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MĂRIEŞ IULIANA
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MĂRIEŞ, Iuliana

Adresă B-dul Traian nr. 6

Telefon(-oane) Fix: +40 362407104

Fax +40 262211992

E-mail iulica_maries@yahoo.com

Naţionalitate Română 

Data naşterii    11 SEPTEMBRIE 

Experienţă profesională 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

 Inspector școlar pentru Informatic
 Inspector şcolar monitorizare curriculum descentralizat + informatică şi TIC 
 Profesor titular pe catedra de  Informatică, la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, 

Baia Mare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş
Baia Mare, str. Petofi
tel:0262-212114, fax:0262

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Membru al Consiliului de Administraţie al ISJ Maramureş 
 Şef al Departamentului Curriculum şi Controlul Asigurării Calităţii
 Membru al Biroului Operativ al ISJ Maramureş
 Membru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

sistemului propriu de control managerial
 Membru al Comisiei de evaluare instituţională
 Preşedinte şi vicepre
 Membru al grupul

funcţionare a inspectoratelor şcolare
 Vicepreşedinte respectiv membru al Comisiei de monitorizare şi evaluare a inspecţiei 

şcolare 
 Membru al Comisiei responsabilă cu gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei 

(BDNE) la nivelul judeţului Maramureş
 Membru al Consiliului Consultativ al ISJ 
 Preşedinte al Consiliului Consultativ pentru Informatică/TIC ISJ Maramureş
 Membru al Comisiei de aplicare a OUG nr. 34/2006
 Membru al Comisiei de redactare a documentelor de proiectare şi sinteză
 Membru al Comisiei care răspunde de administrarea/

Maramureş 
 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Maramureş
 Preşedinte al Consiliului Consultativ al ISJ pentru Informatică/TIC
 Coordonator judeţean al Cercului pedagogic la Informatică/TIC
 Membru al Comisiei de metodi
 Preşedinte, vicepre

a Concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor vacante, Comisiile Jude
Evaluare Na

  

Imaginea nu se poate afișa. Este posibil ca computerul să nu aibă memorie  
suficientă pentru a deschide imaginea sau ca imaginea să fi fost deteriorată.  
Reporn iți computerul, apoi deschideți din nou fișierul. Dacă tot mai apare x-
ul roșu, poate fi necesar să ștergeți imaginea și să o inserați din nou .

 

CURRICULUM VITAE 
 

MĂRIEŞ IULIANA 

MĂRIEŞ, Iuliana 

dul Traian nr. 6/10, 430211, Baia Mare, Maramureş, România

Fix: +40 362407104 Mobil: +40 742630295

+40 262211992 

iulica_maries@yahoo.com iulica.maries@profinfo.edu.ro

SEPTEMBRIE 1958 

 

25.10.2009 – până în prezent

școlar pentru Informatică/TIC cu atribuții pe Curriculum și inspecție școlar
Inspector şcolar monitorizare curriculum descentralizat + informatică şi TIC 
Profesor titular pe catedra de  Informatică, la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, 

 

toratul Şcolar Judeţean Maramureş 
Baia Mare, str. PetofiȘandor, nr.10-14. 

212114, fax:0262-211992, email: isjmm@isjmm.ro

Membru al Consiliului de Administraţie al ISJ Maramureş 
Şef al Departamentului Curriculum şi Controlul Asigurării Calităţii
Membru al Biroului Operativ al ISJ Maramureş 
Membru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

propriu de control managerial 
Membru al Comisiei de evaluare instituţională 
Preşedinte şi vicepreşedinte al Comisiei pentru curriculum
Membru al grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a inspectoratelor şcolare 

reşedinte respectiv membru al Comisiei de monitorizare şi evaluare a inspecţiei 

Membru al Comisiei responsabilă cu gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei 
(BDNE) la nivelul judeţului Maramureş 
Membru al Consiliului Consultativ al ISJ Maramureş 

