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INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume  MIHALACHE LILIANA 

Adresa  ALEEA AVÂNTULUI NR. 14, AP. 40, MIERCUREA CIUC, HARGHITA, 530133 

Telefon  0745316131 

Fax  0266312420 

E-mail  liliana_miha@yahoo.com 

Nationalitate  ROMÂNĂ 

 

                    Data nasterii  16.01.1969 

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” MIERCUREA CIUC, HARGHITA 

POZIŢIA  DIRECTOR ADJUNCT 

LOCUL DE MUNCĂ DORIT  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,LIVIU REBREANU” MIERCUREA CIUC, HARGHITA 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

                         
                              

• Perioada(de la – pana la)  01.03.2003 – până în prezent 

• Numele  angajatorului  Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc, Harghita 

 • Tipul activitatii   Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Director adjunct 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Conform fişei postului  de director adjunct 

• Perioada(de la – pana la)  01.09.2001-28.02.2003 

• Numele  angajatoruluii  Şcoala Generală Nr. 9 ,,Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc, Harghita 

• Tipul activitatii   Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de chimie 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Consilier educativ 

Membru în Consiliul de administraţie 
Coordonator S.N.A.C în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 

 

• Perioada(de la – pana la)  01.09.1993 – 31.08.2001 

• Numele  angajatoruluii  Şcoala Generală nr. 4 Siculeni, Harghita 

• Tipul activitatii   Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de chimie-fizică 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Membru în Consiliul de administraţie 

• Perioada(de la – pana la)  01.09.1991- 31.08.1993 

• Numele  angajatoruluii  Şcoala Generală Nr. 1 Valea Seacă, Bacău 
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• Tipul activitatii   Învăţământ 

• Funcţia sau postul ocupat  Profesor de chimie-fizică 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform fişei postului 

• Perioada(de la – pana la)  2009 - 2016 

• Numele  angajatoruluii  Ministerul Educaţiei Naţionale şi  Cercetării Ştiinţifice 

• Tipul activitatii   Activitate în Comisia de Titualrizare 

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar/membru 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform instructajului 

• Perioada(de la – pana la)  5 – 9 august 2013 

• Numele  angajatoruluii  Ministerul Educaţiei Naţionale 

Inspectoratul Şcoalr Judeţean Harghita 

• Tipul activitatii   Concursul de fizică şi chimie ,,Impuls Perpetuum”, faza naţională 

• Funcţia sau postul ocupat  Membru 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Conform metodologiei Cadru de Organizare şi desfăşurare a Competiţiilor Şcoalre 

• Perioada(de la – pana la)  2010 - 2016 

• Numele  angajatoruluii  Inspectoratul Şcoalr Judeţean Harghita 

• Tipul activitatii   Comisia de Organizare şi Evaluare pentru competiţia şcolară judeţeană Concursul de 
chimie pentru clasa a VII-a ,,Raluca Rîpan” 

• Funcţia sau postul ocupat  Secretar/membru 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform atribuţiilor 

• Perioada(de la – pana la)  An şcolar 2012/2013 

• Numele  angajatoruluii  Inspectoratul Şcoalr Judeţean Harghita 

• Tipul activitatii   Consiliul Consultativ – Activităţi educative şcolare şi extraşcolare 

• Funcţia sau postul ocupat  Membru 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform regulamentului 

• Perioada(de la – pana la)  An şcolar 2014/2015 

• Numele  angajatoruluii  Inspectoratul Şcoalr Judeţean Harghita 

• Tipul activitatii   Comisia de etică la nivelul ISJ Harghita 

• Funcţia sau postul ocupat  Reprezentant cadre didactice 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conform atribuţiilor 

• Perioada(de la – pana la)  2003 – până în prezent 

• Numele  angajatoruluii  Şcoala Gimnazială ,,Liviu Rebreanu” Miercurea Ciuc, Harghita 

• Tipul activitatii   Activitate de coordonare 

• Funcţia sau postul ocupat  Director adjunct 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Director adjunct 

