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INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Furdui Amalia Iuliana 

 

  

Str.Vasile Goldis, nr 12, bl 6A, ap 6, Alba Iulia, 515100, România 

 0742.04.08.07   

iulia_amalia @yahoo.com; amaliafurdui@gmail.com   

Sexul: Feminin | 

Data naşterii: 21.07.1983 | 

Naţionalitatea: Română 

 

  

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
 

 

 
Perioada  

 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 Din 01.09. 2012→prezent 

Profesor Titular- DISCIPLINE ECONOMICE ȘI INFORMATICĂ  

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Str. Octavian Goga , nr 12, loc. Alba Iulia, 

jud.Alba (România) tel: 0258.811.468, www.colegiuleconomicdpm.ro.  

Activitate didactică (predare, învățare, evaluare), Dirigenție, Secretar în comisia CEAC, 

Coordonator firme de exercițiu , Responsabil comisie Firme de Exercițiu, Elaborează 

instrumentele de evaluare, Organizează activitățile de învățare, Membru în comisia 

proiectelor Erasmus+, POSDRU, POCU etc, Coordonator proiecte de atestate 

profesionale, Membru în comisiile județene și naționale. 

Membru al corpului național de experți în management educațional conform ordinului 

OMECS Nr.3544/27.03.2015. 

Membru în corpul profesorilor metodiști ai Inspectoratului Județean Alba conform 

Deciziei nr. 2716/30.09.2020. 

Invățământ preuniversitar 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

 

 

 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

Din 01.09.2013→prezent  

COORDONATOR/ FORMATOR/ EXAMINATOR pentru European Computer Driving 

Licence Romania S.A (ECDL România). Ecdl Romania SA, Beneficiarul Sublicentei 

exclusive ECDL pentru România, cu sediul în str. Calea Grivitei, nr 8-10, sector 1, 

Bucuresti, în calitate de Beneficiar al sublicenței de la Colegiul Economic ”Dionisie 

Pop Marţian”, Str. Octavian Goga , nr 12, loc. Alba Iulia, jud .Alba, tel: 0258.811.468, 

http://www.ecdl.ro; www.colegiuleconomic dpm.ro .Certificat de formator ECDL 

pentru Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” 2013. 

Persoană de contact în comunicarea cu ECDL ROMANIA, Informarea elevilor și a 

profesorilor în legătură cu programele ECDL, Pregătirea elevilor și a profesorilor 

pentru examenele ECDL, Planificarea și realizarea examenelor în vederea certificării 

ECDL. Relații cu publicul și cu resursele umane (elevi, profesori etc) . 

Invățământ preuniversitar 

http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.ecdl.ro/
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Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 21.09.2020→20.03.2022 

Expert grup țintă/Analist piața muncii -242308 

SC DORA SRL și colaborator Liceul Tehnic Alexandru Domșa, Alba Iulia 

Str Siretului nr 34B, loc. Alba Iulia, jud.Alba. https://proiecte.doragrup.ro/#/home  

Organizează și gestionează procedura de selcție a grupului țintă pentru județul Alba 

Se ocupă de gestionarea eficientă a activitățiilor. 

Asigură comunicarea cu potențialii parteneri de practică. 

Asigură comunicarea cu elevii și profesorii din cadrul proiectului. 

Realizarea anexelor privind grupul țintă. 

 

Invățământ preuniversitar. 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 

 01.09.2018→31.08.2020 

Membru în proiectul Erasmus+”EureKorpus-Mens Sana In Corpore Sano” 

KA229047666_2.  

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia, Str. Octavian Goga, nr.12, loc. 

Alba Iulia, jud.Alba (România) tel: 0258.811.468, http://eurekorpus.com/ 

Selectarea grupului țintă din proiect. 

Activitate de gestionare și coordonare a mobilităților din Franta și Finlanda. 

Coordonarea și gestionarea resurselor umane implicate în proiect. 

Introducerea datelor în platforma Mobility Tool. 

 

Invățământ preuniversitar. 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 01.10.2018-31.03.2020 

Responsabilul cu pregătirea participanților în proiectul Erasmus+„Smart-Tineri 

competenți pe piața muncii europene”-KA102-048454.  

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Str. Octavian Goga, nr 12, loc. Alba Iulia, 

jud.Alba (România) www.colegiuleconomicdpm.ro.  

Selectarea elevilor pentru participarea la stagiile de practică din Spania și Portugalia. 

Coordonarea și gestionarea resurselor umane implicate. 

Relații cu publicul și cu resursele umane implicate în proiect. 

Introducerea datelor în platforma Mobility Tool. 

Introducerea elevilor în platforma OLS (Online Linguistic Support). 

 

Invățământ preuniversitar. 

 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate  

 

01.09.2019-31.01.2021 

Membru în proiectul Erasmus+ privind „Rețele Parteneriale” cu numărul EQAVET-

NRP-RO 2019-2022. Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia, Str. 

Octavian Goga,nr 12, loc. Alba Iulia, jud. Alba , www.colegiuleconomicdpm. ro.  

 

Invățământ preuniversitar 

 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

01.09.2019-31.09.2021 

Membru în proiectul Erasmus+ „Get Up And Goals! ”. 

Proiectul este implementat de către COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO 

DEI POPOLI (C.I.S.P.) și European Academy .www.europeanacademy.ro 

Invățământ preuniversitar 

 

https://proiecte.doragrup.ro/#/home
http://eurekorpus.com/
http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.europeanacademy.ro/
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Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 
 

01.09.2019-31.10.2019 

Voluntar –în proiectul „De la teorie la practică prin Firma de Exercițiu”-proiect 

finanțat de MTS prin DJST Alba, Ediția III., 2019, Asociația Eco Alba Iulia, str. 

Octavian Goga, nr.11, Alba Iulia, jud.Alba, . www.colegiuleconomicdpm.ro.  

Consiliere profesională a tinerilor din grupul țintă, Dezvoltare personalăna tinerilor din 

grupul țintă, Educație non-formală, Educație formală, Selectarea și coordonarea elevilor 

implicați în activitățile proiectului. 