edinte al Consiliului Consultativ pentru Informatică/TIC ISJ Maramureş
Membru al Comisiei de aplicare a OUG nr. 34/2006 
Membru al Comisiei de redactare a documentelor de proiectare şi sinteză
Membru al Comisiei care răspunde de administrarea/postarea de informaţii pe site
Maramureş  
Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Maramureş 
Preşedinte al Consiliului Consultativ al ISJ pentru Informatică/TIC
Coordonator judeţean al Cercului pedagogic la Informatică/TIC
Membru al Comisiei de metodişti al ISJ Maramureş, specializarea Informatică/TIC

edinte, vicepreşedinte, secretar sau membru în: Comisiile jude
a Concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor vacante, Comisiile Jude
Evaluare Naţională, Comisiile judeţene de Bacalaureat 

10, 430211, Baia Mare, Maramureş, România 

+40 742630295; +40 735802368 

iulica.maries@profinfo.edu.ro 

până în prezent 

ții pe Curriculum și inspecție școlară 
Inspector şcolar monitorizare curriculum descentralizat + informatică şi TIC  
Profesor titular pe catedra de  Informatică, la Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, 

211992, email: isjmm@isjmm.ro 

Membru al Consiliului de Administraţie al ISJ Maramureş  
Şef al Departamentului Curriculum şi Controlul Asigurării Calităţii 

Membru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 

edinte al Comisiei pentru curriculum 
de lucru pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi 

reşedinte respectiv membru al Comisiei de monitorizare şi evaluare a inspecţiei 

Membru al Comisiei responsabilă cu gestionarea Bazei de Date Naţionale a Educaţiei 

edinte al Consiliului Consultativ pentru Informatică/TIC ISJ Maramureş 

Membru al Comisiei de redactare a documentelor de proiectare şi sinteză 
postarea de informaţii pe site-ul ISJ 

Preşedinte al Consiliului Consultativ al ISJ pentru Informatică/TIC 
Coordonator judeţean al Cercului pedagogic la Informatică/TIC 

şti al ISJ Maramureş, specializarea Informatică/TIC 
edinte, secretar sau membru în: Comisiile judeţene de monitorizare 

a Concursurilor de ocupare a posturilor/catedrelor vacante, Comisiile Judeţene de 
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Perioada 1997 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat profesor lector şi evaluator, colaborare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC „Educons SRL”, Bd. Unirii, 16/14, Baia Mare, Maramureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

educaţie şi formare 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Formator -  cursuri de iniţiere şi avansaţi în domeniul utilizării calculatoarelor 
 2009 – preşedinte Comisia de examinare din cadrul programului de specializare 

„Formator” 

 
Perioada 

 
01.09.1997 – 25.10.2009 

Funcţia sau postul ocupat profesor informatică titular – grad didactic I 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, str. Gh. Şincai, nr. 25, Baia Mare, Maramureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Membru în Consiliul Consultativ al ISJ pentru informatică 
 Responsabil Cerc pedagogic zona Baia Mare 
 Membru în Comisia de metodişti al ISJ Maramureş, specializarea Informatică/TIC 
 profesor diriginte 

Perioada  01.09. 1994 – 31.08.1997 

Funcţia sau postul ocupat profesor informatică 

Numele şi adresa 
angajatorului Grup Şcolar “Gh. Lazăr”, str. Dr. Victor Babeş nr.64, Baia Mare, Maramureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

predare la clasele IX-XII, profil Informatică 

Perioada 01.09. 1991 – 31.08.1994 

Funcţia sau postul ocupat profesor pe cercul de informatică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Clubul Copiilor Baia Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

predare la clasele V-XII 

Perioada 1989 - 1991 

Funcţia sau postul ocupat inginer 

Numele şi adresa 
angajatorului 

S. C. ROBES S.A, Platforma industrială IMMUM, Baia Mare, Maramureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Proiectare roboţi industriali 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

proiectare maşini cu comenzi numerice 

Perioada 1983 - 1989 

Funcţia sau postul ocupat inginer 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Platforma industrială IMMUM, Baia Mare, Maramureş 



 
Pagina 3 / 16 Curriculum vitae al  

Mărieş Iuliana 

27.11.2016 

  
  

 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Secţia Mecano - energetic 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

