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Curriculum vitae  
european  

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume VÎRLAN GEORGETA LUMINIȚA 

Adresă Bd. Dacia, Bl. A9, Ap. 12, Piatra-Neamț, Jud. Neamț, România 

Telefon +40233211415 Mobil: +40744160985 

Fax +40233215374 

E-mail lum_virlan@yahoo.com 

Naționalitate Română 

Data nașterii 11.02.1959 

Sex Feminin 

  
  

Experiența profesională  
  

Perioada 04.07.2016 – prezent 

Numele și adresa angajatorului Primăria Piatra-Neamț 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Administrație 

Funcția sau postul ocupat Viceprimar al Municipiului Piatra-Neamț 

Activități și responsabilități principale - exercită atribuțiile de președinte al comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001; 
- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 
specialitate; 
- coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de 
specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de 
interes local și ia măsuri pentru asigurarea inspecției și controlul efectuării serviciilor publice de 
interes local prevăzute de art.63 alin.5 lit.a-d), corespunzătoare activităților desfășurate de: SC 
LOCATIVSERV SRL, SC PERLA INVEST SRL și SC CMI URBAN SA; 
- exercită atribuțiile ce decurg din prevederile art.36 alin.6 lit.a pct.1 educația și pct. 2 serviciile 
sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a 
altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 
- ia măsuri pentru organizarea și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la 
art.36 alin.6 lit.a pct.3 sănătatea, pct.5 tineretul, pct.6 sportul; 
- ia măsuri pentru organizarea și executarea în concret a activităților din domeniile prevăzute la 
art.36 alin.6 lit.a pct.4 cultura, pct.16 activitățile de administrație social-comunitară, la art.36 alin6 
lit.c coordonează, în condițiile legii, relația cu cultele religioase; 
- coordonează activitățile corespunzătoare locuințelor sociale și celorlalte unități locative aflate în 
proprietatea unității administrativ-teritoriale sau în administrarea sa (art. 36 alin. 6 pct.17); 
- coordonează potrivit organigramei în vigoare activitatea compartimentelor din subordine; 
- exercită atribuțiile de președinte al comisiei de avizare a adunărilor publice; 
- exercită atribuții privind managementul calității. 

Perioada 01.09.2014 – 04.07.2016 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 4, tel: 0233213751 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

mailto:lum_virlan@yahoo.com
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Funcția sau postul ocupat Director la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 

Activități și responsabilități principale - realizarea Planului de Dezvoltare Instituțională; 
- soluționarea stărilor conflictuale; 
- elaborarea instrumentelor interne de lucru; 
- monitorizarea și evaluarea activității cadrelor didactice. 

Perioada 01.09.2013 – 31.08.2014 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 4, tel: 0233213751 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat profesor 

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie; 
-       dezvoltarea de parteneriate educaționale interne și internaționale.   

Perioada 01.09.2012 – 31.08.2013 

Numele și adresa angajatorului Consiliul Județean Neamț 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Funcția sau postul ocupat Consilier la Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Neamț 

Activități și responsabilități principale - monitorizarea aplicării  legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare și învățământului 
preuniversitar din Neamț; 
- implicarea in dezvoltarea de analize, diagnoze, prognoze și strategii de dezvoltare a învățământului 
nemțean; 
- propunerea de proiecte de dezvoltare a infrastructurii educaționale la nivel de județ 

Perioada 12.05.2009 – 15.06.2012 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Inspector Școlar General 

Activități și responsabilități principale - cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare; 
- competențe de analiză, diagnoză, prognoză și evaluarea stării învățământului nemțean; 
- emiterea deciziilor care vizează obiectivele politicii educaționale; 
- realizarea Strategiei de  Dezvoltare a Învățământului din județul Neamț. 
-  

Perioada 08.03.2006 - 12.05.2009 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 4, tel: 0233213751 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Director adjunct la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț 

Activități și responsabilități principale - realizarea Planului de Dezvoltare Instituțională; 
- soluționarea stărilor conflictuale; 
- elaborarea instrumentelor interne de lucru; 
- monitorizarea și evaluarea activității cadrelor didactice. 