Invățământ preuniversitar 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

01.08.2018-31.10.2018  

Voluntar –în proiectul „De la teorie la practică prin Firma de Exercițiu”-proiect 

finanțat de MTS prin DJST Alba, Ediția II, 2018. Asociația Eco Alba Iulia, str. Octavian 

Goga, nr.11, Alba Iulia, jud.Alba., www.colegiuleconomicdpm.ro  

Consiliere profesională a tinerilor din grupul țintă, Dezvoltare personalăna tinerilor din 

grupul țintă, Educație non-formală, Educație formală, Selectarea și coordonarea elevilor 

implicați în activitățile proiectului. 

Invățământ preuniversitar 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

01.08.2017-31.10.2017 

Voluntar –în proiectul „De la teorie la practică prin Firma de Exercițiu”-proiect 

finanțat de MTS prin DJST Alba, Ediția I, 2017.  

Asociația Eco Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr.11, Alba Iulia, jud.Alba., 

www.colegiuleconomicdpm.ro 

Consiliere profesională a tinerilor din grupul țintă, Dezvoltare personală a tinerilor din 

grupul țintă, Educație non-formală, Educație formală, Selectarea și coordonarea elevilor 

implicați în activitățile proiectului. 

Invățământ preuniversitar.  

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 

23.05.2018-15.09.2018  

Voluntar în proiectul Școala prietenoasă-finanțat de POCU 74/6/18/106468,  

Inspectoratul Școlar Judetean Alba, Str.Gabriel Bethlen Nr.7, Alba Iulia, jud.Alba, 

http://www.isj.albanet.ro.  

Invățământ preuniversitar 

 

Perioada  

 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

10.12.2015→28.12.2015  

Expert tehnic, cu competențe de administrare rețea- în proiectul POSDRU „De ce, 

cum și ce învăț?” în proiectul POSDRU/190/1.1/S/156882 din cadrul Axei prioritară 

1 „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării 

societății bazate pe cunoaștere”. 

Inspectoratul Școlar Județean Alba, Str.Gabriel Bethlen Nr.7, Alba Iulia, jud.Alba, 

http://www.isj.albanet.ro , www.viataeminunata.ro .  

 

Elaborarea rapoartelor tehnico–financiare, Introducerea datelor în ActionWeb, 

Realizarea materialelor în format multimedia, Suport tehnic pentru întreaga echipă de 

implementare, Suport tehnic pentru echipa de management, Utilizează și încarcă 

documente pe platforma proiectului, Participarea la administrarea platformei 

proiectului, Participarea la concursul realizat pe platforma din cadrul proiectului 

Invățământ preuniversitar 

http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.isj.albanet.ro/
http://www.isj.albanet.ro/
http://www.viataeminunata.ro/
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Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

11.03.2015→10.12.2015 

Profesor Coordonator P1 în proiectul POSDRU “Parteneriat Educație–Business 

(PEB), ID151108 din cadrul cererii de propuneri de proiecte „Firme de exercițiu pentru 

elevi”–DMI2.  

Casa Corpului Didactic, Str. Petru Rareș, nr 24, loc. Piatra Neamț. http:// 

educatiebusiness.ro/ 

Suport pentru recrutarea elevilor din cadrul firmelor de exercițiu, Elaboarează 

documentațiile specifice firmelor de exercițiu, Coordonează activitățile desfășurate de 

elevi în cadrul firmelor de exercițiu, Coordonează activitatea de identificare și încheierea 

de parteneriate cu agenți economici. 

 

Invățământ preuniversitar 

Perioada  

 

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de  

activitate 

09.01.2015→31.10.2015  

Coordonator Tehnic în proiectul POSDRU–„Un alt viitor mai bun pe piața muncii”, 

Antrec, Alba Iulia, Îmbunătăţirea accesului şomerilor la piaţa muncii implementat de 

ANTREC, Alba Iulia, 2014; http://www.alegeocariera.ro.  

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia, Str.Octavian Goga, nr 12, 

localitatea Alba Iulia, jud.Alba, tel: 0258.811.468,www.colegiuleconomicdpm.ro  

Prelucrează datele grupului țintă, Elaborarea rapoartelor tehnico –financiare, Introducere 

datelor în ActionWeb, Introducerea grupului țintă în anexele 10 și 14, Realizarea 

materialelor în format multimedia, Suport tehnic pentru întreaga echipă de implementar, 

Suport tehnic pentru echipa de management, Utilizează și încarcă documente pe 

platforma proiectului. 

Invățământ preuniversitar 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

Atribuții și responsabilități 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

01.05.2014→01.11.2014  

Consilier privind carieră în proiectul „Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii 

unei scheme de garantare pentru tineri” în județul Alba, România VS/2013/0230”. 

Consiliul Județean Alba, Alba Iulia (România), Str.Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 20, 

Alba Iulia, tel: 0258.813.380, www.cvact.ro ; www.cjalba.ro . 

Suport pentru recrutarea elevilor din cadrul proiectului, Comunicare și publicitate, 

Activități de informare și consiliere, Consilierea elevilor din cadrul proiectului. 

Invățământ preuniversitar 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Atribuții și responsabilități 

 

 

 

 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 
 

01.02.2012→31.05.2013 

Coordonator tehnic în proiectul FSE -Competențe crescute pentru cadrele 

didactice, ID 64250.Inspectoratul Școlar Judetean Alba, Str.Gabriel Bethlen, Nr.7, 

Alba Iulia, jud.Alba. http://www.isj.albanet.ro. 

Introducerea si gestionarea documentelor de grup țintă, Comunicarea cu experții din 

echipa de implementare în vederea completării/ elaborării complete și corecte a tuturor 

documentelor aferente proiectului; Consilierea membrilor echipei de implementare în 

vederea completării/ transmiterii documentelor justificative, Suport tehnic pentru 

întreaga echipă de implementare, Suport tehnic pentru echipa de management. 

 

Invățământ preuniversitar 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

01.09.2007→31.08.2009 

http://www.alegeocariera.ro/
http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://tel:%200258.813.380
http://www.cvact.ro/
http://www.cjalba.ro/
http://www.isj.albanet.ro/
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angajatorului 

 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

Profesor de informatică  

Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul”, B-dul Revoluției 1989, nr.25, Alba Iulia, 

jud.Alba, tel: 0258 834 009. 

