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INFORMAȚII PERSONALE GOIA BRÎNDUŞA-DELIA 
 

  

   24A, Spinoasa, Cluj-Napoca, 400235, Cluj, Romania 

 0364141590     0731316383 

 brindusagoia@yahoo.com  

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 22/08/1979 | Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ   

 

Septembrie 2014 – prezent Director 
Grădinița cu Program Prelungit Bambi, Cluj-Napoca, str. Moților nr. 58, Jud.Cluj, 

www.gradinitabambicj.ro  

 

▪ Conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu 
hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţămant, precum şi cu alte reglementări legale 

▪ Reprezentarea unităţii de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitele 
competenţelor prevăzute de lege, gestionarea bazei de date a unității, comunicarea permanentă cu 
autoritățile locale și cu ISJ Cluj 

▪ Evaluarea personalului din unitate, monitorizarea activității acestuia, elaborarea de instrumente de 
monitorizare și evaluare a activității, întocmirea semestrială și anuală a rapoartelor de analiză a 
activității din unitate 

▪ Coordonarea compartimentului financiar-contabil, întocmirea proiectului de buget al unității și 
încadrarea în bugetul alocat 

▪ Îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ, asigurarea 
securității preșcolarilor și a personalului unității, coordonarea şi elaborarea Planului de dezvoltare 
instituţională şi răspundere faţă de calitatea educaţiei furnizate de unitate, prioritizarea activităților la 
nivelul unității, stabilirea strategiei de dezvoltare profesională a personalului, consilierea și 
îndrumarea cadrelor didactice 

▪ Preşedintele Consiliului Profesoral, al Consiliului de Administraţie,  al CEAC  şi al Comisiei 
responsabile cu înscrierea copiilor în grădiniţă 

▪ Metodist al Inspectoratului Judeţean Cluj (2014 - prezent) 
 

Tipul sau sectorul de activitate    Învăţământ preuniversitar 
 

Septembrie 2009 –2014  Profesor în învăţământul preşcolar 

Grădiniţa cu Program Prelungit Trenuleţul veseliei, Cluj-Napoca, str. Câmpeni, nr. 3, Jud.Cluj, 
www.trenuletulveselieicluj.ro  

▪ Educarea preşcolarilor în conformitate cu idealul educaţional din România şi cu respectarea 
curriculumului în vigoare 

▪ Membru în Consiliul de Administrație (2011-2014) 

▪ Responsabil cu formarea continuă a cadrelor didactice (2012- 2014) 

▪ Membru şi responsabil în Comisia pentru Curriculum (2010-2012) 

▪ Membru în Comisia responsabilă cu înscrierea copiilor în grădiniţă 

▪ Responsabil Cerc Pedagogic (2011- 2014) 

▪ Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional începând cu   01.04.2013 

▪ Membru Consiliul consultativ al disciplinei Învățământ preşcolar (2013-2014) 

▪ Coordonator pe unitate în Proiectul Național Kalokagathia (2010-2013) 

 
 

▪ Coordonator pe unitate al Proiectului Curcubeul schimbării (2013-2014) 

▪ Tutore practică pedagogică în parteneriatul cu Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-  Napoca 
 

http://www.gradinitabambicj.ro/
http://www.trenuletulveselieicluj.ro/
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ preuniversitar 
 
 

  2003-2009 Institutor I 

Grădiniţa Specială nr. 35,  Aleea Borşa nr. 2, Cluj-Napoca, Jud.Cluj 

▪  Educarea preşcolarilor cu nevoi speciale  

▪  Managementul grupei de copii, activități educative cu grupa de preșcolari 

▪  Întocmirea planificării anuale, săptămânale, zilnice în concordanță cu obiectivele cadru  și de 
referință prevăzute în Programa actvităților instructiv-educative în grădinița de copii 

▪  Amenajarea corespunzătoare a spațiului educațional în vederea creării unui climat   

