitate”
Beneficiar: Universitatea Tehnică ”GH. ASACHI„ Iași
DPPD
Perioada:01.02.2010 – 30.05.2011
9.Programme pour l education et la formation tout au long de la vie ( E.F.T.L.V.)
COMENIUS – Partenariats scolaires

Beneficiar: Grupul Școlar Tehnic Hîrlău
Perioada:29.11.2008 – 04.12.2008
10. Coeziune economic și social PHARE TVET RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03Managementul participative, Piatra Neamț
Perioada: 13.07 -14.07.2008
11.Coeziune economic și social PHARE TVET RO 2004/016-772.04.01.02.01.03
Dezvoltarea parteneriatelor școală-întreprindere, în perioada05.11-06.112007, Iași
Planificarea educației la cerere/educația adulților, în perioada 01.03. – 03.03.2007, Iași
Management participativ , în perioada 23.03.-25.03.2007, Iași
Diplome obținute cu elevii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
Adeverințe/diploma /certificate de
participare la diferite seminarii,
simpozioane, etc.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

Decizii de participare la diferite
comisii organizate la nivel

Premiul I – PROIECTUL NAȚIONAL inclus în CAEN domeniul ethnic, poz.13, ediția aIV-a, Iași, mai 2016 – ”TRADIȚII ȘI CREATIVITATE”
Premiul II – PROIECTUL NAȚIONAL inclus în CAEN domeniul ethnic, poz.13, ediția
a-IV-a, Iași, mai 2016 – ”TRADIȚII ȘI CREATIVITATE”
Premiul I , II și III– Concursul regional cu participare națională ”ECOART” ediția aIV-a, secțiunea ”obiecte și decorațiuni” – decembrie 2015
Diplomă de participare la Olimpiada la discipline din aria curricular ”TEHNOLOGII” –
faza națională, domeniul industrie textilă și pielărie, 08.04. – 12.04.2014, Brașov.
Premiul II și III– Concursul regional cu participare națională ”ECOART” ediția a-IIIa, secțiunea ”obiecte și decorațiuni” – decembrie 2014
Premiul II și III– Concursul regional cu participare națională ”ECOART” ediția a-IIIa, secțiunea ”carnavalul naturii” – decembrie 2014
Premiul II – Concursul regional cu participare națională ”ECOART” ediția a-I-a,
secțiunea ”obiecte și decorațiuni” – decembrie 2012
Mențiune – Concursul regional cu participare națională ”ECOART” ediția a-I-a,
secțiunea ”carnavalul naturii” – decembrie 2012
Diplomă de participare – Concursul regional cu participare națională ”ECOART”
ediția a-I-a, secțiunea ”creații plastice” – decembrie 2012
3 Diplome de participare – concursul național ”Știu și aplic” – SECURITATEA ȘI
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ȘCOLII, etapa județeană,
19.04.2013, Iași, ediția a-V-a
Diplome de participare – concursul național ”Știu și aplic” – SECURITATEA ȘI
SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ SE DEPRINDE DE PE BĂNCILE ȘCOLII, etapa județeană,
05.- 06.04.2013, Iași, ediția a-IV-a
Diplomă de participare la Olimpiada la discipline din aria curricular ”TEHNOLOGII”
și Concursul professional – faza națională, domeniul industrie textilă și pielărie,
06.04. – 10.04.2014, Brașov
Mențiune – faza județeană a Concursului professional organizat pentru calificările
dobândite prin anul de completare – confecționer produse textile, Iași, anul școlar
2006/2007
Mențiune – Concursul pe meserii , faza județeană, specializarea textile, Iași,
martie 2006
Diplomă de participare – Concursul pe meserii – faza județeană, specializarea
textile, Iași, februarie 2005
Premiul III – Concursul pe meserii – faza județeană, Iași, martie 2004
Mențiune - Concursul pe meserii – faza județeană, Iași, februarie 2001
Pentru implicare activă în Proiectul CAER Festivalul nonviolenței, ediția a –II – a, 21
– 25.03.2016
Participarea la ediția 2015 a Campaniei Globale pentru Educație, 01.-10.05.2015,
ORGANIZAȚIA SALVAȚI COPIII
DIPLOMĂ PENTRU PROMOVAREA ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE din cadrul FIE
IAȘI, 19.06.2013
CERTIFICAT DE APRECIERE pentru sprijinul acordat tinerilor despre oportunitățile
de studiu în srtrăinătate prezentate în cadrul programului EDMUNDO – A WOLD OF
EDUCATION, 22.11.2012
DIPLOMĂ DE PARTICIPARE – la seminarul ”Integrarea SSM în sistemul de
învățământ” organizat în perioada 28-29.11.2012 în cadrul campaniei europene
2012-2013, ”Împreună pentru prevenirea riscurilor”.
Adeverință – pentru participare la conferința susținută de profesorul Yves Lenoir,
de la Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea Sherbrook, Quebec, Canada,
26.09.2011, CCD ”Spiru Haret” Iași.
Diplomă de participare – la Săptămâna Europeană pentru Securitate și Sănătate în
muncă, Iași – octombrie 2009
Diplomă de participare – Simpozionul Național ” Egalitatea șanselor prin incluziune
– prioritate a școlii românești”, 28.02.2009, Hîrlău , Școala cu clasele I-VIII ”Petru
Rareaș”.
Certificate – de participare la seminarul – ”COMUNICARE ÎN SPIRITUL CETĂȚENIEI
DEMOCRATICE” , organizat de British Council în parteneriat cu I.S.J. IAȘI,
23.02.2008.