întreţinere maşini cu comenzi numerice 

Educaţie şi formare  

 
Perioada 

martie - iunie 2016 

Calificarea/diploma 
obţinută 

”Evaluare și examinare pentru definitivat și titularizare” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Maramureș 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Operarea cu sistemul conceptual specific teoriei și practicii evaluative; 
 Demonstrarea rigurozității în aplicarea sistemului conceptual asimilat în practica 

docimologică; 
 Elaborarea de instrumente/probe de evaluare care să îndeplinească criteriile de 

validitate, fidelitate și specificitate domeniului pentru care sunt destinate; 
 Abordarea într-o viziune integrativă a procesului evaluării cu celelalte componente ale 

procesului de învățare, respectiv predare-învățare; 
 Utilizarea adecvată a competențelor de comunicare în desfășurarea probelor de evaluare 

scrisă/orală 
 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (122 ore, 30 CPT) EQF-4 

 
Perioada 

25 – 27 noiembrie 2014 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Curs de formare în domeniul siguranţei online 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Organizaţia Salvaţi Copiii 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Program european de formare  - EQF-4 

Perioada 21 – 22 noiembrie 2014 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Google for Education 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Asociaţia Junior Achievement România 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (11 ore) EQF-4 

 
Perioada 

 
5.03-31.03.2014 

Calificarea/diploma Managedu – Utilizarea aplicaţiilor de management educaţional” 
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obţinută 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
SIVECO România SA 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Cunoaşterea aplicaţiilor de management educaţional în vederea utilizării eficiente a 
acestora; 

 Utilizarea corectă şi la capacitate maximă a aplicaţiilor de management educaţional 
pentru realizarea unor prognoze complete şi corecte şi implicit pentru o mai bună 
organizare instituţională şi o planificare bugetară exactă la nivelul sistemului 
educaţional preuniversitar; 

 Integrarea şi utilizarea avansată şi la un nivel extins a aplicaţiilor de management 
educaţional pentru o administrare eficientă a acestora; 

 Realizarea unor transferuri cognitiv-experienţiale în contexte noi şi integrarea 
cunoştinţelor în activitatea de administrare şi utilizare a aplicaţiilor de management 
educaţional 

 Consolidarea competenţei tehnologice în cadrul acţional şi interacţional concret al 
învăţământului preuniversitar. 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă – POSDRU ID-63376 (16 credite/64 ore) EQF-4 

Perioada 15 – 17 noiembrie 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Inspecţia şcolară 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Maramureş 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Inspecţia şcolară, componentă a managementului; 
 Raportul de inspecţie; 
 Legislaţia şcolară din perspectiva diferitelor tipuri de inspecţie; 
 Componente ale unei comunicări eficiente verbale şi nonverbale. 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (24 ore) EQF-4 

Perioada 1.09 – 26.10.2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Introducere în Net Framework 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Bistiţa Năsăud 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Programarea orientată pe obiecte şi programare vizuală cu C#.NET 
 Programare Web cu ASP.NET 2.0 
 Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (25 credite/89 ore) EQF-4 

Perioada Iulie-august 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

“Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
MEN, SIVECO România SA şi Millenium Design Group SRL 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Operarea cu noţiunile şi metodele specifice proiectării, dezvoltării şi utilizării avansate a 
instrumentelor TIC şi resurselor digitale în activitatea didactică; 

 Orientarea eficientă în fluxul informaţional prin selectarea, utilizarea ş evaluarea 
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surselor de informare şi documentare multiple; 
 Integrarea competenţelor TIC cu cele didactice, explorarea şi integrarea în activitatea 

curentă a resurselor TIC care conduc la creşterea calităţii actului didactic, la inovarea 
propriei activităţi didactice; 

 Realizarea de conexiuni intra- şi interdisciplinare în activitatea didactică utilizând 
resursele TIC disponibile pentru o învăţare integrată eficientă. 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă – POSDRU/87/1.3/S/62979 (25 credite/89 ore) EQF-4 

Perioada 6.06 – 22.06.2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor informatice SEI 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
SIVECO România SA 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Dezvoltarea capacităţii integrate de proiectare, configurare şi instalare a reţelelor de 
calculatoare 

