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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAŢII PERSONALE 
Nume TILCA MARIANA 
Adresă Baia Mare, str.Moldovei bl.21A, ap.13 
Telefon 0744-628278 
E-mail mariana_tilca@yahoo.com 
Naţionalitate Română 
Starea civilă Căsătorită (nume anterior CHIRIŢĂ) 
Data naşterii 12.12.1955 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
Perioada  2013- prezent 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Compartiment curriculum şi inspecţie şcolară 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate (muzică, desen) 
Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi 

Coordonare, îndrumare şi control ale activităţilor şcolare şi 
extraşcolare, consiliere 

Perioada 2011-2012 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Liceul de Artă Baia Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Management educaţional 

Funcţia sau postul ocupat Director 
Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi 

Coordonarea activităţii instructiv-educative din cadrul şcolii 

Perioada  2002-2011 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Compartiment curriculum şi inspecţie şcolară 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate (muzică, desen) 
Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi 

Coordonare, îndrumare şi control ale activităţilor şcolare şi 
extraşcolare, consiliere 

Perioada  2009-2010  
Numele şi prenumele 
angajatorului  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate  

Compartiment management instituţional 

Funcţia sau postul ocupat  
Inspector şcolar management educaţional şi evaluare 
instituţională  

Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi  

Coordonare, îndrumare şi control ale activităţilor şcolare 
desfăşurate de directorii unităţilor şcolare 

Perioada 1998-2002 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Liceul de Artă Baia Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Management educaţional 

Funcţia sau postul ocupat Director 
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Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi 

Coordonarea activităţii instructiv-educative din cadrul şcolii 

Perioada 1993-1996; 1989-1990 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Liceul de Artă Baia Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Management educaţional 

Funcţia sau postul ocupat Şefa catedrei de pian principal 
Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi 

Coordonare, îndrumare şi control ale activităţii didactice, consiliere 

Perioada 1996-1998 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Liceul de Artă Baia Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Management şcolar 

Funcţia sau postul ocupat 
Membră a Consiliului de Administraţie al Liceului de 
Artă Baia Mare 

Principalele activităţi sau 
resonsabilităţi 

Coordonarea activităţilor instructiv-educative şi managementul 
şcolar, coordonare, monitorizare 

Perioada 1978-1993 
Numele şi prenumele 
angajatorului 

Liceul de Artă Baia Mare 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Didactic 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de pian, titular 
Principalele activităţi sau 
responsabilităţi 

Activitate instructiv-educativă 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
  
Perioada 12.01.2015-31.03.2015 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

MENCS POSDRU/174/1.3/S/149155 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Personalul didactic din sistemul de învăţământ 
preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 
învăţării pe tot parcursul vieţii 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Dezvoltare profesională 

 Perioada  15-23 noiembrie 2013 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

CCD Maramureş 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Inspecţie şcolară 
 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Formare continuă (24 ore)/ Adeverinţă, nr. 
324/31.03.2014 

Perioada  Noiembrie 2010-mai 2011  
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul 
Preuniversitar 
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formarea profesională  
Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

„Controlul calităţii în şcoală” / monitorizarea 
implementării sistemului de management 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Atestat de formare continuă, seria E, nr. 0029866  
 

Perioada  3 noiembrie-3 decembrie 2010 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Fundaţia CLM ECHO Baia Mare 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Metodist 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Perfecţionare/Specializare (70 ore)/ Certificat de absolvire, 
Nr.252/30 decembrie 2010 

Perioada  5-18 iunie 2010  
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Asociaţia pentru educaţie şi formare-Bacău 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Mentor 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Perfecţionare/Specializare (70 ore)/ Certificat de absolvire, Nr. 
502/20 iulie 2010 

Perioada  Iunie 2009 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 
Centrul Naţional pentru curriculum şi Evaluare în 
Învăţământul Preuniversitar 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Coordonator al testării Pisa 2009 la nivel local 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Formare profesională (12 ore)/Adeverinţă de participare, nr.1676/ 
03.06.2009 

Perioada  17.02-29.02.2008 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 
Consiliul Naţional de Formare profesională a adulţilor 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Formator 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Perfecţionare (40 0re)/ Certificat de absolvire, Nr. 4060/19 august 
2008 