Invățământ preuniversitar 

 

Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Numele și adresa 

angajatorului 

Tipul sau sectorul de 

activitate 

 

01.09.2006→31.08.2007 

Profesor de informatică  

Liceul ”Horea,Cloșca și Crișan”, Strada Republicii 18, Abrud , cod 515100, jud.Alba,  

tel: 0258 780 623 

Invățământ preuniversitar 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 
 

 

 

 
Perioada  

Calificarea/diploma obținută 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

2017-prezent 

Doctorand 

Domeniul Inginerie și Management 

Universitatea din Petroșani, (România). 

Strada Universităţii, Petroșani 

Studii universitare  

Perioada  

Calificarea/diploma obținută 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare  

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională  

2006-2008 

Diplomă master- 

Facultatea De Ştiinte Economice  

Marketing, Audit și Expertiză Contabilă. 

Universitatea De Vest Vasile Goldiş, Arad (România). 

Bulevardul Revoluției,nr  94, Arad , cod postal 310025. 

Studii universitare  

 

Perioada  

Calificarea/diploma obținută 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare  

 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

2002-2006 

Diplomă Licenţă-  

Facultatea de Ştiinţe,   

Specializarea Informatică Economică. 

Universitatea ,,Lucian Blaga, Sibiu, (România). 

Bulevardul Victoriei , nr 10, Sibiu , cod postal550024 

Studii universitare  

 

Perioada  

Calificarea/diploma obținută 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de 

formare  

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

1998-2002 

Diplomă Bacalaureat  

Certificat de competențe profesionale- Programator ajutor-nivel 2 de calificare 

Profilul real, informatică 

Liceul „Horea, Closca și Crișan”, Abrud (România). 

Studii liceale 

 

 

 

ALTE CURSURI ȘI 

CALIFICĂRI 

 

 

https://www.google.ro/search?sxsrf=ALeKk00lUfpjXqcFm7shAOY4POhNlvbaFQ%3A1593088740108&source=hp&ei=5Jr0XvrMA-aJrwT1opmwBw&q=colegiul+militar+alba&oq=colegiul+miliyar&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANMgQIABANOgQIIxAnOgUIABCxAzoFCAAQgwE6AggAUPQGWOAjYLMzaABwAHgAgAG-BIgByySSAQswLjQuNi41LjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=psy-ab
https://www.google.ro/search?sxsrf=ALeKk02lZfZat1awbxXAKj0HSbWDvmRBIg%3A1593088749948&ei=7Zr0XrirOdLUsAfx07eQCQ&q=liceul+horea+closca+si+crisan+abrud&oq=liceul+horea&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgQIABBDOgUIABCDAVDI4wZYr_wGYJiQB2gAcAB4AYABgwWIAeMckgELMC41LjIuMi4xLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-ab
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2021 Certificat de absolvire a cursului Profesor real într-o școală virtuală, acest curs  

și-a propus să dezvolte următoarele competențe:  

• Nevoile nativilor digitali și drepturile copiilor în mediul online; 

• Provocări în folosirea Internetului; 

• Oportunități în folosirea Internetului; 

• Parteneriatul școală-familie-comunitate.  

2020 Certificat de absolvire a cursului Managementul organizației școlare, acest curs 

și-a propus să dezvolte următoarele competențe: 

• Capacitatea de a elabora strategia structurii organizaționale conduse; 

• Capacitatea de adoptare a deciziilor; 

• Capacitatea de a asigura marketingul activităților derulante; 

• Capacitatea de organizare a activităților specifice domeniului coordonat. 

2020 Certificatul de absolvire privind cursul Obiceiurile Educatorilor de Succes. 

Cursul și-a propus să dezvolte competențe specifice: 

• Ce este un Obicei și ce este un Obiectiv; 

• Cum ne ajută obiceiurile să ne atingem Obiectivele în educație; 

• Ce înseamnă Instalarea unui obicei; 

• Care sunt Obiceiurile educatorilor și a dăscălilor de succes; 

• Ce rol are Monitorizarea ți cum putem rămâne Consecvenți; 

• Ce legătură este între Reacție și Convingere.  

2020 Certificatul de absolvire privind cursul LEADERHIP în Educație organizat de 

SELLification. Competențe digitale/tehnologice specifice: 

• Cum poți deveni un lider în educație 

• Cum le stimulezi elevilor disponibilitatea de a învăța 

• Cum poși crește stima de sine a elevilor tăi 

• Care este legătura dintre dedicare și acțiune 

• Ce este leadership-ul 

• Ce este leadership-ul personal și ce rol joacă în educație. 

 

 

2020 

Certificatul de absolvire privind cursul-Dezvoltarea competențelor la elevii cu 

CES indiferent de scenariul adoptat organizat de SELLification. Competențe 

digitale/tehnologice specifice: 

• Cum să predai copiilor cu CES; 

• Importanța triunghiului magic în CES:elev-profesor-părinte; 

• Cum să predai în oricare dintre cele 3 scenarii în care se va desfășura cu 

școala 

• Cum să comunici eficient și să stabilește o relație sănătoasă cu părintele 

elevului cu CES; 

• Soluții concrete la provocări și momente de criză 

• Cum să gestionezi situațiile grave de CES 

• Dezvoltarea limbajului și a comunicării pentru copii cu CES.   

 

 

2020 

 

Certificatul de absolvire privind cursul-Cum devenim mentori pentru elevii 

nostri organizat de SELLification. Competențe digitale/tehnologice specifice: 

• Care este mentalitatea pe care o putem adopta și cum merită să se predea 

în școală; 

• Care sunt soluțiile pentru un sistem educațional puternic; 

• Cum putem face legătura între educație și dezvoltare personală; 

• Cum se modelează excelența;  

 

 

2020 

Certificatul de absolvire privind cursul-Evaluarea elevilor în Online- organizat 

de SELLification. Competențe digitale/tehnologice specifice:  

• Tehnici de evaluare în mediul online create specific pentru cursurile online 
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astfel încât educatorul să aibă o perspectivă cât mai realistă asupra progresului 

elevilor săi;  

• Managementul elevilor în timpul testării sau ce sa faci și ce să nu faci în timpul 

evaluării;  

• Cum previi copiatul și cum te asiguri că elevii sunt pregătiți pentru testare;  

• Modalități de testare inspirate din educația holistică, folosite cu rezultate în 

școlile din  Finlanda;   

• Alternative la testarea clasică, precum evaluarea cu cartea pe masă atât în 

proiecte individuale cât și de grup; 

• Ce unelte digitale să folosești pentru evaluarea eficientă a elevilor în timpul 

lecțiilor online;  

• Cum să pui limită de timp pentru testele și lucrările de control online; 

• Cum să te asiguri că nu-și vor modifica răspunsurile, după predarea lucrării de 

control. 

