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INFORMAŢII PERSONALE Cîrjonțu Mihaela 
 

 

Str. Republicii nr.85, bl. B5, sc. B, ap.6, Bârlad, jud. Vaslui, cod 731209 

 0335802975   0770520857      

 Mihaela_cirjontu@yahoo.com 

  

 

Sexul feminin| Data naşterii 08.09.1966 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCĂ ȘI FUNCȚIA 
 

 
Director adjunct al Colegiului Național „Gh. Roșca Codreanu”, Bârlad 

 2012 până în prezent- Director adjunct la Colegiul „Gh. Roșca Codreanu”, 
profesor de limba și literatura română   
1994- 2012 – profesor de limba și literatura română la Colegiul Național „Gh. 
Roșca Codreanu”  
1993 –1994- profesor de limba și literatura română la Liceul „Ion Mincu”, Vaslui 
1992- 1993- profesor de latină detașat la Colegiul „Gh. Roșca Codreanu”, Bârlad 
1989- 1992 - profesor de limba și literatura română la Școala cu clasele I-VIII 
Mădăras, jud. Bihor 

 Locul de muncă: Colegiul Național „Gh. Roșca Codreanu” 

Adresa: Bârlad, str. N. Bălcescu nr.11 

Website: www.colegiulcodreanu.ro 

 
 Principalele activităţi şi responsabilităţi: 
 

Activități de predare și evaluare conform fișei postului 

Activități de proiectare, îndrumare, control și avizare 

Activități de consiliere a elevilor, părinților și cadrelor didactice 

Realizarea documentelor specifice atribuțiilor  

Activități de coordonare a departamentelor și activităților conform 
organigramei/planificărilor 

Activități decizionale 

Stabilire de parteneriate educaționale cu instituții, agenți economici și ONG-uri 

Membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Gh. Roșca Codreanu” 

Responsabil/membru de comisii de lucru la nivelul școlii 

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ pe disciplina limba și literatura română 
Membru în comisii județene de organizare a examenelor, concursurilor și 
olimpiadelor,  de evaluare  

Tipul de activitate: învățământ preuniversitar 

mailto:Mihaela_cirjontu@yahoo.com
http://www.colegiulcodreanu.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
EDUCAȚIE  
1985-1989 Universitatea București, Facultatea de Filologie, specializarea 
Română-Cehă, dublă licență în limba și literatura română și cehă, profesor 
1980-1984 Liceul „Gh. Roșca Codreanu”, Bârlad, profil Mecanică 
 
CURSURI DE FORMARE 
 
2015 – Curs de formare „Învățarea prin proiecte educaționale” -prin proiect 
POSDRU/154/1.1/C/135777 
2014- Curs de formare pentru adulți -  „Comunicarea eficientă în spațiul școlar” – 
Asociația Culturală pentru Educație și Artă, Hunedoara 
2014- Curs de formare pentru adulți- „Eco-Natura” desfășurat sub egida UNICEF-
participare – Asociația Hans Spalinger Simeria  
2013- EXPERT educațional, Corpul Național De Experți în Educație 
2013 – Curs de formare „Director în învățământul preuniversitar” – Centrul de 
Formare și Perfecționare Continuă 
2013- Program de formare „Predarea inovativă a limbii române în societatea 
cunoașterii”- CCD Cluj  
2013- Curs de formare „Dezvoltarea profesională continuă pe componenta 
instruirii diferențiate” -CCD Cluj 
Gradul didactic I – Facultatea de Litere din Iași 
2012-Cursul de formare „Competențe cheie TIC în curriculumul școlar” – prin 
proiect POSDRU /1/1./S/5 
2011- Curs de formare „Formare specialiști în evaluare INSAM” – prin proiect 
POSDRU/1/1.1/S/3 
2009 – Curs de formare MENTOR – SC Leokarma SRL, Iași  
2009 - Curs- „Dezvoltarea competențelor de evaluare  ale cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar” – Centru Național de Evaluare și Examinare 
2007- Curs de FORMATOR SC. Info Educația SRL 
1996- Grad didactic II – Facultatea de Litere, Universitatea Al. I. Cuza Iași 
1992- Definitivat – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
Participare la sesiuni de comunicări: „Optimizarea strategiilor de comunicare 
profesor-elev în cadrul activităților extracurriculare”, Iași, 2015 
Participare la workshop „Strategii de integrare a copiilor cu CES prin valorificarea 
obiceiurilor pascale”, Iași 2015 
Participare la Conferința Internațională a Proiectului Grundtvig, „Violence 
Prevention Club in Europe”, 2012 
Participare la Conferința Regională „CNE-De la experiența la performare”, Bacău, 
2013,  
Curs de instruire, „Educație pentru viața de familie” în cadrul proiectului Evrica, 
2013, POSDRU ID: 56656  
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Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Germană Bine Foarte Bine Bine Bine Bine 