Membru în Consiliul de administraţie 

Consilier educativ 

Preşedinte Comisie de acordare a burselor şcolare,  

                   Comisie pentru examenul de corigenţă 

                   Comisia pentru sănătatea şi securitatea în muncă 

                   Comisie de evaluare la nivelul şcolii 

                   Comisia pentru combaterea violenţei 

 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

• Perioada(de la – pana la)  18-26 martie 2016 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

 Casa Corpului Didactic ,,Apaczai Csere Janos” Miercurea Ciuc 
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profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,Educaţie pentru sănătate în sprijinul diriginţilor” 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţa nr. 393/14/18.04.2016 

• Perioada(de la – pana la)  4.03 – 4.04.2014 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,Abilităţi de viaţă la adolescenţi – prevenirea consumului de droguri” 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Atestat de formare continuă Seria F Nr. 0217752 
Competenţe dobândite : stăpânirea şi utilizarea adecvată a conceptelor specifice ; 
utilizarea metodelor gândirii critice ; lucrul în echipă. 
Disciplinele studiate : Proiectul ,,NECENZURAT » ; Informaţii despre droguri ; Abilităţi 
de viaţă ; Componenta parentală ; Promovarea, planificarea, implementarea şi 
evaluarea proiectelor specifice. 

• Perioada(de la – pana la)  Septembrie 2014 – iunie 2015 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI 
TEHNIC 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,JOBS – FORMAREA PROFESORILOR ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII 
ACTIVITĂŢILOR DE ORIENTARE ŞI CONSILIERE ÎN CARIERĂ A ELEVILOR” 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Atestat de formare continuă Seria F Nr. 0222066 
Competenţe dobândite : Aplicarea şi evaluarea unor strategii, instrumente, modalităţi 
de organizare şi structurare a grupului de elevi în vederea atingerii obiectivelor de 
formare 
Discipline studiate : Utilizarea platformei de învăţare ; Introducerea în pedagogia şi 
instruirea centrată pe lev ; Elemente de managementul carierei şi orientare 
profesională. 

• Perioada(de la – pana la)  20 – 28 martie 2015 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Casa Corpului Didactic Miercurea Ciuc 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,Pregătirea tinerilor pentru viaţa de familie” 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţa nr. 158/ 14/ 02.04.2015 

• Perioada(de la – pana la)  11.04 – 26.05.2013 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Universitatea ,,Ştefan Cel Mare » Suceava 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 MENTALITĂŢI EUROPENE 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Atestat de formare continuă a personalului didactic, Seria F nr. 0035913 
Competenţe dobândite : Rolul de formator activ de mentalitate ; For,ator al practicilor 
culturale ; Capacitatea de a proiecta strategii educaţionale de modelare a mentalităţii 
colective. 
Discipline studiate : Sursele şi dinamica mentalităţilor europene ; Mentalitatea 
modernităţii europene ; Mentalitatea social-politică în Europa actuală ; Europa laică şi 
religiozitatea. 

• Perioada(de la – pana la)  02.11-25.11.20112 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. IAŞI 
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Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 MANAGER FINANCIAR 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Certificat de absolvire Seria G nr. 00421011 
Competenţe dobândite : Întocmirea unui plan financiar ; Analiza veniturilor şi 
cheltuielilor ; Întocmirea rapoartelor de control bugetar ; Comunicarea eficientă la 
nivelul organizaţiei 

• Perioada(de la – pana la)  An şcolar 2012-2013 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HARGHITA 
Casa Corpului Didactic ,,Apaczai Csere Janos” Miercurea Ciuc 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Instruirea responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţa nr. 955/16.10.2013 

• Perioada(de la – pana la)  02.05 – 18.06.2011 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
MECTS, Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Tinerii împotriva violenţei 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Atestat de Formare Continuă a personalului didactic, cu un număr de 21 credite 
profesionale transferabile 
Competenţe dobândite : dezvoltarea unor strategii de prevenire şi intervenţie asupra 
violenţei şcolare, aplicabile la nivelul activităţilor curriculare şi extracurriculare ; 
Utilizarea unor strategii de învăţare pe parcursul întregii vieţi, în contexte formale şi 
nonformale 
Disciplinele strudiate : Violenţa şcolară şi mass media ; Violenţa şcolară şi cetăţenia 
democratică ; Violenţa şcolară şi educaţia interculturală ; Strategii de prevenire şi 
combatere a violenţei la nivelul clasei, al şcolii. 
 