Perioada  23 mai-11 octombrie 2008 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

 Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România 

Domeniul Perspective-Modulul III Tehnici informaţionale 
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studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

computerizate 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Atestat, nr. 50/15 decembrie 2008 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ  

Formare continuă (90 ore)  

Perioada  Septembrie 2008  
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Direcţia Generală Management Învăţământ 
Preuniversitar 
Casa Corpului Didactic Constanţa  
 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Stagiu de formare (24 ore), cu tema: Modalităţi de 
valorificare curriculară a patrimoniului cultural-artistic 
local şi regional  

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Adeverinţă, Nr. 447/08.09.2008  

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare profesională 

Perioada  Octombrie 2007 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Casa Corpului Didactic Maramureş 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Educaţia nonformală în palatele şi cluburile elevilor 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Formare continuă (24 ore)/Adeverinţă, Nr. 1998/ 
2 VI 2008 

Perioada  7-10 septembrie 2007  
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  
Casa Corpului Didactic Tulcea 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Stagiu de perfecţionare pentru inspectorii de specialitate 
din aria curriculară ARTE, cu tema „Noutăţi în didactica 
disciplinelor din aria curriculară artă” 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Adeverinţă, Nr.279/10.09.2007 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ  

Formare continuă  

  
Perioada februarie- mai 2007 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Formare continuă (90 ore):Magister I, modulul 2 

Tipul calificării/diploma Atestat, nr. 7639/31 octombrie 2008 
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obţinută 
Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ  

Formare continuă  

Perioada  mai 2007  
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

CCD Maramureş, Universite de Picardie, France 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Schimbările în educaţie- Les changements dans 
l,education: Globalizarea învăţământului şi 
obligativitatea şcolară 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Diplomă ISJ MM, CCD MM, Universite de Picardie, France  

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare profesională  

Perioada 13-19 noiembrie 2006  
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei  şi Cercetării  
Casa Corpului Didactic a judeţului Galaţi 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Monitorizare şi inspecţie şcolară 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Adeverinţă, Nr. 552/ 19.11.2006 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ  

Formare profesională 

  
Perioada 28-30.04.2006 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Ministerul Educaţiei  şi Cercetării  
Casa Corpului Didactic Maramureş 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale  

Consiliere şi orientare 

Tipul calificării/diploma 
obţinută  

Formator judeţean/Adeverinţă, Nr.738/31.X.2006 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ  

Formare continuă 

Perioada  octombrie 2006 – iulie 2007   
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de 
Stiinţe Economice 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Management educaţional 

Tipul calificării/diploma  Diplomă 
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obţinută 
Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Masterat 

Perioada ianuarie-mai 2005 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Centrul Naţional de Formare a Personalului din 
Învăţământul Preuniversiar, Fundaţia Sf. Anton de Padua 
Ulmeni 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Program de formare şi dezvoltare continuă a 
personalului didactic cu funcţii de conducere din 
învăţământul preuniversitar „Start Manager” 
 (90 credite) 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic seria 
A1 nr. 00129 din 22.10.2005 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă, acreditat de CNFP 

  
Perioada ianuarie-aprilie 2005 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

ECDL ROMANIA S.A. 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

IT 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Permis European de Conducere a Computerului START-modulele 
2,3,7,1, seria RO nr. 002927, 21.04.2005 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  
Perioada noiembrie 2001-mai 2002 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Direcţia proiecte de reformă-Banca Mondială 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Management şi finanţare 
Cursul pentru formarea inspectorilor şcolari (120 ore) 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  
Perioada iunie 2002 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş 
Casa Corpului Didactic Maramureş 

Domeniul Iniţierea şi elaborarea proiectelor de orientare 



 7 

studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

profesională 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat nr. 219/07.06.2002 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  
Perioada 1988-1990 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
Conservatorul de Muzică″ George Dima ″, Cluj-Napoca 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Pian 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Gradul didactic I, acordat prin Ordinul MEI nr. 5920/1990 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  
Perioada 1986 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
Conservatorul de Muzică″ George Dima ″, Cluj-Napoca 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Pian 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Gradul didactic II, acordat prin Ordinul MEI nr. 7355/1986 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  
Perioada 1982 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
Conservatorul de Muzică″ George Dima ″, Cluj-Napoca 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Pian 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Definitivare în învăţământ, acordat prin Ordinul MEI nr. 
3380/1982 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  
Perioada 1978 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
Conservatorul de Muzică″ George Dima ″, Cluj-Napoca 