  

Engleză Foarte Bine  Foarte Bine Foarte Bine Foarte Bine Foarte Bine 

  

                                                  Ceha                                         Foarte bine                Foarte bine                Foarte bine               Foarte bine               Foarte bine 
                                                                     Diplomă de licență           

Competenţe de comunicare  Comunicare eficientă, persuasiune prin discurs, bun orator -  dobândite ca 
absolventă a Facultății de Filologie, competențe demonstrate ca profesor 
de română și director adjunct, prin cursuri, „Director în învățământul 
preuniversitar”; „Comunicarea eficientă în spațiul școlar”. Comunic 
respectuos, stabilind relații pozitive prin dialog deschis cu toate structurile 
ierarhice din sistemul educațional. 
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Cursuri de formare TIC  - Windows 2007 

Curs INSAM – utilizare platforme electronice 
 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

Posed competențe de lider, stabilesc obiective, planific și organizez 
activități multiple, sunt atentă la nevoile/părerile celorlalți, soluționez 
conflicte, ofer soluții,  deleg responsabilități, motivez pe ceilalți, ascult cu 
atenție, ofer feed-back, implementez decizii și îmi asum responsabilitatea 
faptelor mele - ca urmare a organizării și coordonării eficiente a activității 
unui numeros colectiv de profesori și de elevi, în funcția de director 
adjunct al Colegiului Național „Gh. Roșca Codreanu” la care se adaugă și 
calitatea de manager de proiect al peste 200 de echipe de voluntari 
(aproximativ 1500 de persoane din SUA, Australia, Canada, Marea 
Britanie și Noua Zeelandă) în cadrul organizației din SUA, Global 
Volunteers. 

Stabilesc prin consens obiectivele organizației școlare, misiunea ei, 
direcțiile de evoluție, asigur eficiența utilizării resurselor financiare 
existente și atrag finanțări de la agenți economici sau persoane fizice- 
competențe dobândite prin cursul „Director în învățământul preuniversitar” 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 

Mă adaptez ușor noilor situații și cerințe, pot coordona mai multe sarcini în 
același timp și le rezolv respectând termenul-limită, chiar și atunci când sunt 
comunicate în scurt timp – competențe dobândite ca o consecință a dinamicii 
vieții școlare; 

Lucrez bine în echipă, accept ideile/provocările celorlalți în planificarea 
activității de tip strategic și coordonez activități multiple ca urmare a experienței 
de responsabil al Comisiei de Control Managerial Intern și coordonator al 
CEAC la nivelul școlii. 
Sunt o fire dinamică, optimistă, flexibilă în gândire, mă adaptez ușor noilor 
situații și cerințe, pot coordona mai multe sarcini în același timp și le 
rezolv respectând termenul-limită, chiar și atunci când sunt comunicate în 
scurt timp – calități dobândite ca o consecință a dinamicii vieții școlare;  

Competenţă digitală 

 

 

 

 

Permis de conducere  Categoria B 
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ANEXE   

 

Publicaţii 

 

 

 

Articole: 

Managementul conflictelor  - Revista simpozionului„ Didactica”, ediția a II-a 

Șanse egale la educație – Revista „Codreniada” 

Onomastica în opera lui Marin Preda – Revista „Codreniada” 
 

▪  



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 9  

 Opis documente: 

  

 Stagii de formare/de perfecționare în țară:  

1. Curs de formare organizat de CCD Vaslui – certificat 

2. Curs de formare „Învățarea prin proiecte educaționale”, curs POSDRU, 

adeverință 

3. Curs de formare pentru adulți „Comunicarea eficientă în spațiul școlar”, 

adeverință  

4. Curs de formare Eco Natura, adeverință 

5. Curs „Director în învățământul preuniversitar – atestat 

6. Fișa competențelor și a disciplinelor- anexă la atestatul de formare continuă, 

„Director în învățământul preuniversitar” 

7. Curs de formare – „Predarea inovativă a limbii române în societatea 

cunoașterii” – atestat 

8. Fișa competențelor și a disciplinelor – anexă la atestatul de formare continuă 

„Predarea inovativă a limbii române în societatea cunoașterii” 