Perioada 08.04.2005 – 07.03.2006 
 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860 
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Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar general adjunct 

Activități și responsabilități principale - cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare; 
- monitorizarea activității inspectorilor școlari de specialitate.  

Perioada 01.09.2003 – 07.04.2005 
 

Numele și adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Neamț, str. Petru Rareș Nr. 24, cod. 6106119, Piatra-Neamț, tel: 
0333401922 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat profesor metodist la Casa Corpului Didactic Neamț 

Activități și responsabilități principale - efectuează inspecții școlare; 
- participă la elaborarea materialelor curriculare de specialitate, în funcție de solicitările din 

sistem; 
-       participă la organizarea și desfășurarea de sesiuni de comunicări științifice în domeniu. 

Perioada 01.05. 2001-31.08.2003 
 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 4,  
tel: 0233213751 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat profesor 

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie; 
-       dezvoltarea de parteneriate educaționale interne și internaționale.   

Perioada 01.02. 2001- 30.04.2001 
 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar general adjunct 

Activități și responsabilități principale - cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare; 
- monitorizarea activității inspectorilor școlari de specialitate. 
-  

Perioada 19.09.2000 – 31.01.2001 
 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Director – Direcția Învățământ Liceal 

Activități și responsabilități principale - cunoașterea specificității și identității învățământului liceal; 
- cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare din învățământul liceal; 
- realizarea Strategiei de Dezvoltare a Învățământului Liceal.  

Perioada 01.04.1997 – 18.09.2000 
 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul universitar și preuniversitar 
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Funcția sau postul ocupat Inspector școlar general adjunct 
Lector Universitatea „Petre Andrei” Iași 

Activități și responsabilități principale - cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- cunoașterea actelor normative specifice funcționării unităților școlare; 
- monitorizarea activității inspectorilor școlari de specialitate. 
- lector la Universitatea „Petre Andrei” Iași. 

Perioada 01.09.1994 – 31.03.1997 
 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 4,  
tel: 0233213751 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Profesor 

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie; 
-       dezvoltarea de parteneriate educaționale interne și internaționale 

Perioada 01.02.1991-31.08.1994 
 

Numele și adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar de specialitate 

Activități și responsabilități principale - monitorizare și control în teritoriu; 
- cunoașterea și aplicarea legislației specifice învățământului preuniversitar; 
- organizarea de competiții și concursuri școlare în specialitate; 
- participarea la stadii de formare ca inspector școlar. 

Perioada 01.09.1990-31.01.1991 
 

Numele și adresa angajatorului Colegiul Tehnic Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 67-104,  
tel: 0233213680 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Profesor  

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie; 
- dezvoltarea de parteneriate educaționale interne și internaționale. 

Perioada 01.01.1998-31.08.1990 
 

Numele și adresa angajatorului Liceul Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, str. Audia, Nr. 3, tel. 0233223469 
Școala cu clasele I-VIII „Elena Cuza” Piatra-Neamț, str. B-dul Decebal,  nr. 72-74,  tel 0233215816 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Profesor  

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie; 
- dezvoltarea de parteneriate educaționale interne și internaționale. 

Perioada 01.09.1986 - 31.12.1987 
 

Numele și adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Roman, str. Petru Rareș Nr. 1, tel. 0233726751 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 
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Funcția sau postul ocupat Profesor  

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie. 

Perioada 01.09.1984 - 31.08.1986 
 

Numele și adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Nr. 8 Roman,Str. Mihai Viteazul Nr. 15, tel. 0233744017 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Profesor  

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie. 