 8 

prin care s-a realizat 
formarea profesională 
Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Pian 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Seminar pedagogic universitar, Nr. 579/27.04.1978 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 1974-1978 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 
organizaţiei profesionale 
prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului 
Conservatorul de Muzică ″ George Dima ″, Cluj-Napoca 

Domeniul 
studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Interpretare instrumentală – pian 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Muzică instrumentală (pian) - muzică 
Diploma de licenţă nr. 300680/1978 

Nivelul de clasificare a 
formei de 
instruire/învăţământ 

Învăţământ superior de lungă durată 
Formare iniţială 
 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE  
Dobândite în cursul vieţii 
şi al carierei, dar care nu 
sunt recunoscute neapărat 
printr-un certificat sau 
diplomă 
 

- Participări la simpozioane de specialitate: judeţene (1979, 
1983,1984,1987,1988), interjudeţene (2006) şi internaţionale 
(2008, 2009, 2010, 2011) 

- Coordonator/membru în echipe de proiecte: 
o Projet de parteneriat européen Socrates Grundtvig 2 

„Partajes et echanges interculturels pour l`insertion par les 
arts, la musique et le chant choral″ (2005-2007) 

o Grundtvig Learning Partnership „Little stories, great 
hopes_Autobiographyas an instrument for replanning in 
consequence of an imprisonment experience” (2008-2010) 

o Proiecte educaţionale cu partenerii: Liceul de Artă Baia 
Mare, Biblioteca Judeţeană „P. Dulfu” Baia Mare, 
Consiliul Local Baia Mare, şcoli din Parma – Italia, 
Szentendre - Ungaria, Komarno- Slovacia (2003-2011) 

- Referent ştiinţific la manualul de „Educaţie muzicală” pentru 
clasa a X-a, Ed. Dacia, 2005, aprobat prin Ordinul MEdC nr. 
4606/18.07.2005 

- Membră a Comisiei naţionale pentru muzică (2007-2008) 
- Membră a Comisiei judeţene în domeniul egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi, în cadrul Direcţiei de muncă, solidaritate 
socială şi familie Maramureş, aprobat prin Ordinul 
nr.418/8.12.2005 

- Membră în jurii şi comisii ale concursurilor de specialitate 
naţionale şi zonale: Baia Mare (1999-2011), Deva (2000), 
Sighetu Marmaţiei (1993, 1994, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007, 2009, 2010 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016), Zalău (2011), Festivalul Concurs Internaţional de 
Interpretare Vocală pentru Elevi„ „Muzica pentru toţi” (2011-
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2014), Olimpiada Naţională de Muzică (2014), Olimpiada 
Naţională de Muzică, etapa zonală, clasele III-VIII, Cluj 
Napoca (2016) 

- Membră în juriul Simpozionului Internaţional „Taras Sevcenko 
în România”, Sighetu Marmaţiei (2008) 

- Organizarea Concursului internaţional de interpretare 
instrumentală Sighetu Marmaţiei (2002 -2016) 

- Iniţierea şi organizarea Concursului internaţional de pictură 
pentru elevi ″Hollosi Simon ″, Ediţiile I,II,III, IV, V, VI (2006-
2016) 

- Organizarea olimpiadelor de muzică: etape naţionale Baia 
Mare (2001, 2014), etape zonale Baia Mare(1999, 2000, 2007, 
2012, 2013), etapele locale (2002-2015) 

- Organizarea olimpiadei de Arte vizuale, Arhitectură şi Istoria 
Artei, etapa naţională (2016), etapele locale (2002-2015) 

- Organizarea „Simpozionului naţional de comunicări ştiinţifice” 
pentru cadrele didactice din învăţământul artistic (2006-2014) 

- Membră în comisiile de bacalaureat, capacitate/testare  
naţională, atestat profesional, evaluare naţională (1998-2015) 