9. Curs formare „Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii 

diferențiate a elevilor” – atestat 

10. Fișa competențelor și a disciplinelor – anexă la atestatul de formare continuă 

”Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a 

elevilor” 

11. Curs formare „Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice 

din învățământul preuniversitar” – atestat 

12. Fișa competențelor și a disciplinelor – anexă la atestatul de formare continuă „ 

DeCeE” 

13. Program de perfecționare  MENTOR – certificat de absolvire  

14. Supliment descriptiv al certificatului  Mentor 

15. Program de perfecționare FORMATOR – certificat de absolvire 

16. Supliment descriptiv al certificatului Formator 

17. Participare la Conferința Internațională de deschidere a Proiectului Grundtvig 

„Violence Prevention Club – VIP-CE” – adeverință 

18. Participare la Workshopul „Strategii de integrare a copiilor cu CES prin 

valorificarea obiceiurilor pascale! – adeverință 

19. Participare la Sesiunea de Comunicări „Optimizarea strategiilor de comunicare 

profesor-elev în cadrul activităților extracurriculare” – diplomă 

20. Participare la cursul de instruire „Educația pentru viața de familie” – diplomă 

21. Participare la Conferință Regională „CNE- de la experiență la performare” – 

diplomă    

 Stagii de formare/de perfecționare în străinătate: 

1. Curs „MANAGEMENT EDUCAȚIONAL” organizat în Republica Moldova 

– diplomă 

2. Participare la cursul „Managementul Educațional” - adeverința nr. 

11142/30.09.2016  

 

3. Stagii de formare în management efectuate în SUA prin NGO „Global 

Volunteers” între 2000-2009 – recomandare 

 

 Experiență în activitatea de: 
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 1. Director adjunct al Colegiului Național „Gh. Roșca Codreanu” – decizia nr. 

2811/27.09.2012 

2. Coordonator Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității – decizia 

nr.204/11.09.2015 

3. Responsabil Comisie Monitorizarea, Coordonarea Metodologică a Dezvoltării 

Sistemului de Control Intern/Managerial – decizia nr. 175/11.09.2015 

4. Membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național „Gh. Roșca 

Codreanu” – decizia 128/16.10.2014 

5.  membru CA  - decizia nr.58/01.11.2013 

6.  membru CA - decizia nr. 147/01.10.2012 

7. Membru CEAC – decizia nr.13/30.09.2011 

8. Membru CEAC – adeverință nr.4508/30.12.2011  

9. Responsabil Comisia pentru Revizuirea și Implementarea Regulamentului Intern 

– decizia nr.67/26.09.2014 

10. Responsabil Comisia de Monitorizare a Pregătirii pentru Examenele Naționale 

– decizia nr.62/26.09.2014 

11. Președinte Comisia de Organizare și de Administrare a Evaluării Naționale la 

clasa a VI-a – decizia nr. 77/30.04.2015 

12. Responsabil Comisia pentru Elaborarea, Revizuirea și Monitorizarea 

Implementării PDI – decizia nr. 194/11.09.2015 

13. Responsabil Comisia pentru Situații de Urgență – decizia nr.142/25.09.2012 

14. Președinte Comisia de Mobilitate – decizia nr. 12/29.03.2013 

15. Președinte Comisia pentru Organizarea și Desfășurarea Admiterii în 

Învățământul liceal de stat – decizia nr.5/22.01.2013 

16. Responsabil Comisia pentru Elaborarea Fișei de Autoevaluare – decizia 

nr.196/11.09.2015 

 

 Experiență în cadrul Comisiilor Județene /Naționale 

 

1. Membru în Consiliul Consultativ al ISJ, la disciplina limba și literatura română 

– Adeverință nr. 1553/21.05.2013 

2. Membru în Consiliul Consultativ al ISJ, la disciplina limba și literatura română  

-  Adeverință nr. 20/10.06.2014 

3. Organizator Simpozion Județean On-Line „Didactica”, ediția I, în parteneriat 

cu CCD Vaslui – adeverința nr. 3704/09.09.2015 

4. Membru în Comisia Județeană de Evaluare în cadrul Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română – adeverință nr.784/29.03.2008 

5. Membru al Comisiei din Centrul de Examen CE nr.1483 – anexă la decizia 

nr.2081/29.06.2014 

6. Membru în Comisia de Organizare și Evaluare în cadrul Concursului la nivel 

regional și internațional desfășurat în cadrul Proiectului Internațional 

„Sărbătoarea Învierii – Lumina Sufletelor Noastre” – adeverință 

nr.793/22.07.2015 

7. Membru în Comisia de Organizare și Evaluare a Concursului Național de 

Geografie „Terra” – decizia nr.334/16.05.2016 

8. Membru al Comisiei Județene de Organizare și Evaluare a Concursului 

Național „Mica Olimpiadă de Geografie – TERRA” – adeverință nr. 