▪  Propice dezvoltării copiilor 

▪  Participarea la schimbul de experiență în cadrul proiectului ”Exchange teachers”- între     
Cristelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, Netherlands și Universitatea Babeș Bolyai,   
Cluj-Napoca în perioada 03.10-12.10.2003 (în Zwolle) și luna mai 2004 (în Cluj-Napoca) 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ special 
 
 

  1999-2003 Educatoare 

Grădiniţa Specială nr. 35, Aleea Borşa nr. 2, Cluj-Napoca, Jud.Cluj 

▪ Educarea preşcolarilor cu nevoi speciale  

▪   Managementul grupei de copii, activități educative cu grupa de preșcolari 

▪   Întocmirea planificării anuale, săptămânale, zilnice în concordanță cu obiectivele cadru  
  și de referință prevăzute în Programa actvităților instructiv-educative în grădinița de copii 

▪   Amenajarea corespunzătoare a spațiului educațional în vederea creării unui climat   
  propice dezvoltării copiilor 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ special 
 
 

    

Martie-mai 2015 

 
Adeverinţă nr. 18/19/11.05.2015 - ”Managementul calităţii şi 
performanţa educaţională în sistemul de învăţământ  preuniversitar” 
– 60 de ore, 15 credite profesionale transferabile 

 

CCD, Cluj 

▪ Managementul calităţii 
 

2013-2015 Grad didactic I – certificat Seria A, Nr. 0004617  

Universitatea Babeș-Bolyai, DPPD Cluj 

▪ ”Dezvoltarea abilităților de relaționare la preșcolarii grupei mari prin metodele interactive” 
 

Oct 2014-martie 2015 Atestat de formare continuă, Seria F Nr. 0219661- „Calitate în 
sistemul de învățământ preșcolar”- 60 de ore, 15 credite 

 

Institutul de Științe Psihologice ale Educației și ale Formării – I.S.P.E.F. Roma, Italia 

▪  Calitatea sistemului preșcolar și a serviciilor pentru copii 

▪   Modele de Calitate utilizate în diferite sisteme educaționale europene 

▪   Evaluarea și certificarea Calității sistemului și serviciilor pentru copii 
 

Octombrie-Noiembrie  2014  Adeverință Nr 744/24/ 11.12.2014 „Evaluare de calitate prin 

inspecția școlară” 

 

Casa Corpului Didactic Cluj 
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▪ Curs pentru metodiștii ISJ, 22 ore 

 

   Octombrie 2014 Certificat Seria D, Nr. 06537, „Expert accesare Fonduri Structurale 
și de Coeziune  Europene” 
 

 

S.C. Consulting Harrison & Management SRL, Ministerul Dezvoltării Regionale și  Administrației 
Publice - Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

▪ Program de perfecţionare  
 

Aprilie 2014 Diplomă Nr. 43/ 06.04.2014- „Dezvoltarea competențelor socio-
emoționale ale elevilor și cadrelor didactice”, 20 de ore 

 

Asociația TopFormalis și CCD Bihor 

▪ Implementarea programului de dezvoltare socio-emoțională SELF KIT la copii și adolescenți, 
aplicarea tehnicilor cognitiv-comportamentale în consilierea psihoemoțională a copiilor și 
adolescenților 
 

Octombrie 2013 Diplomă nr. 50/20.10.2013- „Teambuilding pentru cadre didactice” „ 

Asociația TopFormalis și CCD Bihor 

▪ Tehnici de consolidare a echipei 
 

20-24 Mai 2013 Atestat de formare continuă- „Colaborarea între cadrele didactice și 
părinții din categorii defavorizate în beneficiul copilului din grădiniță 
sau școala primară”, 25 de ore 

 

Fundația copiii nostri în colaborare cu Ambasada Franței și Universitatea din Marsilia 

▪ Colaborarea între cadrele didactice și părinții din categorii defavorizate în beneficiul copilului din 
grădiniță sau școala primară 
 

    Mai-iunie 2013 Diplomă de absolvire a cursurilor de formare din cadrul proiectului 
„Competenţe în  comunicare, performanţă în educaţie”, acreditat de 
MECTS nr. 5670/11.12.2013, 89 ore,  25 credite did. transf. 