Perioada 01.09.1983 - 31.08.1984 
 

Numele și adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Chilii, com. Valea Ursului, Jud. Neamț 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Învățământul preuniversitar 

Funcția sau postul ocupat Profesor  

Activități și responsabilități principale - desfășurarea procesului instructiv-educativ; 
- organizarea și realizarea de activități extrașcolare cu elevii; 
- dezvoltarea relațiilor de comunicare școală-familie. 

  

Educație și formare  

Perioada 2010-2012 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

ECDL ROMÂNIA 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- Tehnologia informației 
- Utilizarea computerului 
- Procesorul de texte Word 
- Calcul tabelar Excel 
- Baze de date Access 
- Prezentări Power Point 
- Internet și WWW 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat ECDL Complet 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formare profesională a adulților 

Perioada 2011 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

UNIVERSITATEA „APOLLONIA” DIN IAȘI 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Titlu de MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE pentru: 
- contribuțiile de mare valoare aduse dezvoltării domeniului filologiei; 
- colaborarea deosebită cu specialiștii Universității „Apollonia” din Iași  

Tipul calificării / diploma obținută Diploma „MEMBRU DE ONOARE AL COMUNITĂȚII ACADEMICE” 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

Perioada 2011 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 
Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 
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Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Mentalități Europene: 
- Sursele și dinamica mentalităților europene; 
- Mentalitatea (post)modernității europene; 
- Mentalitatea social-politică în Europa actuală; 
- Europa laică și religiozitatea. 

Tipul calificării / diploma obținută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

Perioada 2010-2011 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Controlul Sprijinul Educației: 
- Management, control și calitate; 
- Evaluare și control; 
- Competențe și limite în activitatea de control; 
- Codul de conduită al controlorului; 
- Control de revenire. 

Tipul calificării / diploma obținută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

Perioada 2010 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Institutul de Științe ale Educației 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Tinerii împotriva violenței 

- Dimensiuni psihologice și sociale și tipologii ale violenței umane. Violența în spațiul școlar. 
Înțelegeri, forme, cauze; 

- Surse/situații de violență în școală. Elevul violent/elevul victimă; 
- Violența școlară și mass media; 
- Violența școlară și cetățenia democratică; 
- Violența școlară și educația interculturală; 
- Strategii de prevenire și combatere a violenței la nivelul școlii; 
- Strategii de prevenire a violenței la nivelul clasei; 
- Indicatori privind monitorizarea și evaluarea fenomenelor de violență școlară; 
- Strategii de monitorizare a fenomenelor de violență școlară. 

Tipul calificării / diploma obținută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

  

Perioada 2010 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Fundația 
„Școala Română de Afaceri” Neamț 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Formator: 
- pregătirea formării și realizarea activităților de formare 
- evaluarea participanților la formare;  
- aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare și marketing-ul formării;  
- proiectarea programului de formare; 
- organizarea programelor și a stagiilor de formare; 
-       evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de formare. 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formare profesională a adulților 

Perioada 2010 
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Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/Asociația 
Națională a Mentorilor - ANMEDEP 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Mentor 
- comunicare interactivă; 
- comunicare mentor-student practicant/profesor stagiar; 
- menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; 
- dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor; 
- îndrumarea/asistarea observării de către studentul practicant/profesorul stagiar a procesului de 

predare-învățare; 
- îndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari în alcătuirea proiectului didactic; 
- îndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari în alcătuirea proiectelor educative; 
- îndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari în organizarea de serbări sau spectacole 

școlare; 
- îndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari în organizarea de cercuri pedagogice, 

concursuri școlare, simpozioane și alte manifestări științifice, ședințe și consultații cu părinții; 
- evaluarea performanțelor studenților și organizarea activității de practică/de mentorat; 
-       planificarea activității de practică a studenților/de mentorat 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formarea profesională a adulților 

Perioada 2009 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

CNFP/Casa Corpului Didactic Neamț 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Managementul Instituțiilor Educative 
Managementul comunicării; 
Managementul resurselor umane și managementul educațional 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de competente profesionale ale personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formare profesională a cadrelor didactice 

Perioada 2009 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului/Centru Național pentru Curriculum și Evaluare în 
Învățământul Preuniversitar 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- aplicarea optimizată a prevederilor și cerințelor documentelor normative pe baza analizei 
Curriculumului Național și a metodologiei specifice; 

- proiectarea unui instrument de evaluare scrisă/practică/orală; 
- raportarea adecvată a rezultatelor evaluării; 
-       conștientizarea efectelor deciziilor de evaluare, cu asumarea responsabilităților privind 
necesitatea transparenței și a documentării acestor decizii. 

