
1 
 

     

Curriculum Vitae European KISS IMRE 

  CURRICULUM VITAE 

Informaţii personale   

Nume KISS IMRE 

Adresă  

Telefon  

Fax  - 

E-mail  k_imre@isj.educv.ro 

Naţionalitate  maghiară 

Data naşterii  

Experienţă profesională 

 

  

* Perioada (de la - până la) 26.03.2015- 

* Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației și Cercetării Științifice, prin 

OMECȘ nr.3510/26,03,2015 respectiv OMECȘ 

nr.5027/21,08,2015 și OMENCȘ 

nr.5984/16.12.2015 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat Inspector Școlar General 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi Reprezentarea inspectoratului școlar în relația cu 

MECȘ,asigurarea aplicării legislației,elaborarea 

planului managerial al ISJ Covasna,elaborarea 

rapoartelor anuale etc. 

* Perioada (de la - până la) 15.10.1997 -25.03.2015 

* Numele şi adresa angajatorului  Liceul Tehnologic „Kós Károly”, Sf.Gheorghe, 

520008, str.Gábor Áron nr.18. 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat  Director 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi  Conducerea unității de învățământ, ordonator 

terțiar de credite, organizarea și conducerea 

procesului instructiv-educativ 
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* Perioada (de la - până la) 01.09.1996 – 14.10.1997 

* Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic „Székely Mikó” Sf.Gheorghe, 

str.Gróf Mikó Imre 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ preuniversaitar 

* Funcţia sau postul ocupat  Profesor de matematică 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi  Predarea disciplinei matematică, diriginte 

* Perioada (de la - până la) 01.09.1994 – 31.08.1996 

* Numele şi adresa angajatorului  Școala Generală nr.7. Brașov, str. Saturn nr.11 

* Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ preuniversitar 

* Funcţia sau postul ocupat  Profesor de matematică 

* Principalele activităţi şi responsabilităţi  Predarea disciplinei de matematică, diriginte 

Educaţie şi formare         

EDUCAȚIE 

  

* Perioada (de la - până la) 2004 - 2006 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Management educațional 

* Tipul calificării/diploma obţinută   Masterat în management educațional și 

comunicare instituțională 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

  Studii postuniversitare 

* Perioada (de la - până la) 1986 - 1990 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea din București 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Matematică 

* Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de studii universitare, profesor de 

matematică 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

PERFECȚIONARE 

Studii universitare 

* Perioada (de la - până la) 2003 
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* 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 Matematică 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de acordare a grad.did.I. 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare 

* Perioada (de la - până la) 1997 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea din București 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Matematică 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de acordare a grad.did.II 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare 

* Perioada (de la - până la) 1993 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Transilvania” Brașov 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Matematică 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învățământ 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

FORMARE 

 

* Perioada (de la - până la) August-septembrie 2015 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

SMIS 39174 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Management și politici publice în educație 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de formare profesională 

* Perioada (de la - până la) Iulie 2015 
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Fundația LAM-Ilieni 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Bune practici în învățământul profesional dual, 

Proiectul NFA KA 15/2012 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) Noiembrie 2014 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Clusterul „Transilvania Textile &Fashion” 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Modalități de cooperare între clustere 

* Tipul calificării/diploma obţinută Participant în calitate de vorbitor 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Conferință 

* Perioada (de la - până la) Octombrie 2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Ministerul Educației Naționale/ Casa Corpului 

Didactic a Jud.Covasna „Csutak Vilmos” 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pregătirea profesorilor metodiști ai ISJ Covasna în 

vederea îndeplinirii sarcinilor specifice 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) Aprilie 2013 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Corpul experților contabili și contabililor autorizați 

din România, Filiala Covasna 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Implementarea sistemului de control managerial 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de pregătire profesională 

* Perioada (de la - până la) Februarie 2012 
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ISJ CLUJ NAPOCA,   IRCETT  CLUJ NAPOCA 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Evaluare pentru calitatea de FORMATOR  

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de formator cod COR NC242401 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Evaluare 

* Perioada (de la - până la) Iulie 2012 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ISJ HARGHITA, MECTS, prin Uniunea Cadrelor 

Didactice Maghiare din România 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Dezvoltarea inteligenței emoționale și a 

competențelor sociale 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință  (până la eliberarea Atestatului de 

formare continuă) 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare (12c) 

* Perioada (de la - până la) Noiembrie 2012 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

S.C. EUROCENTER AMOBA S.R.L. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale ECDL Power Point Avansat 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat ECDL avansat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de formare 

* Perioada (de la - până la)  Martie – aprilie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Național de Formare a Personalului din 

Învățământul Preuniversitar 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Competențe cheie TIC în curriculum școlar 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință  (până la eliberarea  Certificatului) 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare (15 c) 

* Perioada (de la - până la) Mai – septembrie 2011 
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MECTS / S.C. SOFTWIN SRL București  

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Formarea de specialiști în evaluare INSAM 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Formare continuă (7c) 

* Perioada (de la - până la) Iunie-septembrie 2011 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea “Stefan cel Mare” Suceava 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Sursele și dinamica mentalităților europene. 