 

   UNATC Bucureşti 

▪     Modul Pedagogie 

▪     Modul Psihologie 

▪     Modul Comunicare şi relaţii publice 

▪     Modul Artă dramatică 

▪     Modul TIC 
 

    20.05.2013-04.06.2013 Formator, cod COR 242401/ Certtificat de absolvire seria H, nr. 
00199177, 90 de ore 

 

CNT EDUEXPERT, Craiova 

▪  Pregătirea formării 
▪ Realizarea activităţilor de formare 
▪ Evaluarea participanţilor la formare 

▪     Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 

▪     Marketing-ul formării 

▪     Proiectarea programelor de formare 

▪     Organizarea programelor şi stagiilor de formare 

▪     Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare 
 

2010-2012 Perfecționare prin grade didactice - Grad didactic II- certificat Seria I, 
Nr. 0070052 

 

Universitatea Babeș-Bolyai, DPPD Cluj 
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▪ Pedagogie și elemente de psihologia copilului 

▪    Limba și Literatura pentru copii 

▪    Metodica activităților instructiv-educative în grădiniță 
 

Octombrie 2010 – 2012 Diplomă de masterat Management educațional, seria I nr. 0042543,   
Nr. 699/20.06.2013 

Nivel 6 ISCED Studii 
postuniversitare de 
masterat 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

▪ Management educaţional 
 

Februarie 2013 Atestat de formare continuă Bazele educației parentale, Seria F, Nr. 
0211805,  program de formare, acreditat, categoria 3, cu durata de 
46 de ore, 12 credite prof  transf 

 

Fundația Copiii Noștri 

▪    Premise metodologice și organizatorice pentru desfășurarea de cursuri de educație  parentală 

▪    Organizarea, desfășurarea și evaluarea unui curs pentru părinți după metoda Educați așa 
 

12.06.2012 – 02.07.2012 Metodist, cod COR214114/ Certificat de absolvire, seria H, Nr. 
00175302, 44 ore 

 

SC GLOBCONSULTING SRL 

▪ Dezvoltare personală continuă 

▪     Comunicarea pe fluxul de proces 

▪     Organizarea locului de muncă 

▪     Identificarea contextului organizațional al desfășurării proceselor 

▪     Identificarea criteriilor de care depind performanțele proceselor 

▪     Gestionarea cunoștințelor pentru proiectarea proceselor 

▪     Proiectarea proceselor 

▪     Organizarea proceselor 
 

    21.11.2011 – 03.12.2011 Mentor, cod COR 235902/ Certificat de absolvire, seria G, Nr. 
00309383, program de formare, 60 de ore 

 

SC. ARINI SRL , Cluj -Napoca 

▪   Comunicare interactivă 

▪   Comunicarea mentor-practicant 

▪   Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 

▪   Dezvoltarea capacității de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor 

▪   Îndrumarea observării procesului de predare-învățare 

▪   Îndrumarea în alcătuirea proiectului didactic 

▪   Evaluarea performanțelor 

▪   Organizarea activității 

▪   Planificarea activității    
 

2010-2011  „Managementul emoţiilor şi comportamentului la copii” / Certificat 
de absolvire curs postuniveritar, seria I,   Nr. 0015964 

Nivel 6 ISCED,  Curs 
postuniversitar de 
perfecţionare 

Universitatea ”Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale   Educaţiei, Catedra 
de Psihologie Clinică şi Psihoterapii 