- Metodist ISJ (1999-2015) 
- Membră în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Muzică din 

cadrul ISJ Maramureş (1998-2016). 
- Formarea directorilor din mediul rural (2003) 
- Formarea profesorilor debutanţi în didactica disciplinei- 

contract de colaborare cu CCD 
- Formarea cadrelor didactice privind consilierea şi orientarea 

profesională a elevilor - contract de colaborare cu CCD  
- Elaborarea materialului privind oportunitatea începerii clasei I 

la vârsta de 6 ani şi prelungirea învăţământului obligatoriu la 
10 clase (2003) 

- Propunerea de modificări la unele programe şcolare: flaut, 
educaţie muzicală-gimnaziu (2007) 

- Propunerea de modificări la Regulamentul de organizare şi 
desfăşurare a olimpiadelor şcolare (2007)  

- Participarea la aprobarea curriculum-ului revizuit pentru 
Educaţie muzicală, clasele V-VIII (2008) 

- Participarea la dezbaterile pe marginea noii legi a educaţiei şi 
formularea de propuneri (2010, 2015) 

- Schimburi de experienţă cu şcolile vocaţionale din Bistriţa, 
Zalău, Nyiregyhaza (Ungaria), Lvov (Ucraina) 

- Formarea şi dezvoltarea continuă prin grade didactice, cursuri 
ECDL, faza 1-4 (2005), formarea inspectorilor şcolari (2002, 
2005), didactica disciplinei, managementul clasei de elevi, 
curriculum, evaluare, învăţare diferenţiată (1999), iniţiere în 
elaborarea proiectelor de orientare profesională, comunicare, 
educaţie artistică, cunoaşterea modalităţilor de valorificare 
curriculară a patrimoniului cultural-artistic local şi regional, 
mentorat, metodişti, consiliere, implementării sistemului de 
management (2002-2015) 

Activităţi derulate la 
Liceul de Artă Baia Mare 

Activitatea de specialitate:  
    -    Şefa catedrei de pian (1993-1996, 1989-1990) 

- Pregătirea elevilor pentru susţinerea probelor specifice la 
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examenele de capacitate, admitere la liceu şi facultate, atestat 
profesional 

- Rezultate obţinute cu elevii: 
o ca profesor:  
  - 100 premii, la concursurile de interpretare de la Deva, 
Suceava, Bistriţa, Sighetu Marmaţiei, Ploieşti, Zalău, Cluj-
Napoca, Satu Mare, Oradea, Zagreb-Croaţia, Paris-Franţa, 
Palma de Mallorca-Spania (1984-2010); elevii laureaţi la 
aceste concursuri sunt: Cosma Mihaela, Ţapu Emanuel, 
Seling Paula, Gherasim Ardelean Simina, Donca Emil 
Bogdan, Vicsay Greta, Mărginean Brânduşa, Pop Syma 
Katerin, Jurje Alexandra, Costinar Xenia, Vartolaş Roxana 
   - susţinerea de către elevii catedrei de recitaluri 
   - susţinerea de concerte cu Filarmonica de Stat  
„ Dinu Lipatti” din Satu Mare: 

 W. A.  Mozart, Rondo de concert în Re 
major, elevă Pop Syma Katerin, clasa a IV-
a (2004)  

  J.S. Bach, Concert pentru pian în fa minor, 
elevă Pop Syma Katerin, clasa a VI-a 
(2006) 

 J. Haydn, Concert pentru pian în Re major, 
elevă Costinar Xenia (2008) 

 W. A. Mozart, Concert pentru pian în Si b 
major (2013) 

 L. van Beethoven, Concert pentru pian, nr. 
2 (2014) 

    - susţinerea de concerte cu orchestra „Euroart” Baia Mare: 
 J.S. Bach, Concert pentru pian în fa minor, 

elevă Pop Syma Katerin, clasa a VI-a  
(2005, 2006) 

o ca director: 300 premii şi menţiuni la discipline de cultură 
generală; 800 premii la disciplinele vocaţionale - muzică 
şi arte plastice (1999-2002, 2011-2012)  

Activitate artistică proprie: 
 Am obţinut Premiul al II lea, la concursul „ 

Cântarea României”, etapa republicană, la 
secţiunea solişti instrumentişti, 1987 