 Analiza critică a proceselor specifice TIC în vederea construirii unor soluţii inovativ-
creative la problemele curente apărute în utilizarea laboratorului informatic; 

 Integrarea şi utilizarea avansată şi la un nivel extins a instrumentelor TIC 
 Consolidarea competenţei tehnologice în cadrul acţional şi interacţional concret al şcolii 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă – POSDRU/87/1.3/S/62260 (25 credite/89 ore) EQF-4 

Perioada 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

„Înregistararea electronică a autoevaluării” 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Agenţia Română de Asigurarea a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Formarea experţilor formatori şi a membrilor CEAC în aplicarea manualului de evaluare 
internă a calităţii şi a aplicaţiei informatice 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Program de formare/POSDRU/ID 55668 (5 credite/20 ore) EQF-4 

Perioada aprilie 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Centul Naţional de Evaluare şi Examinare 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Familiarizarea cu problematică prezentată în documentul referitor la cadrul de referinţă 
al Curriculumului Naţional 

 Abilitarea metodologică a participanţilor pentru a proiecta, implementa şi evalua 
Curriculumul Naţional 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă/POSDRU/55/1.1/S/25088 (15 credite/62 ore) EQF-4 

Perioada 1.03 – 6.04.2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Manager proiect 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

Fundaţia CLM ECHO 
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de formare 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Stabilirea scopului proiectului 
 Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului 
 Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului 
 Gestiunea utilizării costurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect 
 Managementul riscurilor 
 Managementul echipei de proiect 
 Managementul comunicării în cadrul proiectului 
 Managementul calităţii proiectului 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Program de perfecţionare (90 ore) EQF-4 

Perioada 2 – 10 martie 2013 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Educaţie pentru sănătate 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Maramureş 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 20 de ani de Educaţie pentru sănătate în Maramureş 
 Arta de a negocia sănătatea 
 Deprinderi de igienă şcolară şi socială dezvoltate la elevi 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

 
Formare continuă (24 ore) EQF-4 
 

Perioada 15 – 16 octombrie 2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Resurse digitale deschise în practicile educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale în parteneriat cu MECTS 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Seminar EQF-4 

Perioada 3-29.09.2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Competenţă, inovaţie şi profesionalism prin TIC 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Botoşani 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Formarea competenţelor IT şi certificare IT 
 Proiectarea şi implementarea curriculumului centrat pe competenţe 
 Managementul clasei – gestionarea situaţiilor de criză 
 Metode interactive de predare - învăţare 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă – POSDRU/87/1.3/S/57406 (40 credite/160 ore) EQF-4 

Perioada Septembrie 2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Formator al programului CIPTIC 

Numele şi tipul instituţiei CCD Botoşani 
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de învăţământ/furnizorului 
de formare 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Stagiu de formare/ POSDRU/87/1.3/S/57406 EQF-4 

Perioada August 2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Utilizarea borderoului electronic 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
MECS 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative şi 
utilizarea borderoului electronic în cadrul examenelor naţionale (DRU – MEBD) 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Curs de formare/POSDRU 57/1.3/S/21086 (25 credite/89 ore) EQF-4 

Perioada 16-18 martie 2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat de participare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Botoşani 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Formarea inspectorilor de specialitate pentru aplicarea pachetelor educaţionale 
 Pilotarea implementării pachetului educaţional 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Stagiu de formare/ POSDRU/87/1.3/S/57406 EQF-4 

Perioada Martie 2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Français certificat d'achèvement des cours 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
EDUCONS 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Nivel B1 EQF-4 

Perioada 23.01-18.02.2012 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Oscint pentru Mangement Educaţional Preuniversitar /Adeverinţă/Nr. 1186/01.03.2012 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul 
MECTS 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii de 
conducere, îndrumare şi control din sistemul preuniversitar 

Nivelul de clasificare Formare continuă – POSDRU ID-63376 (25 credite/89 ore) EQF-4 
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naţională/internaţională 