▪    Principii de intervenție cognitiv-comportamentală 

▪  Managementul emoțiilor și comportamentului la copii 
 

2011-2012 Adeverință de participare la Programul de formare Programul de 
Dezvoltare și Perfecționare ale cadrelor didactice din grădinițe 
derulat 25 credite profesionale transferabile, 89 ore în cadrul 
Programului de Reformă a Educației Timpurii – PRET,  
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

Ministerul  Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Unitatea de Management al Proiectelor cu 
Finanţare Externă, Fundaţia CAMPP, 

▪ Educația timpurie și specificul dezvoltării copilului 

▪  Noi repere ale educației timpurii în grădiniță 

▪  Gata pentru școală 

▪  Consilierea în grădiniţă...star t pentru viață 

▪  Să construim împreună cei 7 ani...de acasă 
 

Mai 2010  Certificat de participare la Programul privind dezvoltarea 
profesională pentru personalul sistemului de educație timpurie 
realizat în cadrul Proiectului pentru Educație Timpurie Incluzivă 
PETI 

 

MECTS, Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învățământul Preuniversitar 

▪ Repere conceptuale pentru educația incluzivă 

▪    Practici educaționale în serviciile de educație timpurie 

▪   Managementul diversității în instituțiile de educație timpurie 
 

2003-2008 Economist / Diplomă de licenţă seria A1.Nr.0211050 Nivel 4 ISCED Studii 
universitare de 
licenţă 

Universitatea „Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

▪ Contabilitate şi informatică de gestiune 
 

1999-2003 Pedagogie-Filologie, Diploma de licenţă,Seria U, Nr. 0106965 :  
Nr.7718/15.06.2004 

Studii universitare de 
licență 

Universitatea „Babeş- Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale   Educaţiei 

▪     Pedagogie-Limba şi literatura română 
 

1994-1999 Învăţător-Educatoare,  Diploma de Bacalaureat, Seria R. 
Nr.0309426, Nr.29/15.10.1999 

 

Colegiul Pedagogic ”Gheorghe Lazăr”, Cluj-Napoca 

▪ Predarea activităților instructiv-educative în ciclul primar şi preprimar 

▪ Managementul clasei / grupei de elevi / copii 
 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 
B1/B2: Utilizator 

independent    
B1/B2: Utilizator 

independent   
B1/B2: Utilizator 

independent   
B1/B2: Utilizator 

independent   
B1/B2: Utilizator 

independent   
  

Certificat de competenţă lingvistică Nr. 3/1400 – Centrul Alpha, Facultatea  de litere 
Foaia matricolă (supliment la diploma de licenţă) Seria U Nr. 0106965 – Limba engleză, 4 semestre 

Supliment la diploma de licenţă Seria A1 Nr. 0211050 – Curs practic de limbi moderne aplicate în domeniul 
afacerilor – Limba engleză - 2 semestre 

 

Limba italiană 
 B1/B2: Utilizator 
independent   

B1/B2: Utilizator 
independent    

B1/B2: Utilizator 
independent   

B1/B2: Utilizator 
independent   

B1/B2: Utilizator 
independent   

  
Supliment la diploma de licenţă Seria A1 Nr. 0211050 – Curs practic de limbi moderne aplicate în domeniul 

afacerilor – Limba italiană - 2 semestre 
.  
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 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  •  Capacitatea de a lucra în colectiv, înţelegând avantajele muncii în echipă, spirit de echipă,    

    flexibilitate în gândire, acceptarea de experienţe noi dobândite în calitate de coordonator pe unitate /  

    judeţean de proiecte şi programe naţionale 

•  Capacitate de gestionare și soluționare a conflictelor, de a rezolva problemele, dobandite ca     

    membru în Consiliul de administrație, / director 

•  Capacitate de comunicare asertivă,  seriozitate şi îndrumare dobândite ca metodist al ISJ Cluj 

▪  Capacitatea de a comunica cu părinţii şi copiii de la grupă, cu studenții îndrumați în cadrul practicii     

 pedagogice, cu colegii în calitate de responsabil cu formarea continuă a personalului, responsabil   

 de cerc pedagogic, director al unităţii de învăţământ; 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

•  Capacitatea de a coordona munca în echipă în calitate de membru în Consiliul de Administrație al 

grădiniței, responsabil de cerc pedagogic. 