Tipul calificării / diploma obținută   Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formarea continuă a cadrelor didactice 

Perioada 2009 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării și Inovării/SC 
ANCORADI GRUP SRL PIATRA-NEAMȚ 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Manager proiect: 
- stabilirea scopului proiectului și a cerințelor de management integrat; 
- planificarea activităților și jaloanelor proiectului; 
- gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect; 
- realizarea procedurilor de achiziții publice pentru proiect; 
-       managementul riscurilor și a calității proiectului. 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de absolvire 
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Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formarea profesională a adulților 

Perioada 2004-2006 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Facultatea de Comunicare și Relații Publice București 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- Management educațional; 
   -       Comunicare instituțională. 

Tipul calificării / diploma obținută Diplomă Master 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

Perioada 2006 

Numele și tipul instituției de 
învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Institutul de Științe ale Educației 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Proiect de cercetare „Timpul școlar al elevilor” 
- aplicarea instrumentelor de cercetare la nivelul unității școlare; 
- analiza și sinteza rezultatelor obținute prin proiectul de cercetare; 
work-shop organizat cu părinții elevilor incluși în proiect. 

Tipul calificării / diploma obținută Adeverință 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ preuniversitar 

Perioada 2005 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Consiliul pentru Standarde Ocupaționale și Atestare 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- precizarea cerințelor proiectului; 
- estimarea resurselor, identificarea surselor și elaborarea programelor proiectului; 
- asigurarea resurselor operaționale; 
- asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului; 
- identificarea și analiza riscurilor și precizarea acțiunilor de risc-control; 
- orientarea muncii, echipelor și indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaționale; 
-       conducerea implementării proiectului. 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de competențe profesionale 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ preuniversitar 

Perioada 2005 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică  
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Oradea 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- seminar internațional de formare a formatorilor cu tema „Educația pentru religie și pentru cultura 
diversității” 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de participare seminar internațional 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ preuniversitar 

Perioada 2004 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- concepte de bază în TIC; 
- utilizarea calculatoarelor și organizarea fișierelor; 
- procesarea de texte; 
- calcul tabelar. 
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Tipul calificării / diploma obținută Certificat de absolvire TIC 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

Perioada 2004 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Inspectoratul Școlar al Județului Neamț/Casa Corpului Didactic Neamț 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Educația Integrată 
- Managementul resurselor umane; 
- Psihopedagogia pentru persoane cu nevoi educaționale speciale; 
- Consilierea educațională; 
- Educația integrată pentru medii defavorizate. 
 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de absolvire – Educația Integrată 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar 

Perioada 2004 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Inspectoratul Școlar Județean Neamț/Casa Corpului Didactic Neamț 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

 Managementul educațional 
- managementul resurselor umane; 
- managementul schimbării; 
- managementul clasei; 
- managementul comunicării; 
- aspecte noi ale formării continue a cadrelor didactice; 
- marketing educațional; 
- managementul decizional și cultura organizațională; 
-      managementul evaluării adulților. 

Tipul calificării / diploma obținută Adeverință - Managementul educațional 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ preuniversitar 

Perioada 2003 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Institutul Național de Administrație București /Centrul Regional de Formare Continuă  București 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

Manager proiect: 
- Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect; 
- Managementul echipei de proiect; 
- Managementul comunicării în cadrul proiectului; 
- Managementul calității proiectului; 
-       Managementul riscurilor 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat - Manager proiect 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formarea profesională a adulților 

Perioada 2000 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Educației Naționale/ Centre for British Teachers 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- stagiu de pregătire privind aplicarea noului Regulament de Inspecție Școlară pentru  inspectori 
generali și inspectori generali adjuncți. 