Perioada Noiembrie 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Administrator de retea de calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Centrul de pregătire în informatică SA 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Comunicarea la locul de muncă 
 Interconectarea reţelelor şi accesul la reţeaua globală Internet 
 Proiectarea şi aplicarea strategiei de securitate a reţelei 
 Instruirea şi asistarea utilizatorilor 
 Dezvoltarea profesională 
 Aplicarea procedurilor de calitate 
 Administrarea serverelor. 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

EQF-4 

Perioada  Iulie – octombrie 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Tineri împotriva violenţei 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Dimensiuni psihologice şi sociale şi tipologii ale violenţei umane; 
 Surse/situaţii de violenţă în şcoală 
 Violenţa şcolară şi mass media 
 Violenţa şcolară şi educaţia interculturală 
 Strategii de prevenire şi combatere a violenţei la nivelul şcolii 
 Indicatori privind monitorizarea şi evaluarea fenomenelor de violenţă şcolară 
 Strategii de monitorizare a fenomenelor de violenţă şcolară 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (21 credite/84 ore) EQF-4 

Perioada mai – septembrie 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Formarea de specialişti în evaluarea INSAM 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
SC. SOFTWIN SRL 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva 
platformei naţionale de evaluare INSAM 

 Managementul testelor în cadrul platformei INSAM 
 Corectarea testelor, analiza rezultatelor, statistici şi rapoarte în platforma INSAM 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă/ POSDRU (7 credite/28 ore) EQF-4 

Perioada 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD MM 

Disciplinele principale  
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studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă EQF-4 

Perioada 13 -17.03.2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

 Atestat de formare continuă Educaţie pentru sănătate/Decidenţi 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Fundaţia “Tineri pentru tineri” 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Introducere în stil de viaţă sănătos 
 Educaţie în sănătate 
 Comportament responsabil în sănătate 
 Comunicarea şi motivarea factorilor cointeresaţi 
 Principii de planificare, implementare, evaluare 
 Elaborarea de strategii/politici publice 
 Promovarea programelor 
 Construirea unei strategii/plan de acţiune 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (10 credite/40 ore) EQF-4 

Perioada 18 mai 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Training pentru implementarea eficientă a modulelor de formare dezvoltate 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
MECTS – CNEE 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Dezvoltarea resursei umane pentru managementul eficient al bazelor de date calitative 
ale rezultatelor examenelor şi evaluărilor naţionale din învăţământul preuniversitar – 
DRU-MEBD-EN 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Stagiu de lucru/POSDRU EQF-4 

Perioada noiembrie 2010 – iunie 2011 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Controlul calităţii în şcoală 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul  Preuniversitar 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Îndrumarea conducerii unităţii de învăţământ privind implementarea sistemului de 
management şi asigurare a calităţii în funcţie de nevoile proprii şi de cerinţele reformei 
 Monitorizarea implementării sistemului de management şi asigurare a calităţii la nivelul 
unităţii de învăţământ 
 Controlul activităţii CEAC de la la nivelul unităţii de învăţământ 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (5 credite/20 ore) EQF-4 

Perioada 2009 - 2010 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Mentor 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
MECI şi Asociaţia pentru Educaţie şi Formare Bacău 
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Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Comunicare interactivă 
 Comunicarea mentor-student practicant 
 Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 
 Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor 
 Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învăţare 
 Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic 
 Evaluarea performanţelor studenţilor 
 Organizarea activităţii de practică 
 Planificarea activităţii de practică a studenţilor 
 Mentorul de dezvoltare profesională 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (70 ore) EQF-4 

Perioada 2009 

Calificarea/diploma 
obţinută 

IntelTeach – Instruire în societatea cunoaşterii 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
SIVECO Romănia SA 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor în secolul XXI 
 Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată 
 Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvarea de probleme 
 Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Program de formare continuă (25 credite/89 ore) EQF-4 

Perioada martie-mai 2009 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Dezvoltarea competenţelor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în învăţământul preuniversitar  

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza 
analizei Curriculumului Naţional şi a metodologiilor specifice 