•  Coordonarea activității cadrelor didactice din unitate în calitate de coordonator pe unitate în Proiectul 

național Kalokagathia, al  Proiectului național Curcubeul schimbării,  implicare în proiecte ce presupun 

colaborare, cooperare, munca în echipa. 

•  Coordonarea activității cadrelor didactice din județ înscrise în Proiectul național de  educație 

financiară De la joc...la educație financiară, în calitate de coordonator județean 

•  Organizator al Zilelor Învățământului Preșcolar Clujean, martie 2015 și mai 2016 

•  Capacitatea de a îndruma şi coordona activitatea întregului personal salariat al unităţii de    

    învăţământ în calitate de director al Grădiniţei cu Program Prelungit Bambi 

•  Organizarea unor concursuri cu copiii pe unitate. Membru organizator, la nivelul unității a 

concursului  

   National „Piticot”, ”Bimbo”, ”Voinicel”, ”Micii exploratori”, ”Zâmbet de copil”, ”TimTim-Timy” 

•  Membru organizator al Programului Județean Primăvara copiilor, 2010-2011, 2014-2015 

•  Membru al juriului la Concursul judeţean Sunt Talentat 

▪  Membru al juriului la Concursul judeţean din cadru Simpozionului Naţional Urme vii...spre școala 

românească de mâine, ediția a III, martie 2016 

 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

 Desfăşurarea unor activităţi de îndrumare a educatoarelor debutante, mentor de practică 

pedagogică., metodist ISJ Cluj 

 Preocupare în  permanenţă de autoperfecţionare şi de folosirea metodelor, tehnicilor şi procedeelor 

adecvate pentru creşterea eficacităţii personale; capacitate de adaptare, deschidere spre nou, 

continua perfecționare în activitate prin cursuri de perfecţionare  

 Capacitatea de a utiliza alte aparate necesare desfășurării procesului instructiv educativ: 

retroproiector, infoliator, imprimanta, etc. 

 Competenţe ştiinţifice, metodice şi psihopedagogice, de evaluare, de relaţionare cu copiii preşcolari 

şi cu beneficiarii indirecţi ca educatoare a grupei de copii; 

 Competenţe manageriale: cunoaşterea şi respectarea legislaţiei în domeniul învăţământului; 

receptivitate la nou şi creativitate; capacitatăţi de coordonare a activităţilor diverse; autoevaluare 

schimbare în urma autoevaluării; competenţe decizionale şi de relaţionare cu terţe personae în 

calitate de reprezentant legal al Grădiniţei cu P.P. Bambi 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   
Utilizator 

independent   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 
 

 Diplomă de absolvire a cursurilor de formare din cadrul proiectului Competenţe în  comunicare, performanţă în 
educaţie, acreditat de MECTS,  înregistrată cu nr.  5670/11.12.2013 - Modul TIC 

 
Foaia matricolă (supliment la diploma de licenţă) Seria U Nr. 0106965, Facultatea de psihologie şi ştiinţe ale 

educaţiei, specializarea Limba şi Literatura Română – Elemente de informatică şi suporturi moderne de 
instruire, 2 semestre 

 
Supliment la diploma de licenţă Seria A1 Nr. 0211050, FSEGA, specializarea Contabilitate şi informatică de 
gestiune  – Bazele informaticii, Baze de date şi programe, Sistemul informaţional contabil, Informatică de 
gestiune  
 

Supliment la diploma de master Seria 1 Nr. 0042543 – Informatică aplicată  
 

Curs de instruire de 4 ore pentru utilizarea portalului proiectului POSDRU/87/1.3/S/55336 e-Formare – 
Competenţe integrate pentru societatea cunoaşterii, ce găzduieşte SEMCFC 

 

 Capacităţi de operare pe calculator, cunosc bine produsele pachetului de programe Microssoft Office, 
Word, Excel, Power point şi Access. 