Tipul calificării / diploma obținută 
 

Certificat de absolvire – formare inspectori școlari 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formarea continuă a cadrelor didactice 
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Perioada 1998 – 1999 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Ministerul Educației Naționale / Direcția Proiecte de Reformă – Banca Mondială 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- stagiu de pregătire pentru formarea inspectorilor școlari, organizat în cadrul componentei 
„Management și Finanțare” a Proiectului de Reformă a Învățământului Preuniversitar. 

Tipul calificării / diploma obținută Certificat de absolvire – formare inspectori școlari „Management și Finanțare” 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Formarea continuă a cadrelor didactice 

Perioada 1979-1983 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea București – Facultatea de Limba și Literatura Română 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupaționale 

- specialitatea română-franceză; 
-       gradul didactic I. 

Tipul calificării / diploma obținută Diplomă de licență 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ universitar – superior de lungă durată 

Perioada 1974-1978 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
și al organizației profesionale prin care 

s-a realizat formarea profesională 

Liceul „Petru Rareș” Piatra-Neamț, Str. Ștefan cel Mare Nr. 4,  
tel: 0233213751 

Domeniul studiat /aptitudini ocupaționale Discipline de studiu pentru nivelul liceu :  profilul matematică - fizică 

Tipul calificării / diploma obținută Diplomă de bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/ învățământ 

Învățământ preuniversitar 
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Aptitudini și competențe personale 
dobândite în cursul vieții și carierei, dar 

care nu sunt neapărat recunoscute 
printr-un certificat sau o diplomă  

- 2009 - dezvoltarea în parteneriat cu școli din Italia a proiectului “Limbă, cultură și civilizație 
românească”, unde a avut loc Conferința internațională cu tema “IL SISTEMA SCOLASTICO 
RUMENO – ESPERIENZE NELLE SCUOLE DI NEAMT”, certificat de participare; 
- Participarea la proiecte coordonate de M.E.C.T.S – implementarea proiectului “Tinerii, împotriva 
violenței”, proiect finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane; 
- Participarea la proiecte coordonate de alți parteneri: 
2009 - am participat la scrierea proiectului „Profesionalizarea carierei didactice-noi competențe 
pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Harghita și Neamț”, finanțat prin Programul 
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;  
2009 - am participat la scrierea proiectului „Profesionalism la toate nivelele învățământului 
preuniversitar”, care este depus spre finanțare in cadrul Cererii de propuneri de proiecte nr. 87 
“Profesioniști în educație și formare”; 
2009 – sunt manager proiect și contribui la implementarea proiectului „SCOALA – o sursă sigură 
pentru educație” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ce se 
derulează în șapte unități școlare din județul Neamț.  
2009- Diplomă de organizare a Conferinței Regionale de Valorizare a Modelelor de Bune Practici 
Realizate de Școlile din Programul Phare TVET”, Regiunea Nord-Est;  
-2009 – Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Inspectoratul Școlar al Județului Neamț – Diplomă 
de merit pentru organizarea Școlii de vară – Tabăra Națională de Chimie, ediția a V-a, Piatra-Neamț; 
- 1993-2008 – membru în Comisia Națională de specialitate de avizare a programelor și manualelor 
școlare   - Ministerul Învățământului, București 
- 2007- participare la Proiectul European Socrates, derulat în parteneriat cu Colegiul Louis Grignon, 
Fagnieres, Franța; 
- 2007- membru în Comisia Centrală a Olimpiadei Internaționale de Limbă și Literatură Română, 
Târgoviște; 
- 2007- membru în Comisia Centrală a Olimpiadei Internaționale de Limbă și Literatură Română, 
Râmnicu-Vâlcea; 
- 2006-2007- colaborare la proiectul de cercetare Timpul școlar al elevilor derulat de Institutul de 
Științe ale Educației la nivel național; 
- 2005- membru în Comisia Centrală a Olimpiadei Internaționale de Limbă și Literatură Română, 
Constanța; 
- 2005-participare la Simpozionul Internațional de formare a formatorilor cu tema „Educația pentru 
religie și pentru cultura diversității”, Oradea; 
- 2004 – CCD Neamț, lector curs de formare continuă „Managementul Educațional”; 
- 2001- președinte Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Limbă și Literatură Română, Piatra-
Neamț; 
- 2000 – organizator Concursul Național Științele Pământului, Piatra-Neamț; 
- 1999-participare la Seminarul Internațional organizat de IRECA-ISRAEL cu tema – The 
Interelations Between Residental staff and the Family: a Comperative Approach, TEL-AVIV; 
- 1998- locul II, eleva Monica Obreja de la Colegiul Național „Petru Rareș” Piatra-Neamț, prin 
participarea la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, 
- 1997- mențiune, eleva Monica Obreja și Ionuț Cojocariu, de la Colegiul Național „Petru Rareș” 
Piatra-Neamț, prin participarea la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română  
- 1998-organizator Olimpiada Națională de Fizică, Piatra-Neamț; 
-1997 – membru al grupului de lucru pentru realizarea Programei Școlare pentru clasa a IX-a, liceu, 
Sibiu; 
- 1997- membru Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Limbă și Literatură Română, Iași; 
- 1994- organizator Simpozion Național –Mircea Eliade, Piatra-Neamț; 
- 1991- organizator Simpozion Național –Ion Creangă, Piatra-Neamț; 
- 1989- participare la Simpozionul Național organizat de Biblioteca Centrală de Pedagogie, București 