 Proiectarea unui instrument de evaluare 
 Raportarea adecvată a rezultatelor evaluării 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (15 credite/60 ore) EQF-4 

Perioada 2008 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Curs Iniţiere AEL 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
SIVECO ROMANIA SA prin ISJ MM şi CCD BAIA MARE 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Iniţiere în vedera utilizării calculatorului 
 Iniţiere în vedera utilizării suitei MS Office 2007 
 Iniţiere în utilizarea aplicaţiei de software educaţional AeL 
 Iniţiere în utilizarea aplicaţiei dedicată managementului şcolii ASM 
 Îmbunătăţirea calitătii procesului de predare cu ajutorul mijloacelor TIC 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare profesională (55 ore) EQF-4 

Perioada 2008-2009 

Calificarea/diploma Curs Think.Com - ThinkQuest 
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obţinută 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Oracle România 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare EQF-4 

Perioada  2007-2008 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Studii Postuniversitare de masterat – Management Educaţional /Diplomă master, Seria G, 
nr. 015787 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”, Arad, filiala Baia Mare 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Management general 
 Managementul resurselor umane 
 Comunicare organizaţională 
 Sociologia educaţiei 
 Politici educaţionale europene 
 Marketing educaţional 
 Management financiar 
 Management de proiecte 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (60 credite /2 semestre) EQF-7 

Perioada Ianuarie-mai 2007 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Atestat de formare Magister 1, modulul 2/ Atestat, Seria B, nr. 0052588 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea “Babeş Bolyai” Cluj-Napoca – Departamentul pentru pregătirea 
personalului didactic 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Pedagogia comunicării 
 Managementul clasei 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Formare continuă (30 credite/90 ore) EQF-4 

Perioada 2006 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Consiliere şi orientare din cadrul proiectului privind implementarea ariei curriculare 
Consiliere şi orientare 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
CCD Maramures  

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Dezvoltareacompetenţelor de cunoaştere şi aplicare a informaţiilor din aria curriculară 
„Consiliere şi orientare”, utilizând instrumente specifice acestor activităţi. 

 Autocunoaştere şi dezvoltare personală 
 Comunicare şi abilităţi sociale 
 Managementul informaţiilor şi învăţării 
 Planificarea carierei 
 Calitatea stilului de viaţă 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare EQF-4 
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Perioada 2006 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Rezultate obţinute în formareaşi educarea tinerilor /Diploma “Gheorghe Lazăr” clasa a-
III-a 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare 

Perioada 2006 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Database Design and Programming/ Certificate of completion 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Oracle  Academy 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare EQF-4 

Perioada 11-22.04.2005 

Calificarea/diploma 
obţinută 

FORMATOR NAŢIONAL/ Certificat de absolvire Seria A, nr. 0034985 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Centrul de pregătire în informatică 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (60 ore) EQF-4 

Perioada 2005 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Curs formare de formatori/ Certificat de absolvire Seria P, nr. 95412 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Asociaţia Naţională a Experţilor  Formatori în Informatică 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (60 ore) EQF-4 

Perioada 2004 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Curs de perfecţionare WEB DESIGN/ Certificat de absolvire 126/25.11.2004 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
S.C. EDUCONS S A 
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Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (60 ore) EQF-4 

Perioada 2003 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Permisul european de conducere a computerului (European Computer Driving Licence)/ 
Certificat full, Ro 001071 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
ECDL România 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 Conceptele de bază ale tehnologiei informaţiei 
 Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor 
 Procesare de text 
 Calcul tabelar 
 Baze de date 
 Prezentăr 
 Informaţie şi Comunicare 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (25 credite) EQF-4 

Perioada 2003 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Curs de instruire în Consiliere şi Orientare Vocaţională 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
ISJ MM, ISJ SM, PRIMĂRIA BAIA MARE şi AJOFM MM 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare, Program finanţat PHARE EQF-4 

Perioada 2002 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Grad didactic I/ Certificat , seria D nr. 0006712 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Universitatea Tehnică Cluj Napoca 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare EQF-4 

Perioada 2001 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Programul de abilitare curriculară/Adeverinţă 24178/9.01.2001 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Consiliul Naţional pentru Curriculum  