 

2020 Certificat de absolvire privind cursurile Antreprenor în economia socială cod 

COR 112032 și Competențe informatice organizat de SC AMD SERVICES SRL. 

Cursurile au fost finanțate prin POCU 2014-2020-COWORK ANTREPRENOR. 

   

2020 Cursuri organizate de Microsoft/Educator Center www.education.microsoft.com    

• Certificate of learning path completion STEM Level I 

• Certificate of learning path completion STEM Level II  

• Certificate of learning path completion STEM Level III 

• Certificate of learning path completion First Steps into Artificial Intelligence 

• Certificate of learning path completion Inclusive Classroom Foundation 

• Certificate of learning path completion The Student Teacher Education 

Program 

• Certificate of learning path completion My Minecraft Journey 

• Certificate of learning path completion Inclusive Classroom Specialization 

• Certificate of learning path completion Education for a sustainable planet 

• Certificate of course completion Microsoft K-12 Education Transformation 

Framework: Microsoft K-12 Education Transformation Framework: Modern 

teaching and learning 

• Certificate of course completion Student-Centered Learning 

• Certificate of course completion Presentation Design101: How to create visual 

slides with impact 

 

2020 Certificat de competență privind Noțiunile fundamentale de marketing digital 

organizat de Google EMEA și IAB Europe 

https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/course/digital-marketing  

 

2020 Certificatul de absolvire privind cursul-Profesor în Online- organizat de Digital 

Nation. https://digitalnation.roo  

• abilități de comunicare și colaborae online, folosind Gmail și Google Meet; 

• cunoștințe de creare de conținut digital, folosind Google Classroom; 

• abilități de lucru cu programe software,precum cele din suita Google Apps; 

• competențe de lucru cu aplicații de digitalizare a informațiilor; 

• abilități de susținere a lecțiilor în direct (live) în regim online. 

 

2020 Certificat de participare privind educație inclusivă și non-discriminare organizat 

de Primăria Alba Iulia în proiectul Alba Iulia360. 

2020 Certificat de absolvire-British Council online learning- SELECT 

INTERMEDIATE -organizat de British Council, București, România.  

https://online-courses-ro.english.britishcouncil.org  

http://www.education.microsoft.com/
https://learndigital.withgoogle.com/atelieruldigital/course/digital-marketing
https://digitalnation.roo/
https://digitalnation.roo/
https://online-courses-ro.english.britishcouncil.or/
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2019   Certificat de absolvire-British Council online learning-SELECT ELEMENTARY -

organizat de British Council, București, România. 

https://online-courses-ro.english.britishcouncil.org 

  

2019 Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+„Smart-Tineri competenți pe piața 

muncii europene” KA102-048454 în Portugalia (Montijo) partener fiind EPD-

European Projects Development Unipessoal Lda; https://epd-portugal.wixsite.com. 

 

2019 Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+„Smart-Tineri competenți pe piața muncii 

europene”-KA102-048454 în Spania (Granada) partener fiind Mobility Projects by 

Universal Mobility SL;  https://www.mobilityprojects.com/. 

  

2019   Mobilitate în cadrul proiectului Erasmus+”EureKorpus-Mens Sana In Corpore 

Sano” KA229047666_2 în Finlanda (Kajaani),  http://eurekorpus.com/.  

2018 Certificat de absolvire–Competențe antreprenoriale organizat de CIT-IRECSON-

Centrul de Informare Tehnologică, București, România. 

2018 Adeverință de absolvire a programului de formare continuă Dezvoltarea competențelor 

de evaluare a cadrelor didactice pentru examenul de definitivare în învățământ și 

concursul național pentru ocuparea posturilor/catedrelor rezervate în unitățile de 

învățământ preuniversitar. 

• Elaborarea de instrumente și probe de evaluare care să îndeplinească criterii de 

validitate 

• Înțelegerea și aplicarea normelor metodologice privind organizarea și 

desfășurarea examenelor 

• Utilizarea cometențelor de comunicare în aplicarea normelor metodologice 

privind organizarea și desfășurarea examenelor  

 

2018 Certificat de acordare a gradului I, Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic (DPPD), Sibiu. 

2017 Adeverință de absolvire a programului de formare continuă Abilitatea corpului de 

profesori metodiști din învățământul preuniversitar, organizat de Asociația Proeuro-

Cons, Slatina, România.  

Competențe profesionale dobândite: 

• Comunicarea și abilitățile sociale ale profesorilor metodiști; 

• Managemetul carierei și dezvoltarea didactică a profesorilor metodiști; 

• Utilizarea noilor tehnologii în domeniul educațional. 

 

2016 Certificat de absolvire- Manager de proiect, organizat de Asociația A.S. 2001,  

Alba Iulia, România, COR 242101 

Competențe profesionale dobândite: 

• Stabilirea scopul unui proiect; 

• Stabilirea cerințelor de management integrat ale proiectelor; 

• Planificarea activităților;  

• Managementul echipei de proiect; 

• Managementul comunicarii în cadrul proiectului. 

 

2016 Certificat de absolvire–Evaluator în sistemul formării profesionale continue, 

organizat de S.C. Formarom SRL, Alba Iulia, România, COR 242411 

Competențe profesionale dobândite: 

• Aplicarea normelor de protecție a mediului; 

https://online-courses-ro.english.britishcouncil.org/
https://epd-portugal.wixsite.com/
https://www.mobilityprojects.com/
http://eurekorpus.com/
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• Asigurarea calității activităților proprii; 

• Elaborarea instrumentelor de evaluare; 

• Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare; 

• Luarea deciziei privind competențele candidatului; 

• Verificarea instrumentelor de evaluare.  

 

2015 Atestat de formare continuă a personalului didactic-Profesor evaluator de 

competențe profesionale furnizor Centrul Național de Dezvoltare a 

Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), București 

Competențe generale dobândite: 

• Îmbunătățirea calificării prin însușirea și exersarea practicilor evaluării 

 competențelor profesionale; 

• Susținerea dezvoltării carierei în învățământ prin valorificarea 

oportunităților generate. 

