
CURRICULUM   VITAE 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

   

              

 

               EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 

• Perioada 1sept. 2017 – prezent 

• Numele şi adresa angajatorului Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 2 Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate management 

• Funcţia sau postul ocupat  director 

• Principalele activităţi şi responsabilităţi  Organizare, îndrumare,coordonare, control şi evaluare ale activităţilor desfăşurate în CSEI 
Nr. 2 Sibiu; întocmire şi prezentare  a rapoartelor de activitate semestriale şi a planurilor 
manageriale, înaintarea acestora forurilor superioare, reprezentare a instituţiei în relaţiile cu 
terţi, asigurarea calităţii managementului educaţional, răspundere în faţa ordonatorului 
principal de credite în ceeea ce priveşte managementul financiar; cooperare cu părinţii, 
elevii, comunitatea locală. 

 
 

• Perioada  1sept. 2012 – 31aug. 2017 

• Numele şi adresa angajatorului  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Comisia de dezvoltarea profesională 

• Funcţia sau postul ocupat   responsabil 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Identificarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice din  şcoală; analiza acestor nevoi 
şi întocmirea planul de dezvoltare la nivelul unităţii, prezentarea  ofertei de cursuri de formare 
desfăşurate de către CCD Sibiu sau alte instituţii de învăţămât abilitate; consilierea cadrelor 
didactice în vederea întocmirii dosarelor pentru înscrierea la concursurile pentru obţinerea 
gradelor didactice. 

 

 

• Perioada  1sept. 2007 – 31 aug.2008 

• Numele şi adresa angajatorului  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 management 

• Funcţia sau postul ocupat   director 

 

Nume  Nan Nicoleta 
Adresă   16, Şoimului, Sibiu, România 

Telefon  0369 – 807662  Mobil : 0726545899           

   

E-mail  nico2005_nan@yahoo.com 

                                                      Sex          feminin 

Data naşterii  27.04.1966 

Naţionalitate  română 

 

  



• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  Organizare, îndrumare,coordonare, control şi evaluare ale activităţilor desfăşurate în CSEI Nr. 1 
Sibiu; întocmire şi prezentare  a rapoartelor de activitate semestriale şi a planurilor manageriale, 
înaintarea acestora forurilor superioare, reprezentare a instituţiei în relaţiile cu terţi, asigurarea 
calităţii managementului educaţional, răspundere în faţa ordonatorului principal de credite în 
ceeea ce priveşte managementul financiar; cooperare cu părinţii, elevii, comunitatea locală. 

 

 

  

• Perioada  1sept. 2006 – sept 2007 

• Numele şi adresa angajatorului  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii 

• Funcţia sau postul ocupat  Responsabil comisie 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Realizarea strategiei de evaluare şi asigurarea calităţii; publicarea raportului anual de evaluare 
internă privind calitatea educaţiei în organizaţie; înaintarea către conducerea instituţiei şcolare a 
propunerilor pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei; cooperarea cu părinţii, elevii, comunitatea 
locală 

 
 

• Perioada   1sept 2006 – sept 2007, 1 sept 2010 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Consiliul de Administraţie 

• Funcţia sau postul ocupat  membru 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Îndrumarea şi coordonarea activităţii de evaluare şi asigurare a calităţii 

 
 

• Perioada   1sept 1997  – 2017 

• Numele şi adresa angajatorului  Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Învăţământ special 

• Funcţia sau postul ocupat  profesor psihopedagogie specială 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 procesul instructiv-educativ 

 
 

• Perioada   sept 1995 – aug. 1997 

• Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Specială pentru deficienţi de auz Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Învăţământ special 

• Funcţia sau postul ocupat  profesor psihopedagogie specială 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 procesul instructiv-educativ 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada    2014-  2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă: Intervenţii 
psihopedagogice pentru  copiii  cu dizabilităţi   şi familiile acestora 

• Numele calificării primite  Certificat de atestare a competenţelor profesionale  

• Nivelul în cadrul clasificării   
Curs postuniversitar de perfecţionare 



naţionale (dacă este cazul) 

 
 

• Perioada   Oct.2005 – iulie 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Management educaţional 

• Numele calificării primite  master  

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Master 

 
 