Alte competenţe  Punctualitate, capacitate de a lua decizii în condiţii de stres, capacitate de evaluare a abilităţilor 
profesionale, cunoştinţelor şi competenţelor, spirit analitic, spirit de echipă, aptitudini de coordonare, 
capacitate de adaptare sporită, disponibilitate pentru implicare în diverse activităţi dobândite ca: 

▪ Metodist al Inspectoratului Judeţean Cluj (2014- prezent) 

▪ Responsabil Cerc Pedagogic (2011- prezent) 

▪ Membru Consiliul consultativ al disciplinei Învățământ preşcolar (2015-2016) 

▪ Moderator la Simpozionul județean Curcubeu de primăvară, Ediția I, în cadrul  Proiectului național 
Curcubeul schimbării 

▪ Membru al juriului la Simpozionul-Concurs județean pentru cadre didactice și preșcolari  De la joc...la 
educație financiară, în cadrul Proiectului național de educație financiară, mai 2016 Ediția I 

▪ Membru al Comisiei de organizare și desfășurare a selecției pentru funcția de profesor metodist 
pentru disciplina Educatoare/Institutori/Profesori pentru învățământul preșcolar- octombrie 2015 

▪ Membru al Comisiei județene de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 
didactice/ catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2015 

▪ Secretar al Comisiei județene de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor 
didactice/ catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2016 

▪ Președinte al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și evaluare a lucrărilor 
scrise pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/ rezervate în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea martie 2016, Grădinița cu P.P. Floare de iris, Cluj-Napoca 

▪  Membru al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și evaluare a lucrărilor 
scrise pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/ rezervate în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie 2016, Grădinița cu P.P. Prichindeii veseli, Huedin 

▪ Membru al Comisiei de jurizare la nivel de unitate a lucrărilor și a momentelor artistice din cadrul 
Proiectului județean Primăvara copiilor, Ediția a XI a, 2016 

▪ Membru al Comisiei de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și evaluare a lucrărilor 
scrise pentru ocuparea posturilor/catedrelor vacante/ rezervate în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat, sesiunea ianuarie 2015, Grădinița cu P.P. Trenulețul veseliei, Cluj-Napoca 

▪ Președinte al Comisiei de examinare pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru 
ocuparea postului de Administrator de patrimoniu și Îngrijitoare la Grădinița cu P.P. Bambi, Cluj-
Napoca, 2014-2015 

▪ Membru (profesor evaluator) al Comisiei de evaluare pentru desfășurarea concursului județean, 

sesiunea 2015 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Certificări 

 

Referinţe 

▪ Coautor de auxiliare didactice ”Știu, pot, reușesc!” 

▪  Coautor Ghid metodologic pentru învăţământul preşcolar „Piramida Cunoaşterii”, edit. Diamant, Pitești, 2014 

▪  Publicaţie: 100 de idei, 100 întâlniri reuşite, Editura Diamant, Piteşti, 2013 

▪  Publicaţie: ”Ghid de practică pedagogică în învățământul primar și preșcolar” Dana Jucan, Olga Chiş, Edit. 
Eikon, Cluj-Napoca, 2013 

▪  Lucrare publicată în cadrul Conferința Internațională Tradiții, valori și perspective în științele educației, Ediția a III-
a, mai 2008 

▪  Lucrare în curs de publicare în cadrul Simpozionului Naţional Urme vii...spre școala românească de mâine, 
ediția a III a cu lucrarea Rolul metodelor interactive, martie 2016 

▪  Lucrare publicată în cadrul Simpozionului Interjudețean Urme vii...spre școala românească de mâine, ediția I cu 
lucrarea Știm să fim prieteni buni- scenariu didactic integrat, aprilie 2014 
 