 

2015 Certificat JOBS – Formarea profesorilor în vederea desfășurării activităților 

de orientare și consiliere în carieră a elevilor”, furnizor Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, București. 

Competențe dobândite: 

• Cunoașterea și înțelegerea unor concepte centrale subsumate problematicii 

centrării pe elev 

• Explicarea și interpretarea unor modele de proiectare,aplicare și evaluare 

a unor experiențe de învățare relevante; 

• Aplicarea și evaluarea unor strategii,instrumente,modalități de organizare 

și structurare a grupului de elevi; 

• Utilizarea unor platforme de învățare în vederea structurării propriului 

proces de formare.  

 

2014 Certificat Google Web Academy, Alba Iulia, Certificat Utilizarea instrumentelor 

on-line în educație, Alba Iulia. 

 

2014   Certificat de acordare a gradului II, Departamentul pentru Pregătirea 

Personalului Didactic, Sibiu. 

2014 Certificat de absolvire-Consilier orientare privind cariera, organizat de 

ASOCIAȚIA ASMEA, Ocna Mures, România COR 242306.  

Competențe acumulate: 

• Comunicare interactivă; 

• Consilierea profesională; 

• Organizarea întâlnirilor de grup; 

• Lucrul în echipă, culegerea și organizarea informațiilor; 

 

2013 Adeverință-Înregistrarea electronică a autoevaluarii, în cadrul proiectului 

strategic Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare 

internă a calității educației, Târgu Mureș,  ARACIP. 

Competențe dobândite: 

• Evaluarea și certificarea participanților; 

• Formarea mebrilor CEAC; 

• Formarea membrilor CEAC în aplicarea manualului de evaluare internă a 

calității și a aplicației informatice. 

 

2013 Certificat ECDL complet (Eupopean Computer Driving Licence Core), ECDL 

România. 

Competențe dobândite: 

• Utilizarea pachetului Office (Word, Excel, Power Point și Access); 

• Utilizarea instrumentelor on line; 
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• Utilizarea calculatorului.  

 

2013 Certificat-Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice–ECON 

în cadrul proiectului Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul liceal care 

predau discipline economice, POSDRU 87/1/S/63908, Alba Iulia. 

 

2013 Certificat-Didactica în contabilitate în cadrul proiectului în cadrul proiectului 

Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul liceal care predau discipline 

economice, POSDRU 87/1/S/63908, Alba Iulia. 

 

2013 Adeverință-IT Essentials: PC Hardware and Software, CISCO,2013 

Cisco Networking Academy. 

Abilități dobândite: 

• Instalarea și navigarea într-un sistem de operare; 

• Definirea și descrierea componentelor unui PC; 

 

2013 Adeverință-Extinderea competentelor IT în învăţământul preuniversitar -

utilizarea eficientă a laboratoarelor de informatică- Administrarea reţelor de 

calculatoare şi a laboratoarelor informatice SEI, 2013. 

Competențe dobândite: 

• Dezvoltarea capacității de proiectare,configurare și instalare a rețelor de  

calculatoare pentru o funcșionare optimă; 

• Analiza critică a proceselor specifice T.I.C în vederea construirii unor  

soluții inovativ-creative la problemele curente, 

• Integrarea și utilizarea avansată și la un nivel extins a instrumentelor T.I.C. 

 

2013 Certificat-Competențe crescute la cadrele didactice (Metode activ-participative; 

Managementul clasei, Managementul calității activităţilor didactice),  

Competențe dobândite: 

• Proiectarea evaluării (faze,forme,tipuri); 

• Valorificarea metodelor de cunoaștere a elevilor; 

• Elaborarea de strategii eficiente ale parteneriatului școală-familie; 

• Manifestarea unei conduite asupra activității didactice/pedagogice. 

 

2012 Certificat de absolvire–Formator organizat de S.C SCUDETTO S.R.L, Alba Iulia, 

România, COR 242401. 

Competențe acumulate: 

• Realizarea activităților de formare; 

• Evaluarea participanților; 

• Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; 

• Organizarea programelor și stagiilor de formare; 

• Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor de formare. 

 

2012 Certificat de absolvire-Mentor-organizat de SC.TERRA NOVA S.R.L, Alba Iulia, 

România, COR 235902. 

Competențe acumulate: 

• Comunicare interactivă; 

• Comunicare mentor-elev/student/practicant; 

• Organizarea activității de practică; 

• Planificarea activității de practică a elevilor/studenților. 

 

2012 Certificat-Utilizarea avansată a instrumentelor T.I.C, în cadrul proiectului 

Școala membru activ al societății informaționale.  

Competențe dobândite: 

• Operarea cu noțiunile și metodele specifice proiectării și dezvoltării  
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instrumentelor T.I.C 

• Orientarea eficientă în fluxul informațional 

• Integrarea competențelor T.I.C cu cele didactice 

• Realizarea de conexiuni intra- și interdisciplinitate în activitatea didactică  

utilizând resursele T.I.C. 

 

2012 Certificat-Database Design SQL & Database Programming SQL, Cluj Napoca, 

(ORACLE), București (Romania) 

 

2009 Curs de perfectionare-Informatizarea managementului proiectelor, București. 

2008 Certificat de acordare a definitivatului în învățământ, Departamentul pentru 

Pregătirea Personalului Didactic, Sibiu. 

  

 

 

COMPETENȚE 

PERSONALE 

 

 

  
 

 

 

Competențele  digitale - Grilă de auto-evaluare 

 

 

    Limba maternă  Română  

 

Limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba Engleză B1 B1 A2 A2 A2 

Limba Franceză    A1    A1   A1   A1   A1 
British Council online learning 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul   european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

 

 AUTOEVALUARE 

Competențe digitale Procesarea 

informaţiei 
Comunicare  

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea de 

probleme 

 

 

 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

ECDL 

ORACLE 

CISCO 

MICROSOFT 

Competenţe  

de comunicare 

•  Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie;  

•  În funcția pe care am desfășurat-o până acum am dezvoltat abilități de  

comunicare cu diferite categorii de oameni având o atitudine non 

discriminatorie  

și fiind adaptabilă la diferite situații; 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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•  Comunicarea verbală și scrisă în scop profesional, în cel puțin o limbă de  

circulație internațională, dobândită în cadrul facultății și prin cursurile de 

formare și prin mobilitășile din Finlanda, Spania, Portugalia. 