• Perioada   mai 2005 – iunie 2005 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca; Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Profesor de sprijin 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Curs postuniversitar de perfecţionare 

 
 

• Perioada    1996- 2000 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „ Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de  Ştiinţe Economice 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Economist licenţiat 

• Numele calificării primite  Economist  în Turism şi servicii 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Învăţământ superior de lungă durată 

 
 

• Perioada   1990 - 1995 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Ştiinţe 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Licenţiat în psihopedagogie 

• Numele calificării primite  Diplomă de licenţă 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Învăţământ superior de lungă durată  

 
 

 

 

• Perioada   1980 - 1984 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Liceul de Filologie- istorie „Octavian Goga” , Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Profilul Filologie- istorie 

• Numele calificării primite  bacalaureat 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Învăţământ liceal 

• Perioada   2019 



 

 

• Perioada   Aug.  2015- oct. 2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Mehedinţi 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

Univ. „Spiru Haret” Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „Didactino- Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică”, curs 
finanţat prin POSDRU 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program: Folosirea tehnologiilor de comunicaţie, multimedia şi e-learning în educaţie 

 
 

• Perioada   Aug.  2015- oct. 2015 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Mehedinţi 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

Univ. „Spiru Haret” Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „Didactino- Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică”, curs 
finanţat prin POSDRU, programul: Optimizarea performanţelor profesionale prin consultanţă şi 
coaching cognitiv comportamental  

• Numele calificării primite  Atestat de formare continuă a personalului didactic  

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program de formare profesională continuă 

 
 

• Perioada   Noi. 2012- Ian. 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

  Casa Corpului Didactic Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „Managementul formării continue în unitatea de învăţământ” 

• Numele calificării primite  Adeverinţă de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program de formare continuă a personalului didactic din învăţămâtul preuniversitar 

 
 

• Perioada   Noe. 2012- ian. 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Sibiu 

Casa Corpului Didactic Galaţi 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 SC Start2Perform SRL Craiova 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Programul de specializare ”Formator pentru educația adulților”, cod COR 242401 

• Numele calificării primite  Certificat de absolvire 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Specializare profesională 

• Perioada   Septembrie 2016 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „ Abilitare curriculară a cadrelor didactice la clasa pregătitoare” 

• Numele calificării primite  Adeverinţă de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Perfecţionarea pregătirii profesionale 



• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „Managementul proiectelor educaţionale”, curs finanţat prin POSDRU 

• Numele calificării primite  Atestat de formare continuă a personalului didactic 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program de formare continuă a personalului didactic din învăţămâtul preuniversitar 

 

• Perioada   Iun. 2012- feb. 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Univ. „Spiru Haret” Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „Managementul  resurselor umane, curs finanţat prin POSDRU 

• Numele calificării primite  Adeverinţă de participare, calificare: inspector resurse umane 

 
 

• Perioada   Aprilie 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Sibiu 

Casa Corpului Didactic Argeş 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Program  „Coordonate ale unui nou cadru de referinţă al curriculumului naţional”, din cadrul 
proiectului Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un 
imperativ al reformei curricualre  finanţat prin POSDRU 

• Numele calificării primite  Adeverinţă de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program de formare continuă a personalului didactic din învăţămâtul preuniversitar 

 
 

• Perioada   aug ust – sept 2011 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs finanţat prin POSDRU „ Formarea profesorilor- mentori în învăţământul gimnazial” 

• Numele calificării primite  Mentor 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Perfecţionarea pregătirii profesionale 

 

• Perioada  

  

Mai  2010 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea Alma Mater Sibiu şi Universitatea din Karlstad, Suedia 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Curs „Matematică creativă” 

• Numele calificării primite  Atestat  

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Perfecţionarea pregătirii profesionale 

 
 

• Perioada   Iunie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Casa Corpului Didactic Sibiu, CJRAE Sibiu, Fundaţia Bethel Germania 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Seminarul „Introducere în autism şi în programul TEACCH” 

• Numele calificării primite  Adeverinţă de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Perfecţionarea pregătirii profesionale 

 
 



• Perioada   Oct. 2007 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Fundaţia „Copii în dificultate”, Societatea Română de Pediatrie, CJ Argeş 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Seminar internaţional cu tema „Cheilopalatoschizis, hidrocefalie şi spina bifida” 