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 

 Metodologia predării - învăţării informaticii 
 Proiectare didactică, Evaluarea - mijloace clasice şi alternative 
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profesionale dobândite 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare (24 ore) EQF-4 

Perioada 1999 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Reforma în educaţie, Curriculum, Evaluare, Managementul clasei, metode şi strategii 
inovatoare în didactica specialităţii 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Casa Corpului Didactic MM-ISJ MM 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare EQF-4 

Perioada 1998 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Certificat de acordare a gradului didactic II 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

perfecţionareEQF-4 

Perioada 1994 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Definitivarea în învăţământ/Certificat 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Universitatea Politehnică din Bucureşti 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

Perfecţionare EQF-4 

Perioada 1977 - 1983 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Diploma de licenţa – Facultatea de Automatizări si Calculatoare/ Diploma seria A, Nr. 
14322 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorului 

de formare 
Institutul Politehnic - Cluj Napoca 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele 
profesionale dobândite 

 

Nivelul de clasificare 
naţională/internaţională 

EQF-6 

 

 
Aptitudini şi competenţe 
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personale 

Limba maternă Limba Română 

Limbi străine cunoscute: 
 

Limba engleză 
 

Limba franceză 

Înţelegere Vorbire Scriere 
ascultare citire participare la 

conversaţii 
discurs oral exprimare scrisă 

A1 Utilizator 
începător 

A1 Utilizator 
începător 

A1 Utilizator  
începător 

A1 Utilizator  
începător 

A1 Utilizator  
începător 

B1 Utilizator 
indep. 

B1 Utilizator 
indep. 

B1 Utilizator  
indep. 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Spirit de echipă , abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, fiecare din posturile deţinute 
presupunând o colaborare strânsă, atât cu colegii  la nivel de instituţie, cât şi la nivelul 
dialogului cu alte instituţii. 
 Membru al Corpului Naţional de Experţi în Managementul Educaţional 
 Participarea la proiectul GrundtvingLearningPartenership „Littlestories, great 

hopes_Autobiography as an instrument for replanning in consequence of an 
imprisonnmentexperience” 

 Membru în echipa de proiect Comenius Regio „Benefitngfrom ICT to Create 
InnovativeEducationalActivities(BenefICT)” 

 Participarea la activităţile proiectului „Energy Games – Energy TakesShape”, proiect 
finanţat prin Programuol Operaţional Comun de Cooperare Transfrontalieră 

 Participarea la Conferinţa de închidere a proiectului Grundtving „Estabilish a 
newcooperationtoletobtain a social inclusion in Europe” 

 Participarea la conferinţa de lansare a proiectului POSDRU „Extinderea 
competenţelor IT în învăţământul preuniversitar – utilizarea eficientă a laboratoarelor 
informatizate” 

 Implicarea în proiectul internaţional „Let’s do it, Romania!”  
 Participarea la proiectul de cercetare „Inquiry-BasedEducation in Scienceand 

Technology – i-BEST” 
 Coordonator judeţean al proiectului internaţional „The Hour of Code” 
 Membru voluntar al Serviciului de Ajutor Maltez în România 
 Participarea la „Concursul naţional de proiecte ştiinţifice „Porţi deschise către lume” 
 Participarea la proiectul „Ziua prevenirii delincvenţei juvenile” 
 Participarea la workshop-ul organizat în cadrul proiectului „Managementul Durabil 

al sitului Natura 2000 Igniş” 
 Participarea la simpozionul „Tinerii în pragul vieţii”  
 Profesor mentor în cadrul Corpului profesorilor mentori 
 Supervizor judeţean al activităţii „Google for Education” 
 Formator judeţean „Ghidul utilizării în siguranţă a internetului” în cadrul proiectului  

Organizaţiei Salvaţi Copiii „Sigur.info!” 
 Expert selecţie grup ţintă în cadrului POSDRU/97/1.3/S/62426 „Instruirea 

profesorilor de informatică în tehnologia .net” 
 Formator – Expert pe termen lung în cadrul proiectului  POSDRU/87/1.3/s/57406 