Mentalitatea postmodernității europene; 

Mentalitatea social-politică în Europa laică și 

regiliozitatea. 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare  (17c) 

* Perioada (de la - până la) August 2011  

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MECTS, prin Fundația ORIZONT 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pofesioniști  în managementul educațional 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință (până la eliberarea certificatului 

original) 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de formare (14c) 

* Perioada (de la - până la) Iulie 2010 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

CCD HARGHITA, ISJ HARGHITA MECTS, prin 

Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Dezvoltarea personalității profesionale/ modulul 

învățarea pe tot parcursul vieții – educarea adulților 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare continuă 
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* Perioada (de la - până la) Octombrie 2010 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Suliszerviz Okt. és Szakértői Iroda / Pedagógiai 

Intézet Debrecen / Ungaria 

Centrul de formare din Debrecen 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale „Az oktatás megújítása – sokszínű iskolarendszer” 

Redefinirea sistemului de educație 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Conferință 

* Perioada (de la - până la) Decembrie 2008 – Ianuarie 2009 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic, Jud. Covasna 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pregătirea diriginților pentru aplicarea programului 

de consiliere și orientare  

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de formare 

* Perioada (de la - până la)  Aprilie – Mai 2009 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Transilvania” din Brașov, 

Departamentul pentru Formare Continuă 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Academica I – Modul III: Tehnici informaționale 

computerizate Niv. I 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare continuă (30c) 

* Perioada (de la - până la) Oct.2008 - mai 2009 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Centrul Național de Formare a Personalului din 

Inv.Preuniversitar 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Program național de dezvoltare a competențelor de 

evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 
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Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Program de formare continuă (15c) 

* Perioada (de la - până la) Iunie 2008 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ISJ Harghita, MECTS prin Uniunea Cadrelor 

Didactice Maghiare din România 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Noțiuni teoretice de specialitate, activități practice 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de perfecționare 

* Perioada (de la - până la) Aprilie – noiembrie 2008 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Harghita, ISJ Harghita, 

MECTS 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale M1. Cunoștințe de metodologia conducerii- 

Competențe, funcții manageriale, dezvoltarea 

resurselor umane 

M2. Comunicare. Facilitarea comunicării 

M3.Managementul proiectului 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință (până la eliberarea atestatului) 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Program de formare continuă (33c) 

* Perioada (de la - până la) Octombrie 2008 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MECT și Ministerul Educației și Culturii din 

Ungaria prin ”Institutul Kölcsey” din Debrecen - 

Ungaria 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Problemele politicii educaționale actuale 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de perfecționare 

* Perioada (de la - până la) Ianuarie  2007 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Covasna 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pregătirea profesorilor: Consiliere și orientare 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 
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Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Stagiu de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) Iulie – octombrie 2007 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MECTS prin centrul Educația 2000+, București 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Noi abordări didactice pentru aria curriculară 

Matematică și științe ale naturii 

* Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Formare continuă (30c) 

* Perioada (de la - până la) Decembrie 2007 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Covasna 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Formarea directorilor/directorilor adjuncți și a 

inspectorilor școlari din învățământul preuniversitar 

din jud.Covasna: Managementul educațional și 

comunicare instituțională 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) Mai 2006 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Baranyai Ped. Szolgáltatások Központja (Centrul 

de Formare Baranya) Pécs – Ungaria,  prin MEC 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Sistemul de perfecționare al cadrelor didactice; 

perspectivele politicii educaționale și ale conducerii 

școlii. 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de perfecționare 

* Perioada (de la - până la) Iunie 2004 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MEC prin SIVECO ROMANIA S.A. 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Utilizator AEL 



10 
 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Curs de utilizare program 

* Perioada (de la - până la) Noiembrie 2003 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Covasna 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Pregătirea psihopedagogică a cadrelor didactice 

care predau în clasele profesionale speciale 

integrate 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) Septembrie –noiembrie 2002 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MEC și Casa Corpului Didactic Covasna, ISJ 

Covasna prin Centrul de Perfecționare AMOBA 

Sf.Gheorghe 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Informatizarea învățământului – instruire bazată  pe 

programul ECDL, curs ECDL 

* Tipul calificării/diploma obţinută Adeverință  

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) 1999 - 2001 

* Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al 

organizaţiei profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

MEC, Direcția Proiecte de Reformă – Banca 

Mondială , CCD Sf.Gheorghe 

* Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale Management și finanțare a Proiectului de Reformă 

a Învățământului Preuniversitar 

* Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de formare 

Aptitudini şi competenţe personale                                        

dobândite în cursul vieţii şi  carierei, dar care nu 

sunt recunoscute  neapărat printr-un certificat 

sau odiplomă 

 - Capacitatea de organizare, conducere și 

proiectare. 