 

Competenţe 

organizaţionale/ 

manageriale 

•  Experiență privind lucrul în echipă; 

•  Capacitate de organizare și planificare, coordonare și monitorizare a 

activităților; 

•  Competențe în organizarea seminariilor de informare şi publicitate desfăşurate 

în cadrul proiectelor; 

 

 

 

 

Competenţe dobândite la 

locul de muncă  

•  Capacitatea de a lucra independent sau în echipă pentru rezolvarea de 

probleme în contexte profesionale definite. 

 

•  Capacitatea de a elabora rapoarte de monitorizare; 

•  Capacitatea de a elabora rapoarte tehnico-financiare;  

•  Verificarea rapoartelor de activitate şi fişe de pontaj; 

•  Utilizarea platformei ActionWeb/MySmis și introducerea datelor în aplicație ; 

•  Proiectarea programelor de formare 

•  Utilizarea platformei MobilityTool și introducerea datelor în aplicație; 

•  Utilizarea platformei OLS (Online Linguistic Support); 

•  Organizarea programelor și stagiilor de formare; 

•  Realizarea acordurilor de învățățare pentru stagiile de practică; 

•  Realizarea instrumentelor de evaluare pentru stagiile de practică. 

Alte competeţe •  Explicarea și interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, tendințelor 

specifice activității la nivel micro si macroeconomic în contexte specifice 

societății bazate pe cunoaștere; 

•  Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații cantitative și calitative 

referitoare la o problemă definită; 

•  Analiza de stări, situatii și asumarea de responsabilități pentru a rezolva o 

problemă. 

Permis de conducere  

 

Informaţii suplimentare 

•  DA 

 

 

Publicaţii: 31 

Articole indexate ISI Thompson: 7 lucrari în jurnale  

Lucrări în plenul unor conferințe internaționale: 2 

Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice: 24 

Proiecte: responsabil, membru și voluntar în echipa de proiecte: 13 

Cărţi: 2  

Auxiliare curriculare :2 

Apartenenţa la asociaţii profesionale: Asociația Profesorilor Economiști (APE), 

Asociația Eco-Alba , Asociația EU-RO Dinamic. 

Formator în cadrul unor proiecte de formare a adulților și a cursurilor ECDL. 



LUCRĂRI INDEXATE WEB OF SCIENCE (ISI) 

 

1. Elena-Izabela POPA, Amalia Furdui, Eduard-Victor Edelhauser, 2019, 

Considerations on Management for Technological Entrepreneurship, MATEC Web of 

Conferences, 290, 07011, (2019), 9th International Conference on Manufacturing Science 

and Education – MSE 2019 „Trends in New Industrial Revolution”, June 5-7, 2019, Sibiu, 

Romania, https://www.matec conferences.org/articles/ matecconf/pdf/2019/39/ matec conf 

mse201907011.pdf. Accession Number: WOS:000569367700088, ISSN:2261-236X, IDS 

Number:BP9HB. 

2. Elena-Izabela POPA, Amalia Furdui, Eduard-Victor Edelhauser, 2019, 

Organizational Culture an Important Vector for the Performance of a Company, MATEC 

Web of Conferences, 290, 07010 (2019) , 9th International Conference on Manufacturing 

Science and Education – MSE 2019 „Trends in New Industrial Revolution” June 5-7, 2019, 

Sibiu, Romania,https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/ 2019/39/ matec 

confmse201907010.pdf.Accession Number: WOS:000569367700087, ISSN:2261-236X, 

IDS Number: BP9HB. 

3. Amalia Furdui, Eduard Edelhauser, Elena-Izabela POPA, Innovation 

Management Correlated with the Models of Development of Technological 

Entrepreneurship, QUALITY-ACCESS TO SUCCESS, Volume:20, Pages:513-

518,Supplement:1,Published: JAN 2019, Accession Number:WOS:000459686300090, 

ISSN:1582-2559, IDS Number:HM7UX. 

4. Eugenia JORNEA, Eduard Edelhauser, Amalia Furdui, Aspects Concerning the 

Quality of Management Projects Designed for Restructuring the Economy, QUALITY-

ACCESS TO SUCCESS, Volume:20, Pages:531-536, Supplement:1, Published:JAN 2019, 

Accession Number: WOS:000459686300093, ISSN:1582-2559, IDS Number:HM7UX. 

5. Lupu-Dima Lucian, Eduard Edelhauser, Emilia Corina Corbu, Amalia Furdui, 

Innovative Method of Increasing the Quality of Management in Administration Using the 

Principles of Sharing Economy, QUALITY-ACCESS TO SUCCESS Volume: 20 

Supplement: 1Pages:507-512, Published:JAN 2019, Accession Number: WOS :00045 968 

6300089, ISSN:1582-2559, IDS Number:HM7UX. 

 

Lucrări publicate în reviste indexate BDI 

1. Amalia Furdui, Analysis of the Entrepreneurial Ecosystem from Romania, 

Annals of the University of Petroşani, Economics, 19(1), 2019, 107-114, https://www.upet. 

ro/annals/ economics /pdf/2019/p1/ Furdui.pdf 

 

  

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/%202019/39/%20matec%20confmse201907010.pdf
https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/%202019/39/%20matec%20confmse201907010.pdf
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ALTE LUCRĂRI PUBLICATE 

 

1. Amalia Furdui, Eduard-Victor Edelhauser, Elena-Izabela Popa, The Impact of 

Information Technology on Entrepreneurship, The 19th International Conference on 

Informatics in Economy (IE 2020) Education, Research & Business Technologies, Online 

Conference Bucharest, Romania May 21st, 2020, http://www.conferenceie.ase.ro/wp-

content /uploads/ 2020/05/Program-IE-2020.pdf. 

2. Amalia Furdui, Platforma de e-learning pentru conceptul firmelor de exercițiu 

lucrare metodico-științifică pentru acordarea gradului didactic I, Universitatea „Lucian 

Blaga”, Facultatea de Științe Socio-Umane, Departamentul pentru pregătirea personalului 

didactic, Sibiu, 2017. 

3.  Amalia Furdui, Instrumente TIC utilizate în firma de exercițiu, Auxiliar 

curricular clasa a XI a, Editura Emma Books, Sebeș, 2020, ISBN 978-606-8845-62-3. 