• Numele calificării primite  Certificat  de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program de formare continuă a personalului didactic din învăţămâtul preuniversitar  

 
 

• Perioada   Iunie-iulie 2004 ; iunie 2006; decembrie 2008 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Centrul Feuerstein - Trieste, Italia 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Terapeut în metoda Feuerstein ( nivel I ; II ) 

• Numele calificării primite  Atestat de participare 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Program de îmbunătăţire instrumentală  

 
 

• Perioada   sept. 2005 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Ştiinţe 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite 

 Profesor gradul I 

• Numele calificării primite  Certificat de acordare a gradului didactic I 

• Nivelul în cadrul clasificării 
naţionale (dacă este cazul) 

 Perfecţionarea pregătirii profesionale 

 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 

 Munca de echipă:  
Membru al echipei de proiect Comenius „Maladjusted youth - Integration through sport 
activities" 2011-2013- (" Integrarea tinerilor neadaptaţi prin activităţi sportive" ). 
 
 Membru al echipei de proiect „ Demersuri instructiv- educative extraşcolare, pentru 
integrarea psihosocială a adolescenţilor cu CES: ergoterapie, terapie ocupaţională şi art-
terapie” în cadrul Programului de Granturi pentru Dezvoltare şcolară 2007. 
 
 Membru al echipei pedagogice în cadrul Proiectului „Ştiinţa pentru toţi”, proiect coordonat de 
CCD Sibiu şi derulat în perioada martie 2006- sept. 2008. Proiectul vizează ameliorarea 
curriculum- ului şi a metodelor de predare- învăţare a Ştiinţelor ( biologie, fizică, chimie) pentru 
elevii din şcolile speciale şi elevii cu CES din şcolile de masă. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

Limba maternă română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

franceza   B2  B2  B2  B2  B2 

  



 
- Abilitaţi de comunicare: comunic cu usurinţă cu toţi factorii implicaţi în procesul educativ, cu 
reprezentanţii CJ, ISJ, CJRAE, reprezentanţi ai instituţiilor şcolare, părinţi. 
- Metodist al Inspectoratului Şcolar al judeţului Sibiu 
- Membru al Corpului naţional de experţi în managementul educaţional 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 
 - Am coordonat activitatea Comisiei metodice a profesorilor psihopedagogi 

- Am coordonat activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii  

- Coordonez Comisia de dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră 

- Am coordonat la Centrul de examen nr. 15 Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului 
pentru ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar (învăţământul special), 
sesiunea iulie 2008 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 

 Am bune cunoştinţe de operare pe calculator, folosind programele de birotică Microsoft Office şi 
navigare pe Internet 

 
 PUBLICAŢII 

 
 - Coautorul unui studiu aplicativ în domeniul Managementului educaţional. Titlul lucrării 

„Management educaţional. Studii aplicative”. Editura Psihomedia, 2008, ISBN: 978 -973 – 1753- 
58- 4. 
- Autorul unui articol în domeniul analizei financiare. Titlul: „Coordonatele analizei economico- 
financiare în organizaţia şcolară”. Editura Ade Print, 2009, ISBN 978-973-88287-3-5. 
- Autorul unui articol în domeniul curriculumului. Titlul: „Curriculumul şcolar în învăţământul 
integrat”. În volumul „ Toleranţă- Relaţionare- Comunicare” Editura Bibliotecii Astra Sibiu, 2010, 
ISBN 978-973-0-09387-2.  
- Coautorul unui articol „Profesorul itinerant- o provocare a învăţământului modern” apărut în 
revista Magister, 2008 
- Coautorul unui articol în domeniul managementului clasei „Conflictul, factor perturbator, în 
educaţia şcolară la preadolescenti cu CES” apărut în „Strategii de optimizare a managementului 
clasei”, 2010, ISBN  978-973-1959-84-9 
- Autorul lucrării „Demersuri instructiv-educative extraşcolare pentru integrarea psihosocială a 
adolescenţilor cu CES ”, ISSN 1843-9624 
 
 

 
 
 

 

Actualizat la data de 29.10.2020 