1. decizia nr.151/06.05.2016 – Comisiile din centrele de evaluare, pentru organizarea
și desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale a absolvenților

județean/național

ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică – nivel 3
2. adeverința nr. 533/21. 2.2015 – membru în comisia județeană la olimpiada la
disciplinele din aria curricular ”Tehnologii”
3. decizia nr.93/29.04.2014 - Comisiile din centrele de evaluare, pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale ale absolvenților
stagiilor de pregătire practică – nivel 2
4. anexa la decizia nr. 18/13.02.2014 – Comisia județeană de organizare și desfășurare
a Olimpiadelor la disciplinele din aria curricular Tehnologii
5. decizia 249/17.07.2013 - Comisiile din centrele de evaluare, pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale ale absolvenților
de liceu – filiera tehnologică, nivel 3, sesiunea august
6. decizia nr.187/27.05.2013 Comisiile din centrele de evaluare, pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale ale absolvenților
de liceu – filiera tehnologică, nivel 3, sesiunea iunie
7. decizia nr.153/25.04.2013- Comisiile din centrele de evaluare, pentru organizarea și
desfășurarea examenelor de certificare a competențelor profesionale ale absolvenților
stagiilor de pregătire practică, nivel II de calificare, sesiunea mai 2013
8. decizia nr. 1058/03.04.2012 – Comisia de organizare și desfășurare a concursului de
ocupare a posturilor/ catedrelor vacante / rezervate din învățământul preuniversitar de
la central nr. 25 – GSTH, pentru anul școlar 2012/2013
9. adeverința nr. 1786/18.05.2009 - Comisia județeană pentru Olimpiada
interdiscipălinară, profil ethnic, specializarea textile
10.adeverința nr. 1463/02.07.2009 – examenul de bacalaureat, evaluator 2009
11adeverința nr. 2186/26.08.2008 - examenul de bacalaureat, evaluator 2008

ANEXE

-copii
-copii
-copii
-copii
-copii
-copii
etc.
-copii

ale
ale
ale
ale
ale
ale

deciziilor de numire ca director adjunct;
diplomelor și certificatelor de calificare;
publicațiilor;
participării la diferite proiecte;
diplomelor obținute cu elevii;
adeverințelor, certificatelor de participare la diferite seminarii, simpozioane,

ale deciziilor de participare la diferite comisii organizate la nivel județean/național