4.  Amalia Furdui, Analiza ecosistemului antreprenorial românesc lucrare publicată 

în cadrul simpozionului internațional „Performanțe prin parteneriate”, organizat de Colegiul 

Economic “Virgil Madgearu”, Ediția III, Ploiești, 2020, ISBN 978-606-7852-86-0. 

5. Ramona Cucea, Amalia Furdui, Antreprenoriatul-de la educație la carieră, 

lucrare publicată în revista de specialitate „Azi virtual, mâine real prin firmele de exercițiu!”, 

Anul IV, Nr.4, Alba Iulia, 2020, ISSN 2559-5229, ISSN-L 2559-5229. https://iuliaamalia. 

Wixsite . com/azivirtualmainereal. 

6. Amalia Furdui coordonator revistă de specialitate „Azi virtual, mâine real prin 

firmele de exercițiu!”,Anul IV, Nr.4, Alba Iulia, 2020, ISSN 2559-5229, ISSN-L 2559-5229 

https://iuliaamalia. wixsite.com/azivirtualmainereal. 

7. Amalia Furdui, Beca Felicia, Competiții inovatoare între firmele de exercițiu 

lucrare publicată la Sesiunea de comunicări  „Firma de exercițiu provocare pentru profesori 

și elevi”, organizată de Colegiul Economic Nicoale Titulescu, Baia Mare, Ediția a XIII-a, 

2019, ISBN 978-973-0-30880-8. 

8. Amalia Furdui, Managementul inovării în raport cu antreprenoriatul 

tehnologic, lucrare publicată în cadrul Simpozionului Naţional „Convergenţe şi provăcări în 

domeniul ştiinţelor economice”, organizat de Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, 

Nr.6/2019, ISSN 2360-073X, ISSN-L 2360-073X. 

9. Amalia Furdui, Dezvoltarea spiritului antreprenorial prin firma de 

exercițiu, sesiunea de comunicări pentru profesori „Build Up Your Future”, Lugoj, 19 

octombrie 2018, ISBN 978-973-0-28589-5. 

10. Amalia Furdui, Tehnologia antreprenoriatului: prezentare generală, 

definiții și aspecte distinctive, lucrare publicată în cadrul Simpozionului Naţional 

„Convergenţe şi provăcări în domeniul ştiinţelor economice”, organizat de Universitatea 1 

Decembrie 1918, Alba Iulia, Nr.5/2018, ISSN 2360-073X, ISSN-L 2360-073X. 

http://www.conferenceie.ase.ro/wp-content%20/uploads/%202020/05/Program-IE-2020.pdf
http://www.conferenceie.ase.ro/wp-content%20/uploads/%202020/05/Program-IE-2020.pdf
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11. Amalia Furdui, International Symposium Management of School Institution 

in European Context/ Management of the School Institution in the European Context-Paralia 

Katerini, Greece, 27.04-01.05-2018. 

12. Amalia Furdui, Managementul educațional în învățământul românesc 

corelat cu învățământul european, lucrare publicată la Simpozionul Național Studențesc, 

„Geoecologia”, Ediția XVI, 10-12 mai 2018. 

13. Amalia Furdui, Conceptul firmă de exercițiu în context didactic, social și 

antreprenorial, lucrare publicată la Simpozionul Național „Soft Bazar”, Ediția IX din 2017, 

Editura CCD Buzău, ISSN 2360-4271. 

14. Amalia Furdui, Abordări teoretice și practice în procesul instructiv-educativ 

prin firma de exerciţiu, lucrare publicată la Sesiunea de comunicări „Firma de exercițiu 

provocare pentru profesori și elevi”, organizată de Colegiul Economic Nicoale Titulescu de, 

Baia Mare, Ediția a XI-a, 2017, ISBN 978-973-0-25942-1 

 

ALTE MENȚIUNI 

1. Expert pe termen lung în cadrul proiectului Asigurarea calității în educația 

și formarea profesională la nivel european și la nivelul punctelor naționale de referință 

(EQAVET-NRP-RO) 2019-2021. https://gnac.montivagant.ro/  

2. Expert pe termen scurt-Profesor coordonator P1 în cadrul proiectului 

POSDRU “PARTENERIAT EDUCAȚIE–BUSINESS (PEB), ID151108 din cadrul cererii 

de propuneri de proiecte „Firme de exercițiu pentru elevi”–DMI2. 

3. Voluntar în proiectul „De La Teorie La Practică Prin Firma De Exercițiu” 

proiect finanțat de MTS prin DJST Alba, Ediția III., Ediția II., Ediția I, 2019, 2018, 2017 

implementate de Asociația Eco Alba Iulia, membru fondator al asociației. www.colegiul 

economicdpm.ro . 

 

 

 

 

https://gnac.montivagant.ro/


LISTA PROIECTELOR 

  
 

 

 
21.09.2020→
20.03.2022 

Expert grup țintă/Analist piața muncii –COR 242308 

SC DORA SRL și colaborator Liceul Tehnic Alexandru Domșa, Alba Iulia 

Str Siretului nr 34B, loc. Alba Iulia, jud.Alba. https://proiecte.doragrup.ro/#/home   

 
01.09.2019-
31.01.2021 

Membru în proiectul Erasmus+ privind „Rețele Parteneriale” cu numărul EQAVET-

NRP-RO 2019-2022.  

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia, Str. Octavian Goga,nr 12, loc. Alba 

Iulia, jud. Alba (România), www.colegiuleconomicdpm.ro .  

Tipul sau sectorul de activitate . Educaţie 
 

01.09.2019→ 
31.08.2020 

Membru în proiectul Erasmus MENS SANA IN CORPORE SANO EURÊKORPUS 2018- 

KA229047666_2. 