 Am acompaniat corul Liceului de Artă de- 
lungul mai multor ani şi am participat cu 
acesta la Festivalul Internaţional de coruri de 
copii de la Bratislava, 1979 

 Am cântat în corul „Capella Rivulina” în 
perioada 1981-1992 

  turneu la Aix en Provence, Franţa, 1992 
 Am acompaniat elevii Liceului de Artă la  

olimpiadele şcolare, la recitaluri 
 Am susţinut mai multe recitaluri de muzică 

de cameră, alături de prof. Ambrus Vilmos 
şi Gheorghe Hopârtean, 1979  

Diplome obţinute: 
 Diplomă de Excelenţă pentru întreaga activitate 
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profesională desfăşurată în anul 2003 (Prefectura 
Judeţului Maramureş)  

 Diplomă de Onoare pentru rezultatele deosebite în 
parteneriatele educaţionale cu Palatul Copiilor Baia 
Mare în anul şcolar 2002-2003 (Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Maramureş, Palatul Copiilor Baia Mare, 
2003) 

 Diploma de Onoare cu ocazia aniversării 
semicentenarului Liceului de Artă Baia Mare, pentru 
întreaga activitate desfăşurată în calitate de director al 
acestei instituţii (Liceul de Artă Baia  Mare, mai 2008) 

 „Gheorghe Lazăr” clasa I pentru merite deosebite în 
activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile 
obţinute în formarea şi educarea tinerilor ( Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării, 2007) 

 Diplomă pentru rezultate deosebite în activitatea de 
pregătire şi punere în valoare a valenţelor creative ale 
elevilor (Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

 Diplomă de recunoaştere a contribuţiei la dezvoltarea 
învăţământului românesc, prin promovarea standardelor 
europene (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş 
şi Şcoala „ George Coşbuc” Baia Mare, 2006) 

 De merit pentru rezultate deosebite obţinute cu elevii la 
olimpiadele şcolare naţionale (prefectura Judeţului 
Maramureş, Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Maramureş, 2003-2008) 

 Diplomă de Excelenţă pentru întraga activitate 
profesională desfăşurată în anul 2003 (Prefectura 
Judeţului Maramureş)  

 Diplomă de Onoare pentru rezultatele deosebite în 
parteneriatele educaţionale cu Palatul Copiilor Baia 
Mare în anul şcolar 2002-2003 (Ministerul Educaţiei 
Cercetării şi Tineretului, Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Maramureş, Palatul Copiilor Baia Mare, 
2003) 

 Diploma de Onoare cu ocazia aniversării 
semicentenarului Liceului de Artă Baia Mare, pentru 
întreaga activitate desfăşurată în calitate de director al 
acestei instituţii (Liceul de Artă Baia  Mare, mai 2008) 

 Diplomă de excelenţă pentru activitatea didactică, 
profesionalismul şi calităţile deosebite în managementul 
disciplinei (ISJ Maramureş, 2009) 

 Diplomă de onoare în semn de recunoaştere a meritelor 
deosebite obţinute în managementul disciplinei ARTE 
(Consiliul local, Primăria Municipiului Baia Mare, 
2009) 

 Diplomă de merit pentru rezultate deosebite obţinute cu 
elevii la concursuri internaţionale în anul şcolar 2009-
2010 (ISJ Maramureş, 2010)  

 Diplomă de onoare pentru parteneriat educaţional şi 
participare la manifestările dedicate „Zilei mondiale a 
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Pământului” (ISJ Maramureş, Palatul Copiilor, 15 
aprilie 2010 Baia Mare) 

 Diplomă de excelenţă pentru activitatea didactică, 
profesionalismul şi calităţile deosebite în managementul 
disciplinei (ISJ Maramureş, iunie 2009)  

 Diplomă de onoare pentru participare la concursul 
naţional „Art Terra” (ISJ Maramureş, Palatul Copiilor, 
22 aprilie 2009 Baia Mare)  

 Diplomă pentru contribuţia adusă la desfăşurarea  
Sesiunii Naţionale de Referate şi Comunicări Ştiinţifice 
„Dezvoltarea resurselor în domeniul educaţiei artistice 
şi al formării profesionale” (ISJ Maramureş, Liceul de 
Artă, februarie 2008) 