- Competența de a lucra în echipă, de a îndeplini 

diverse roluri în cadrul unei echipe, de a colabora cu 
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ceilalți membri, de a le respecta opiniile, de a 

megocia eventualele conflicte; 

-Manifestarea unui comportament tolerant și asertiv; 

-Competențe în domeniul execuției bugetare; 

Limba maternă  Maghiară 

Limbi străine cunoscute 

 

* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 

* abilitatea de a vorbi 

Franceză/engleză 

 

Bine/bine 

Bine/satisfăcător 

Satisfăcător/satisfăcător 

Aptitudini şi competenţe artistice 

Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

Sculptură în lemn, desen, pictură, gastronomie - 

autodidact 

Aptitudini şi competenţe sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 

multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea 

este importantă sau desfăşuraţi o activitate în care 

munca de echipă este esenţială, (de exemplu cultură, 

sport etc.) 

- Activitatea mea didactică s-a desfășurat, încă de la 

absolvirea facultății, într-un mediu multicultural 

(am predat și am fost director în școli cu clase de 

secție română și maghiară) 

- Vicepreședinte al FUNDAȚIEI „PERSPEKTIVA” 

de pe lângă Liceul  Tehnologic „Kós Károly” 

-Membru al Asociației POTRA SPECIOSA de 

protejare a monumentelor de arhitectură 

- Competența de a respecta drepturile 

interlocutorilor în orice situație, de a promova 

implicit democrația și dreptuile omului prin fiecare 

acțiune. 

- Profesionalism, respectarea normelor morale ale 

eticii și deontologiei profesionale. 

- Experiență de moderator, cu ocazia diferitelor 

proiecte educaționale din școală; 

-- În anul 2007 am fost premiat cu Diplomă de Merit 

pentru merite manageriale deosebite în anul școlar 

2006-2007, în cadrul concursului Gala Directorilor. 

- Din anul 2011, sunt vicepreședintele Uniunii 

Cadrelor Didactice Maghiare din România. 

Aptitudini şi competenţe organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea 

altor persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul 

de muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la domiciliu. 

- Director de liceu tehnologic din anul 1997 

- Am coordonat Proiectul COMENIUS - Acțiunea  

- proiect lingvistic 2005-2006 

-Manager Proiect în Programul PHARE 2000 

Coeziune Economică și Socială 2001-2003. 

-în calitate de vicepreședinte al UCDMR  (Uniunea 

Cadrelor Didactice Maghiare din România) am 

organizat cursurile Academiei de Vară Bolyai pentru 

profesori de specialitate între 2006-2012. Am 

coordonat înscrierea și  participarea cadrelor 

didactice la diferite activități de formare continuă și 

de perfecționare, inițiate și organizate de UCDMR 

în țară și în străinătate. (Ungaria, Slovacia, Serbia 

etc.) 
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- Am întocmit mai multe proiecte către fundațiile 

“Apáczai Alapítvány” Budapesta, 

”IlyésKözalapitvány” Budapesta, ”Comunitas” 

ClujNapoca 

-Am participat la implementarea Proiectului 

RICOP RO 9904 Măsuri Active de Ocupare a 

Forței de Muncă 2002-2003 

-  Am organizat și coordonat mai multe conferințe 

și stagii de formare printre care cea din anul 2003 -  

Conferința Internațională a Liceelor Tehnologice 

cu profil de construcții, la care au participat 23 

licee din România, Ungaria și Serbia. 

Aptitudini şi competenţe tehnice 

(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, 

maşini etc.) 

Utilizare IT – prin diferite cursuri și 

autoperfecționare - Microsoft Win 95 –Win 8 

(inclusiv aplicații internet, MS Office, prezentări și 

reprezentări de date) 

Permis de conducere Cat. B. -  examen 

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost menţionate anterior 

-Comunicare interpersonală și managerială, 

rezolvare de conflicte; 

-Coautor în manualul de instruire antreprenorială în 

programul RICOP în 2003 

-Consilier în cadrul proiectului RICOP „Dezvoltarea 

spiritului antreprenorial și a oportunităților de 

afaceri la persoanele neocupate din județul 

Covasna”, 2003 

-Competențe de monitorizare, evaluare a 

activităților din unitatea de învățământ; 

-Competențe de proiectare, dirijare a dezvoltării 

instituționale în concordanță cu dezvoltarea 

comunității locale; 

-Competențe manageriale în domeniul gestionării și 

derulării proiectelor 

 

  