• Perioada(de la – pana la)  Iulie 2011 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Fondul Social European 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane  
2007-2013 
Fundaţia Orizont 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar ”, programul de 

formare ,,Leadership şi management educaţional în sistem descentralizat” 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţă nr. 1681/08.03.2012 

• Perioada(de la – pana la)  05.09.2011-11.12.2011 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

Universitatea Politehnică din Bucureşti 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,Privim către viitor „ - e-Chimie 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Atestat de formare continuă a personalului didactic Seria E nr. 0053762 
Competenţe dobândite : Integrarea resurselor pedagogice şi a metodelor interactive în 
predarea chimiei ; Transmiterea cunoştinţelor prin utilizarea resurselor educaţionale 
informatizate ; Organizarea de experimente virtuale ca support de predare a noţiunilor 
teoretice de chimie. 
Discipline studiate : Chimie anorganică ; Chimie analitică ; Chimie fizică şi 
electrochimie ; Chimie organică şi Laborator. 

• Perioada(de la – pana la  2009 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 MINISTERU MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII 
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Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 MANAGER  PROIECT 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Certificat de absolvire Seria G Nr. 0033221 

Competenţe dobândite: Specificarea cerinţelor; Estimarea resurselor; Realizarea 
programelor; Asigurarea resurselor; Managementul contractelor; Identificarea şi 
controlul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul implementării. 

• Perioada(de la – pana la)  05-10.07.2010; 19-25.07.2010 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Fondul Social European 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea strategiei de 
descentralizare a învăţământului preuniversitar 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Certificat nr. 135/25.07.2010 
Discipline studiate :  
Managementul Organizaţiei şcolare 
Marketing, decizie şi previziune în educaţie 
Managementul conflictului în organizaţia şcolară 
Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educaţionale 
Managementul calităţii în educaţie. 

• Perioada(de la – pana la)  14-15.02.2005 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 

Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 PROIECTE EUROPENE (programe  Socrates) 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţă nr. 26/2005 

• Perioada(de la – pana la)  6-7 decembrie 2003 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 

Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Dezvoltarea gândirii critice 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţă nr.4/2004 

• Perioada(de la – pana la)  23.04 – 23.05.2003 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 

Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Testare – evaluare la disciplinele ariei curriculare matematică şi ştiinţe ale naturii 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţă nr.164/2003 

• Perioada(de la – pana la)  6 februarie 2003 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Curs de formare a consilierilor pentru proiecte educative şcolare şi extraşcolare 
din unităţile de învăţământ judeţene 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţă nr. 130/2003 

• Perioada(de la – pana la)  01.03.2008 – 15.03.2008 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 
Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 
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Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Jocuri şi exerciţii pentru diminuarea tensiunilor. 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţă nr. 202/14.05.2008 

• Perioada(de la – pana la)  14 martie – 25 aprilie 2009 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 
Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Chimie experimentală – curs de formare pentru laboranţi şi profesori de chimie 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adevernţa nr. 130/24.04.2009 

• Perioada(de la – pana la)  12-14 octombrie 2006 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII 
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN HARGHITA 
Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 ,,CONSILIERE ŞI ORIENTARE” 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Adeverinţa nr. 7/12.01.2007 

• Perioada(de la – pana la)  18-19.03.2005 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita 
Casa Corpului Didactic ,,APACZAI CSERE JANOS” Harghita 
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Harghita 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Optimizarea relaţiei pedagog părinţi 

Tipul calificarii/diploma obtinuta   Adeverinţă nr.57/2005 

• Perioada(de la – pana la)  2004-2006 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Universitatea ,,LUCIAN  BLAGA” din Sibiu 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 MANAGEMENT EDUCAŢIONAL din cadrul Departamentului de Pregătire a 
Personalului Didactic 
SOCIOLOGIA EDUCAŢIEI / ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ (O. Ş. P.) 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Diplomă de master Seria F Nr. 0018315 

 

• Perioada(de la – pana la)  01.10.1993 -30.07.1997 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza „ Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Facultatea de Chimie – professor I 