„Competenţă, profesionalism şi dimensiune europeană prin integrarea TIC în actul 
educaţional” 

 Expert pe termen scurt – monitor judeţean proiectul „Competenţe cheie TIC în 
Curriculum Şcolar” POSDRU/1/1.1/S/5/4615  

 Formator în cadrul proiectului „eŞcoala” co-finanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare regională pentru cursul „Utilizare portal eȘcoala” 

 Examinator autorizat de ECDL România SA 
 Lector curs şi elaborare suport de curs „Pascal – începători” 
 Formator al CCD Maramureş curs de formare continuă „Perspective – Modul III 

TIC” 
 Formator al CCD Maramureş program de formare continuă „Inspecţia şcolară” 
 Profesor voluntar în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară 
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Competenţe şi aptitudini  
organizatorice 

Abilităţile de coordonare şi administrare mi le dovedesc în munca mea de inspector şcolar 
prin activităţile de îndrumare şi control, şi mi le-am dovedit ca diriginte, ca profesor 
mentor pentru studenţi, în comisiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor şcolare,  
în consiliul consultativ al profesorilor de informatică.  
 Organizator Tabăra de pregătire a Lotului Naţional restrâns de Informatică (2013) 
 Preşedinte executiv Comisia de Organizare şi Evaluare pentru Concursul Interjudeţean 

de Matematică-Informatică „Grigore Moisil”(2012) 
 Preşedinte executiv Comisia de organizare şi evaluare pentru Olimpiada de Tehnologia 

Informaţiei(2016-2009) 
 Preşedinte executiv Comisia de organizare şi evaluare pentru Olimpiada de Informatică 

(2016-2009) 
 Preşedinte executiv Comisia de organizare şi evaluare pentru Concursul Naţional de 

Informatică „AcadNet” (2016-2009) 
 Preşedinte executiv Comisia de organizare şi evaluare pentru Concursul Naţional de 

Informatică „Infoeducaţie” (2016-2009) 
 Vicepreşedinte Comisia de organizare şi desfăşurare a Concursul judeţean de 

Informatică „Alfa şi Omega” (2011-2009) 

Competenţe tehnice Utilizez cu uşurinţă tehnologia informaţiei şi mijloacele moderne de comunicare 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Deţin  competenţe nivel avansat de lucrul cu computerul obţinute în urma pregătirii, a 
studiilor efectuate. 
O bună stăpânire a: MS-DOS, Windows (3.x, 9x, XP, Vista, 7, 8), Limbaj maşină / de 
asamblare, Basic / QBasic, Borland / Free Pascal, Borland C / C++ / Code Blocks, 
FoxPro for DOS, FoxPro for Windows, Visual FoxPro, Visual C / C++, Microsoft Office 
2003, 2007, 2010, 2013, Microsoft FrontPage 2003, HTML, Microsoft Visual C# 2010 
Express. 

Alte  competenţe şi 
aptitudini 

 Publicarea a două suporturi de curs cu ISBN: 
o  „Utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor – Sistemul de operare 

Windows”, ISBN 978-973-0-07365-2 
o  „Procesare de texte – Microsoft Word”, ISBN 978-973-0-07366-9 

 Publicarea a şase articole (3 variante de subiecte şi 3 variante de barem) în culegerea 
„Concurs de Titularizare Învăţământ Maramureş” 2009 Subiecte şi Bareme, Editura 
Ceconi, ISBN 978-606-06-26-2 

Informaţii suplimentare 

Referinţe pot fi obţinute de la: 
- Moldovan Ana Lucreţia Maria, inspector şcolar general, ISJ MM 
- Andrașciuc Gheorghe, inspector şcolar general adjunct, ISJ MM 
- Bogdan Camelia, inspector şcolar general adjunct, ISJ MM 
- Cucuiat Ciprian, inspector şcolar general adjunct, ISJ MM 
- Heuberger Cristian, director Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Baia Mare  

 
   
 
 
 

Data,       Semnătura,  
17.11.2016      Prof.  Mărieş Iuliana   

      
 