▪ Iniţiator şi organizator la nivel județean al Simpozionului-Concurs pentru cadre didactice și preșcolari De la joc...la 
educație financiară, în cadrul Proiectului național de educație financiară, mai 2016 

▪ Moderator la Simpozionul județean De la joc...la educație financiară, în cadrul Proiectului național de educație 
financiară, mai 2016 Ediția I 

▪ Coordonator județean al Proiectului național de educație financiară pentru preșcolari De la joc...la educație 
finaciară, an școlar 2015-2016 

▪ Coordonator pe unitate al Proiectului național Kalokagathia şi al  Proiectului național Curcubeul schimbării 
 

▪  Participare la Simpozionul Naţional Urme vii...spre școala românească de mâine, ediția a III a cu lucrarea Rolul 
metodelor interactive, martie 2016 

▪  Participare la Simpozionul Interjudețean Urme vii...spre școala românească de mâine, ediția I cu lucrarea Știm 
să fim prieteni buni- scenariu didactic integrat, aprilie 2014  

▪  Participari la Conferința  de închidere a proiectului Convergența pregătirii universitare cu viața activă, octombrie 
2011 

▪  Participare la Conferința de Diseminare a Proiectului Dezvoltare emoțională și socială armonioasă a copiilor 
preșcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii 
(POSDRU/91/2.2/S/59988)  

▪  Participare la Conferința Internațională Tradiții, valori și perspective în științele educației, Ediția a IIIa, mai 2008 
 

▪ Participare la Seminarul organizat în cadrul PRET cu scopul diseminării rezultatelor și bunelor practici 
înregistrate în cadrul proiectului la Sinaia, noiembrie 2012 

• Participare la workshop-ul Cazuri dificile în consilierea psihologică din cadrul Conferinței de Diseminare a 
Proiectului Dezvoltare emoțională și socială armonioasă a copiilor preșcolari care provin din medii dezavantajate 
 

▪ 2016 - Schimb de experiență profesională între directorii unităților de învățământ preuniversitar cu tema 
Formarea directorilor pe domeniul managementului unităților de învățământ preuniversitar, organizat de ISJ Cluj 
și CCD Cluj, la Băișoara, 20-22 mai 2016, 20 ore 

▪ 2016 – Sesiunea de formare Educația financiară pentru educatori din cadrul Proiectului De la joc la...educație 
financiară, în 16.03.2016, la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

▪ 2015 - Activitate metodică organizată cu metodiștii ISJ Evaluare de calitate prin inspecția școlară, organizată de 
Casa Corpului Didactic Cluj, 8 ore, decembrie 2015 

▪ 2015 – Atelier de elaborare a Planului de Dezvoltare Instiuțională, organizat de Asociația Learn&Vision, 6 ore 

▪ 2014 – Activitate metodică: Managementul unităților de învățământ preuniversitar, organizat de CCD Cluj, 8 ore, 
noiembrie 2014-februarie 2015 

▪ Inițierea cadrelor didactice în programul de formare Debutul grădiniței cu o durată de 50 de ore, organizat de 
Asociația Română pentru Cercetare și Inovație 

▪ Programul de formare pentru cadre didactice Metode interactive de grup,  organizat  de Casa Corpului Didactic 
Cluj 20 ore; 

▪ 2013 - Curs de formare: Formarea educatorilor raţionali în cadrul proiectului Dezvoltarea emoţională şi 
armonioasă a copiilor preşcolari care provin din medii dezavantajate în scopul prevenirii fenomenului de părăsire 
timpurie a şcolii derulat în perioada august 2010-iulie 2013 
 

▪ Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional începând  cu  01.04.2013 
 

▪ Referinţe pot fi furnizate de către  Inspectoratul Şcolar Judeţean  Cluj, Inspector de specialitate pentru educaţie 
timpurie 