Specializare principală : Chimia 

Specializare secundară : Fizica 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Diplomă de licenţă 

• Perioada(de la – pana la)  01.09.1988 – 30.07.1991 

Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesionala 

 Facultatea de Chimie-Fizică CF3 Iaşi 

Facultatea de Chimie – profesor II 
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Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Specializare principală : Chimia 

Specializare secundară : Fizica 

Tipul calificarii/diploma obtinuta  Diplomă 

CO
MP
ETE
NŢE 
PE
RS
ON
ALE 
 

 
 

COMPETENŢE  

DE 

 COMUNICARE 

 

 În permanenţă am coordonat ca diriginte, o clasă de elevi, chiar şi voluntar – îmi place 
să mă implic  în educarea şi formarea tinerilor – lucrarea de dizertaţie a avut tema 
,,ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ, iar principiul după care mă ghidez 
este: COPILUL DE AZI; TÂNĂRUL DE MÂINE.......... 

Bun negociator în rezolvarea situaţiilor tensionate/conflictuale elev-elev, elev-cadru 
didactic, cadru didactic-cadru didactic şi părinte-cadru didactic. 

Capacitatea de argumentare şi convingere, participând la dezbateri publice pe diferite 
teme de interes organizate de diferite instituţii. 

 

COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE 

 

 Abilităţi de leadership 

Capacitate decizională 

Spirit organizatoric 

Aptitudini de coordonare 

Lucru în echipă 

Spirit de îmbunătăţire 

Capacitate de perfecţionare/autoperfecţionare 

Respectarea termenelor limită 

Competenţe dobândite în urma participării la cursuri de formare, seminarii pe 
teme manageriale. 

 

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA 

LOCUL DE MUNCĂ 

 

 Capacitate de adaptare sporită, comunicare 
Spirit de echipă 
Punctualitate 
Seriozitate 
Capacitate de asimilare de noi informaţii şi abilităţi 
Competenţe dobândite în urma implicării/participării la proiecte de grup, în cadrul activ 
la locul de muncă şi în cadrul numeroaselor evenimente culturale şi sociale la care am 
participat. 

 COMPETENŢE  

INFORMATICE 

 

 Curs de iniţiere. Tehnică de calcul, 2003 

Organizat de C. C. D. ,,Apaczai Csere Janos” Harghita 

-utilizarea calculatorului şi a sistemului de operare WINDOWS; 

-elemente de procesare text, grafică şi baze de date; 

-gestionarea documentelor; 

-importul şi exportul datelor între aplicaţii; 

-administrare calculator şi reţea – elemente de bază. 

Internet şi multimedia în învăţământ, 2004 

-cunoştinţe despre medii electronice şi proiectare ; 

-preluarea imaginilor statice şi a animaţiilor ; 

Limba  maternă Limba română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba  franceză 
A1  

Utilizator 
elementar 

A1  

Utilizator 
elementar 

A1  

Utilizator 
elementar 

-  

A1 

Utilizator 
elementar 

  

Limba engleză 
A1  

Utilizator 
elementar 

A1  

Utilizator 
elementar 

A1  

Utilizator 
elementar 

- 

A1  

Utilizator 
elementar 



Curriculum Vitae      MIHALACHE LILIANA 

 

-proiectare şi programare în multimedia; 

-utilizarea internetului la orele de specialitate; 

-crearea paginii web. 

Curs de formare profesionalăAeL, 2005 

-pregătirea în vederea utilizării Ael; 

-pregătirea în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru Ael. 

ACADEMICA I – Modul III – Tehnici informaţionale computerzate, 2008 – 2009. 

Programul de formare continuăTIC Chimie, 2012 

-competenţe tehnice şi tehnologice în utilizarea computerului în educaţie, editarea de 
documente complexe, crearea unei prezentări, multimedia în educaţie şi platforma e-
learning. 

Proiectul POS DRU ,,Profesonalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru 
actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Harghita şi Neamţ” COMPAS, 2012-
2013 

Programul de formare continuă ,,TIC CHIMIE”, 29.08 – 11.12.2011 

Competenţe dobândite: 

-competenţe tehnice şi tehnologice; 

Competenţe de managementul carierei; 

Competenţe de comunicare şi relaţionare; 

Competenţe metodologice; 

Competenţe psiho-sociale. 