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Str. Octavian Goga , nr 12, loc. Alba Iulia, 

jud.Alba (ROMÂNIA) tel: 0258.811.468 

Tipul sau sectorul de activitate . Educație 

 
01.10.2019-
31.03.2020 

Responsabilul cu pregătirea participanților în proiectul Erasmus+ Smart-Tineri competenti pe 

piata muncii--KA102-048454 

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Str. Octavian Goga , nr 12,  loc. Alba Iulia, 

jud.Alba (ROMÂNIA) tel: 0258.811.468 

Tipul sau sectorul de activitate . Educaţie 

 
23.05.2018-
15.09.2018 

Voluntar în proiectul Școala prietenoasă-finanțat de POCU 74/6/18/106468 

Inspectoratul Școlar Judetean Alba, Str.Gabriel Bethlen Nr.7, Alba Iulia, jud.Alba, 

http://www.isj.albanet.ro   

 
01.08.2017-
31.10.2019 

Voluntar –în proiectul De la teorie la practică prin Firma de Exercițiu-proiect finanțat de MTS 

prin DJST Alba, Asociația Eco Alba Iulia, str. Octavian Goga, nr.11, Alba Iulia, jud.Alba, Ediția 

I, II, III.www.colegiuleconomicdpm.ro 

• Consiliere profesională a tinerilor din grupul țintă 

• Dezvoltare personalăna tinerilor din grupul țintă 

• Educație non-formală 

 
 

10.12.2015→ 
28.12.2015 

 

Expert tehnic, cu competențe de administrare rețea- Proiect POSDRU „De ce, cum și ce 

învăț?”, cod contract: POSDRU/190/1.1/S/156882 în cadrul Axei prioritară 1 „Educația și 

formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe 

cunoaștere” 

Inspectoratul Școlar Județean Alba, Str.Gabriel Bethlen Nr.7, Alba Iulia, jud.Alba,  

http://www.isj.albanet.ro; www.viataeminunata.ro  

• Elaborarea rapoartelor tehnico –financiare 

• Introducere datelor în ActionWeb 

https://proiecte.doragrup.ro/#/home
http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.colegiuleconomicdpm.ro/
http://www.viataeminunata.ro/


LISTA PROIECTELOR 

• Realizarea materialelor în format multimedia 

• Suport tehnic pentru întreaga echipă de implementare 

• Suport tehnic pentru echipa de management 

• Utilizează și încarcă documente pe platforma proiectului 

• Participarea la administrarea platformei proiectului 

• Participarea la concursul realizat pe platforma din cadrul proiectului. 

 

11.03.2015→10.
12.2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profesor Coordonator P1-Proiect Posdru “Parteneriat Educație – Business (Peb), ID151108 

în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr.175 „Firme de exercițiu pentru elevi” –DMI 

2.Casa Corpului Didactic,Neamț , Str.Petru Rareș,nr 24, loc.Piatra Neamț 

http://educatiebusiness.ro/ 

• Suport pentru recrutarea elevilor din cadrul firmelor de exercițiu 

• Elaboarează documentații specifice firmelor de exercițiu 

• Coordonează activitățile desfășurate de elevi în cadrul firmelor de exercițiu 

• Coordonează activitatea de identificare și încheierea de parteneriate cu agenți 

economici 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie 

09.01.2015→
31.10.2015 

Coordonator Tehnic - Proiect POSDRU -Un alt viitor mai bun pe piața muncii, Antrec, Alba Iulia, 

Îmbunătăţirea accesului şomerilor la piaţa muncii implementat de ANTREC, Alba Iulia, 2014; 

Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia, Str.Octavian Goga, nr 12, localitatea 

Alba Iulia, jud.Alba, tel: 0258.811.468 

http://www.alegeocariera.ro 

• Prelucrează datele grupului țintă 

• Elaborarea rapoartelor tehnico –financiare 

• Introducere datelor în ActionWeb 

• Introducerea grupului țintă în anexele 10 și 14 

• Realizarea materialelor în format multimedia 

• Suport tehnic pentru întreaga echipă de implementare 

• Suport tehnic pentru echipa de management 

• Utilizează și încarcă documente pe platforma proiectului 

http://educatiebusiness.ro/


LISTA PROIECTELOR 

01.05.2014→ 
01.11.2014 

 

 Consilier privind cariera- Proiect „ Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei scheme 

de garantare pentru tineri în judetul Alba, România VS/2013/0230” Consiliul Județean Alba, 

Alba Iulia (România), Str.Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 20, Alba Iulia, tel: 0258.813.380,                                     

www.cvact.ro; www.cjalba.ro 

• Suport pentru recrutarea elevilor din cadrul proiectului 

• Comunicare și publicitate 

• Activități de informare și consiliere 

• Consilierea elevilor din cadrul proiectului 

Tipul sau sectorul de activitate Educaţie 

01.02.2012→ 

31.05.2013 
Coordonator tehnic -Proiect FSE ,,Competențe crescute pentru cadrele didactice,, ID 64250, 

Inspectoratul Școlar Judetean Alba,Str.Gabriel Bethlen Nr.7, Alba Iulia, jud.Alba, 

http://www.isj.albanet.ro   

• Introducerea si gestionarea documentelor de grup țintă 

• Comunicarea cu experții din echipa de implementare în vederea completării/ elaborării 

complete și corecte a tuturor documentelor aferente proiectului;  

• Consilierea membrilor echipei de implementare în vederea completării/ transmiterii 

documentelor justificative,  

• Suport tehnic pentru întreaga echipă de implementare 

• Suport tehnic pentru echipa de management 

Tipul sau sectorul de activitate . Educaţie 

01.09.2013→ FORMATOR pentru Eupopean Computer Driving Licence (Ecdl) Romania S.A 

Ecdl Romania SA, Beneficiarul Sublicentei exclusive ECDL pentru România, cu sediul în str. 

Calea Grivitei, nr 8-10, sector 1, Bucuresti, în calitate de Beneficiar al Sublicentei Colegiul 

Economic ”Dionisie Pop Marţian”, Alba Iulia Str. Octavian Goga , nr 12,loc.Alba 

Iulia,jud.Alba,tel: 0258.811.468 

http://www.ecdl.ro ; www.colegiuleconomicdpm.ro 

Certificat de formator ECDL pentru Colegiul Economic “Dionisie Pop Marțian” (Eupopean 

Computer Driving Licence ), 2013 

• Persoană de contact în comunicarea cu ECDL ROMANIA 

• Informarea elevilor și a profesorilor în legătură cu programele ECDL 

• Pregătirea elevilor și a profesorilor pentru examenele ECDL 

• Planificarea și realizarea examenelor în vederea certificării ECDL 

Tipul sau sectorul de activitate . Educaţie 

 

http://tel:%200258.813.380
http://www.ecdl.ro/
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