Limba(i) maternă(e)   

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  F B1 F B1 F A2 F B1 F B1 

Limba engleză  E C1 E C1 E B2 E B2 E C1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine 
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Aptitudini și competențe artistice 

 
 Literatură, pictură, teatru. 

Aptitudini și competențe  sociale - în domeniul voluntariatului si al protecției sociale pentru copii ce provin din medii defavorizate; 
- în psihopedagogia pentru persoane cu nevoi educaționale speciale; 
- în consilierea educațională; 
- în educația integrată pentru medii defavorizate; 
- în managementul clasei; 
- în managementul schimbării; 
- în managementul comunicării; 
- în marketing educațional; 
- în management decizional și cultura organizațională; 
- în managementul evaluării adulților; 
- în stabilirea diagnozelor în mediul social și școlar; 
- în realizarea evaluărilor în mediul social și școlar. 
 

  

Aptitudini și competențe  organizatorice - competențe de lucru în echipă;  
- coordonarea activităților de mobilitate a cadrelor didactice din județ; 
- organizarea și coordonarea activităților de desfășurare a bacalaureatului; 
- organizarea și coordonarea activităților de desfășurare a examenului de titularizare; 
- organizarea și coordonarea activităților la cele patru olimpiade naționale la disciplinele: socio-

umane, arte, educație fizică și sport (teorie sportivă) și discipline tehnice; 
- organizarea și desfășurarea Festivalului regional „Cântă Bucium pe Ceahlău”, având drept scop 

promovarea folclorului și a culturii din Regiunea Nord.Est. 
- am inițiat diferite campanii de informare având drept scop consilierea elevilor și a părinților pe 

diferite probleme de comportament, personalitate sau  probleme sociale. 
 