Discipline studiate: 

Introducere în utilizarea computerului în educaţie 

Editare de documente complexe 

Crearea unei prezentări 

Multimedia în educaţie 

Platfoorma e-learning. 

ALTE COMPETENŢE  Acordarea primului ajutor în activitatea cu elevii, Adeverinţa 525/06.03.2013. 

Promovarea constantă a tradiţiilor culturale româneşti, Adeverinţa nr. 323/6 din 
15.06.20107 

 
PERMIS DE CONDUCERE  Da, categoria B (din 2005) 

 



Curriculum Vitae       

INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Cursuri 

                        Certificări   

 Publicaţii 

▪ Lucrarea ,,Rolul proiectului şcolar în educaţie” , publicată în ,,Modele şi modelare 
spirituală”, editura ,,Egal” 2005, ISBN: 973-8211-42-5 

▪ Articol: ,,ŞCOALA ALTFEL – UN PAS SPRE O GENERAŢIE ALTFEL!”, PUBLICAT ÎN 
REVISTA ,,DĂSCĂLIŢA”, iunie 2012, ISSN 2066-6322 

▪ Seminarul ,,Cum să devin adult” din Programul Lions Quest – Life Skills, 2014. 

▪ Seminarul ,,Schimb de bune practici privind promovarea importanţei formării iniţiale 
şi continue a personalului didactic, 2013. 

▪ Seminarul interregional pentru promovarea nevoii de formare profesională continuă 
a personalului didactic auxiliar din Regiunile Nord-Est şi Centru, 2013. 

▪ Sesiunea specială de formare a personalului didactic cu rol de decizie în 
învăţământul preuniversitar, 2013. 

▪ Seminarul regional ,,Cariera de succes în şcoala de azi”, 2012. 

▪ Seminarul,,Combaterea violenţei în şcoli – o mai bună comunicare între şcoală , copii 
şi părinţi”, 2010. 

▪ Conferinţa Internaţională ,,Educaţia Interculturală, de la principii, la acţiune”, 2009. 

▪ Simpozion Naţional de Etnografie şi Folclor, 2007. 

▪ Conferinţa Internaţională  organizată în Grecia în cadrul Asociaţiei ,,DIRECTORI 
FĂRĂ FRONTIERE” 

▪ Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice ,,CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII” 
 

Membru în echipa de Proiect Multicultural COMENIUS ,,ALL REALITIES AND 

DREAMS COME TOGETHER”, 2010 

Coordonator în Campania de Educaţie Ecologică şi Mediu 
,,ECOATITUDINE=RESPONSABILITATE, INFORMAŢIE, ACŢIUNE” 
Coordonator al activităţilor desfăşurate în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune 
Comunitară (voluntariat), S.N.A.C 
Participarea la cursuri de formare privind educaţia interculturală şi atragerea de 
fonduri prin Fundaţia Pestalozzi 
Coordonator Proiectul ,,ŞCOALA Discovery” din 16 ianuarie 2012 
Proiect internaţional COMENIUS – membră a echipei de proiect şi coordonator al 
atelierului de pictură şi desen 
Calitatea de membru al juriului la Concursul Naţional ,,Meşteşuguri Artistice 
Tradiţionale » 
Evaluator în cadrul Comisiei de evaluare a dosarelor de gradaţii de merit la 
nivelul Inspectoratului Şcoalr Judeţean Harghita 
Proiect ,,ÎNTRE TRADIŢIE ŞI MODERNISM” cofinanţat de Primăria Miercurea Ciuc, 
implementat de ASCA în parteneriat cu Clubul Lions Miercurea Ciuc şi Centrul de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Harghita 

,,Cetăţean activ în Miercurea Ciuc” – SĂNĂTATEA , implicare în Proiectul ,,Miercurea 
Ciuc, o comunitate activă!” 

Membru fondator în Fundaţia ASCA (Asociaţia pentru Siguranţa Comunitară şi 
Antidrog) – filiala Harghita. 

Membru Despărţământul Astra Covasna şi Harghita. 

 

 

 

MIERCUREA CIUC, 26 septembrie  2016 