  Diplomă de excelenţă pentru contribuţia deosebită la 
realizarea festivalului concurs internaţional de 
interpretare vocală pentru elevi „Muzica pentru toţi” 
(Liceul de Artă, ianuarie 2011) 

 Diplomă de excelenţă conferită în semn de recunoştinţă 
pentru aportul la organizarea şi desfăşurarea 
olimpiadelor şi concursurilor şcolare şi pentru sprijin 
acordat în pregătirea elevilor, în anul şcolar 2009 2010 
(Consiliul Judeţean Maramureş, 22 decembrie 2010) 

 Diplomă pentru participarea la Simpozionul 
internaţional „Taras Sevcenko în România” (ISJ 
Maramureş, CCD Maramureş, iunie 2009) 

 Diplomă de onoare pentru sprijinul acordat în 
organizarea Festivalului Naţional de muzică pentru 
copii „Ursuleţul de Aur”  (ISJ Maramureş, Palatul 
Copiilor, 22 mai 2011)  

Activitate educativă:  
- Realizarea unei cooperări fructuoase cu părinţii prin iniţierea 

„Parteneriatului optim educaţional” (2000-2006, 2012) 
- Motivarea elevilor şi profesorilor pentru ridicarea şi menţinerea 

prestigiului liceului; conlucrarea cu instituţiile din comunitatea 
locală – culturale şi de stat 

- Antrenarea elevilor la munca de performanţă 
- Organizarea de activităţi în regim extracurricular şi extraşcolar 

Activităţi derulate la ISJ 
Maramureş 

- Contribuţii la elaborarea materialelor manageriale ale ISJ, a 
activităţilor extraşcolare, a graficului personal al acţiunilor de 
îndrumare şi control 

- Îndrumarea echipei de metodişti, coordonatori de cercuri 
pedagogice la nivelul celor două discipline artistice  (muzică şi 
desen) 

- Rezultate obţinute cu elevii: peste 1000 de premii la 
olimpiadele şi concursurile de muzică şi arte plastice (2002-
2015) 

- Participarea la emisiuni şi ştiri informative (mass media locală) 
- Susţinerea morală a elevilor şi profesorilor prin atribuire de 

diplome pentru rezultatele notabile  
- Coordonator la nivelul judeţului Maramureş a următoarelor 

proiecte şi programe: 
o festivaluri judeţene de colinde („Astăzi s-a născut  
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Hristos”, „În aşteptarea lui Moş Crăciun”) - 2002-2015 
o expoziţii judeţene ale cadrelor didactice (Salonul  anual 

al profesorilor de arte vizuale) – 2002-2013 
o expoziţie interjudeţeană a cadrelor didactice (Salonul  

anual al profesorilor de arte vizuale) -2014 
o concurs internaţional de pictură pentru elevi – 2006, 

2008, 2010, 2012, 2014, 2016 
o concurs internaţional de interpretare instrumentală şi de 

arte plastice, Sighetul Marmaţiei – 1993-2016 
o simpozion pentru profesorii de muzică, arte plastice, din 

şcolile vocaţionale din ţară – 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

o concurs judeţean de coruri de cameră şi grupuri vocale, 
2009, 2010, 2013, 2014, 2015 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE 
Cântatul la pian 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE 
Comunicativitate, voluntariat, creativitate, capacitate de interrelaţionare 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE 
Spirit de echipă, capacitate de coordonare, flexibilitate, responsabilitate, tenacitate, dinamism, 
seriozitate, spontaneitate, originalitate, rigurozitate, receptivitate la nou 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE 
Permis auto, categoria B 
Cunoştinţe operare PC 
LIMBA MATERNĂ 
Română 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
Franceza 

- abilitatea de a citi Bine 
- abilitatea de a scrie Bine 
- abilitatea de a vorbi 
 

Bine 
 

Engleza 
- abilitatea de a citi Bine 
- abilitatea de a scrie Bine 
- abilitatea de a vorbi Bine 

  
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Hobby-uri: drumeţii, schiatul 
 
 
 
 
 
 
 Baia Mare,                                                                  
1 septembrie 2016 
 
                                                                                   Prof. Mariana TILCA 