  

Aptitudini și competențe tehnice - dezvoltarea de parteneriate la nivel local, național și internațional pentru creșterea calității 
sistemului educațional; 

- participarea la Seminarul Internațional din Israel cu tema „The Interelations Between Residential 
staff and the Family: a Comperative Approach”; 

- participarea la Conferința Internațională din Italia cu tema „IL SISTEMA SCOLASTICO 
RUMENO-ESPERIENZE NELLE SCUOLE DI NEAMT”; 

- dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu Asociația de Inițiativă Locală Roman și cu Centrul de 
Incubare Creativ-Inovativ de Afaceri; 

- dezvoltarea de echipe de proiect la nivelul instituției, pentru accesarea de fonduri cu finanțare 
nerambursabila pe diferite nivele de formare; 

- am făcut parte din echipa de implementare a proiectului  de finanțare nerambursabilă 

“Asigurarea accesului la educație pentru grupurile dezavantajate”, care s-a derulat în perioada 
august 2005 - ianuarie 2007, finanțat cu o valoare de 509978,70 euro prin Linia de buget   

        Phare 2003/005-551.01.02;  
- am încheiat parteneriate cu Asociația de Inițiativă Locală Roman, în vederea dezvoltării 

proiectelor: ”Protecția mediului înconjurător PRIORITATE ZERO a anului 2009 pentru județul 
Neamț”, „Camera deputaților pe înțelesul Neinteresaților”, „Eu, întreprinzătorul!; 

-       am participat la organizarea/evaluarea de concursuri și olimpiade școlare la nivel local, 
județean, național și internațional. 

 
  