1307/21.05.2016 
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9. Membru în Comisia Județeană de Organizare și Desfășurare a Probelor 

Practice/Orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la disciplina limba și 

literatura română – adeverință nr. 2362/05.07.2016 

10. Membru în Comisia Județeană de Organizare și Desfășurare a Probelor 

Practice/Orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la disciplina limba și 

literatura română – adeverință nr.135/03.05.2012 

11. Membru în Comisia de organizare a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică – 

etapa județeană – adeverință nr. 601/05.03.2016 

12. Membru în Comisia de organizare a etapei naționale a Olimpiadei de Limba 

Neogreacă – adeverință nr. 1074/06.04.2013 

13. Organizator- faza județeană a Olimpiadei interdisciplinare „Științele 

Pământului” – adeverință nr. 642/09.03.2013 

14. Organizator al etapei județene a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică – 

adeverință nr.784/15.03.2014 

15. Membru în Comisia Județeană de Evaluare în cadrul Olimpiadei de limbă, 

comunicare și literatură română – adeverință nr. 379/23,02.2013 

 

 

 

 Inițiere, coordonare, participare la proiecte: 

 

1. Membru în echipa de implementare a proiectului „De la mic la mare către 

mediul antreprenorial”, POSDRU/154/1.1/G/135777 – adeverință 

nr.1973/23.09.2016 

2. Membru în echipa de implementare a proiectului Grundtvig „Violence 

Prevention Club in Europe – VIP-CE” – adeverință nr. 436/08.04.2016 

3. Implicarea în organizarea și realizarea activității A6 din cadrul proiectului 

„Caravana Carierei” , POSDRU /90/2.1/S/61837- diplomă de merit 

4. Listă participanți la activitatea A6 

5. Colaborare în realizarea proiectului „Colaborare în Dezvoltare și Educație 

pentru Tineri” – protocol de colaborare  

6. Implicare și susținere în desfășurarea proiectului „Colaborare în Dezvoltare și 

Eduvcație pentru tineri” – diplomă de merit 

7. Membru în echipa de proiect „Stay @ school” (Programul Leonardo da Vinci 

finanțat de Comisia Europeană) – adeverință nr.765/28.06.2013 

8. Colaborare la desfășurarea proiectului „Atitudine și Implicare” din cadrul JAR  

-certificat, 26.11.2008 

9. Implicare în realizarea activităților proiectului național educativ intercultural și 

interdisciplinar „Armonie în diversitate”- diplomă nr . 2148/15.04.2011 

10. Participare la Proiectul „Sărbătoarea Învierii- Lumina Sufletelor Noastre” – 

adeverință  

11. Participare la Job Shadow Day – părinți- 2010-2011- certificat 

12. Participare la Job Shadow Day – companii – 2011-2012 – certificat 

13. Participare la Job Shadow Day – părinți – 2012-2013 – certificat 

14. Participare la Job Shadow Day – companii – 2013-2014 – certificat 

15. Coordonator în cadrul proiectului „Un zâmbet prin artă” – adeverință nr. 

432/29.03.2013 

16. Organizator proiect extracurricular cu finanțare extrabugetară : Simpozionul 

Județean On-Line „Didactica” – adeverință nr. 3743/14.09.2015 
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17. Membru în echipa proiectului „Pledoarie pentru Știință și Tehnică” – 

adeverință nr. 471/13.02.2015 

18. Implicare în realizarea proiectului național „Medi@ Junior” – acord de 

parteneriat  

19. Membru în echipa de management pentru implementarea proiectului ZAYED 

FUTURE ENERGY – decizia nr.64/30.12/2013 

20. Coordonator al proiectului „Unitate în diversitate” -  adeverință 

nr.444/13.02.2009 

21. Implicare în desfășurarea activităților proiectului „Școala- centrul non-

violenței” – acord de parteneriat 

                                                           

 Cunoașterea unor limbi străine de circulație internațională: 

1. Engleză 

 

 Cunoștințe de operare pe calculator  

1. Participarea la programul de formare continuă „Formare specialiști în evaluare 

INSAM” – adeverința nr. 1107/31.08.2011 

2. Participare la programul de formare continuă „Competențe cheie TIC în 

curriculum școlar” – adeverință CCD Vaslui - nr.1139/25.09.2013 

 

 