Permis de conducere  Categoria  B 
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Alte aptitudini și competențe -2016- Parteneriat între Colegiul Național ’’Petru Rareș’’ Piatra-Neamț și  Lycée Saint-Exupéry, Saint 
Raphael, Franța; 
-2016- Membru fondator Asociația ’’Alumni’’ Colegiul Național ’’Petru Rareș’’ Piatra-Neamț; 
-2014- Certificate of participation – Leonardo da Vinci; 
-2014- Diplomă de merit, Colegiul Național ’’Petru Rareș’’ Piatra-Neamț; 
-2014- Membru fondator Asociația pentru cultură și educație ’’Studia’’; 
-2012- Diplomă de onoare Simpozionul internațional ’’Mihai Eminescu’’ – facultatea de litere, Univ. Al. I. 
Cuza Iași; 
-2012- Diplomă de excelență, Asociația pentru educație și știință ’’Kleine Schule’’; 
-2011- Diplomă de excelență, Ministerul Culturii și Patrimoniul Național; 
-2010- Diplomă de excelență ’’Omul Anului în învățământ’’, cotidianul Ceahlăul; 
-2010- Diplomă ’’Nemțeanul Anului’’, cotidianul Realitatea; 
-2010- Diplomă de excelență pentru implicarea în organizarea Simpozionului interjudețean „Otilia 
Cazimir-poeta sufletelor simple” și înființarea Asociației „Otilia Cazimir”,ca membru fondator; 
-2010 - Diplomă de excelență, în semn de mulțumire, pentru sprijinul acordat Consiliului Județean al 
Elevilor Neamț în anul școlar 2009-2010; 
-2010 – Diplomă de recunoștință acordată de Asociația învățătorilor din județul Neamț de „Ziua 
Învățătorului”; 
- 2010- Diplomă aniversară a „Zilei Veteranilor de Război din România”; 
-2010- Diplomă de onoare pentru sprijinul acordat în desfășurarea celei de-a III –a Conferințe 
Internaționale UNIFERO” ; 
-2010- Diplomă de onoare pentru activitatea didactică, culturală, devotament și contribuții la dezvoltarea 
învățământului românesc; 
-2010- Diplomă pentru contribuția adusă la organizarea Olimpiadei Naționale „Arte vizuale - Arhitectura 
și istoria artelor”   
-2010- Diplomă pentru contribuția adusă la organizarea etapei naționale a Olimpiadei la disciplinele din 
aria curriculară Tehnologii; 
-2010- Diplomă pentru participarea la Simpozionul Național „Școala Modernă”, ediția a VIII-a, organizat 
de CCD Neamț; 
-2010- Diplomă pentru participarea în calitate de Președinte al comisiei de evaluare la Concursul 
Național comunicare.ortografie.ro, din anul școlar 2009-2010; 
- 2010- Diplomă de participare pentru sprijinul acordat la organizarea manifestărilor Cultural Religioase: 
„Zilele Episcop Melchisedec Ștefănescu”, ediția a X-a; 
-2010- Diplomă de participare pentru sprijinul acordat la lucrările proiectului „Valențe culturale ale 
securității și sănătății în muncă”; 
-2009- Teacher Certificate – Brusselles, European SchoolNet; 
-2008-2009 Diplomă de onoare pentru întreaga activitate depusă în slujba școlii, Colegiul Tehnic de 
Transporturi Piatra-Neamț; 
-2009 – Diplomă de excelență pentru promovarea muzicii ușoare românești; 
-2009 – Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, Ministerul Administrației și Internelor, Inspectoratul de 
Poliție al Județului Neamț - Diplomă de participare la Concursul „Educație rutieră – educație pentru 
viață”, etapa națională, Piatra – Neamț; 
 -2009 – Institutul Român pentru Drepturile Omului – Diplomă de merit pentru merite deosebite în 
promovarea, organizarea și desfășurarea de activități specifice în cadrul Anului Internațional al Învățării 
Drepturilor Omului  
-2008- Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Academia Română – Diplomă pentru buna 
organizare a Centrului de Test la concursul național de evaluare la fizică; 
-2008 - Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – Diploma GHEORGHE LAZĂR, clasa I – pentru 
preocupări deosebite în domeniul inovării didactice din ultimii 20 de ani, rezultate remarcabile obținute 
cu elevii la olimpiade și concursuri internaționale și naționale și implicarea deosebită în activitatea 
educativă din școală și din cadrul comunității; 
-2008 – Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și Universitatea Politehnica din București, conferă 
Diplomă de participare la al XXIX-lea Congres Național al Învățătorilor; 
-2007 – Diplomă de recunoștință pentru devotament și contribuții la dezvoltarea învățământului 
românesc nemțean, Asociația Învățătorilor din jud. Neamț 
-2006 - Diplomă de merit – pentru contribuția adusă la organizarea și desfășurarea Simpozionului 
Interjudețean “Ștefan Procopiu” ; 
-2005 am participat la Simpozionul Internațional de formare a formatorilor cu tema “Educația pentru 
religie și pentru cultura diversității” la Oradea”; 
-2005 – Diplomă de onoare – pentru participarea la manifestările din cadrul Zilelor Liceului  - Grup 
Școlar “Gh. Cartianu” Piatra-Neamț. 
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 -2005 – Ministerul Educației și Cercetării, Federația Sportului Școlar și Universitar – Diplomă de 
excelență pentru contribuția adusă la promovarea și susținerea sportului școlar din România; 
-2005 – Ministerul Educației și Cercetării – Diplomă de onoare, etapa națională a Concursului de Limbă 
și Literatură Română pentru minorități; 
-2005 – Diplomă de onoare pentru sprijinul acordat sportului școlar de performanță, LPS Piatra-Neamț; 
-2004 – Ministerul Educației și Cercetării  - CCD Neamț, Diploma de onoare – pentru excelenta 
susținere a lucrării „Tehnica eufemismului diplomatic în realizarea portretului lui Ștefan cel Mare în 
cronici”. 

- publicații de specialitate în revistele: „Asachi”, „Tribuna învățământului”, „Apostolul”, „Școala 
modernă”; 
- publicația: „Ion Creangă, maestru al narațiunii și al stilului oral în Metodica predării limbii române”, 
Biblioteca Centrală de Pedagogie, București 1994. 

Informații suplimentare - Academician Eugen Simion, Academia Română; 
- Prof. Corina Marin, director general, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; 
- Conf. univ. dr. Iulian Costache – Ambasada română din Berlin. 

 

 
 
 
 
 
 
Data: 03.10.2016                                                                                                  Viceprimar al Municipiului Piatra-Neamț, 

                                                                                                                            Prof. VÎRLAN GEORGETA LUMINIȚA 
 


