Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Banu Gabriela
Adresa
Telefon

Mobil:

E-mail(uri)
Naţionalitate Română
Data naşterii
Sex Femeiesc

Locul de muncă vizat Director Casa Corpului Didactic Neamț
Experienţa profesională

Perioada

02 iunie 2015 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor - gradul I
Principalele activităţi şi responsabilităti

Profesor de discipline tehnice;
Membru în Consiliul de Administraţie al C.T.T. Piatra Neamt
Profesor metodist
Lector/Formator cursuri de reconversie profesionala
Membru in Consiliului Consultativ al Disciplinelor Tehnice
Membru al Corpului de Control al MEN

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 12 august 2012 – 02 iunie 2015
Funcţia sau postul ocupat Inspector Şcolar General Adjunct – Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Principalele activităţi şi responsabilităţi Managementul institutiilor de invatatmant
Managementul dezvoltarii resurselor umane
Managementul resursei umane
Managementul proiectelor europene
Alternative educationale
Managementul financiar
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada

07 mai 2009 -11 august 2012

Funcţia sau postul ocupat Profesor - gradul I
Principalele activităţi şi responsabilităti

Data :04.12.2019

Profesor de discipline tehnice;
Membru în Consiliul de Administraţie al C.T.T. Piatra Neamt
Profesor metodist

Lector/Formator cursuri de reconversie profesionala
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamt
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
pp

Perioada 01 Septembrie 2007 – 07 mai 2009
Funcţia sau postul ocupat Inspector Şcolar General Adjunct – Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea si coordonarea inspecţiei şcolare
Organizarea si coordonarea activităţilor de perfecţionare si formare
Preşedinte Colegiul de Disciplina;
Vicepreşedinte Comitetul Local de Dezvoltare Sociala pentru Formare Profesionala
Organizarea si coordonarea concursului pentru ocuparea posturilor de director si director adjunct in
unităţile şcolare
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01.09.2005 – 01.09.2007
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular la Colegiul Tehnic de Transporturi – Piatra Neamţ
Principalele activităţi şi responsabilităţi -

Profesor metodist – I.Ş.J. Neamţ – discipline de specialitate
Formator cursuri de formare a adultilor
Evaluator activitati de formare a adultilor
Membru evaluator examene şi concursuri
Membru al Corpului de Control al M.E.C.
Şef comisie metodică

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 09.02.2004 – 01.09.2005
Funcţia sau postul ocupat Inspector cu Programe Europene
Inspector Discipline Tehnice
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea examenelor de obţinere a competenţelor profesionale, membru în Comisia
Judeţeană de Evaluare şi Certificare – CJEC;
Organizarea de Olimpiade şi Concursuri şcolare;
Organizarea de simpozioane şi conferinţe;
Monitorizarea examenelor de Bacalaureat şi membru în comisia de contestaţii;
Membru în grupul restrâns de lucru al Consorţiului Regional pentru Educaţie şi Formare
profesională al Regiunii de Dezvoltare NE;
Membru în Comisia de mobilitate a personalului didactic;
Membru în Comisia de Acreditare a Furnizorilor de Servicii Sociale;
Membru în Comisia Judeţeană de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor
Neamţ;
Formarea cadrelor didactice in managementul proiectelor europene
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 07.03.2003 – 09.02.2004
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct la Grupul Şcolar Auto – Piatra Neamţ
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea activităţilor la disciplinele tehnice de specialitate
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamţ
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 07.09.1997 – 01.09.2002
Funcţia sau postul ocupat Director adjunct la Grupul Şcolar Industrial de Industrie Alimentară – Roman
Data :04.12.2019

Principalele activităţi şi responsabilităţi -

Organizarea activitatilor la disciplinele tehnice de specialitate
Conducerea activitatilor de scriere si implementarea proiectelor Phare
Organizarea atelierelor de productie pentru realizarea veniturilor extrabugetare
Organizarea activitatilor de perfectionare si formare a cadrelor didactice
Lector la cursuri de formare a adultilor

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar Industrial de Industrie Alimentară – Roman
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01.09.1986 – 27.09.1997
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular la Grupul Şcolar Industrial de Industrie Alimentară – Roman
Principalele activităţi şi responsabilităţi -

Profesor metodist
Membru evaluator examene si concursuri
Lector/Formator cursuri de reconversie a somerilor

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar Industrial de Industrie Alimentară – Roman
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ
Perioada 01.05.1984 – 01.09.1986
Funcţia sau postul ocupat Inginer Întreprinderea de Industrializarea Sfeclei de zahăr – Roman
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea activitatilor de intretinere si reparare a masinilor si utilajelor
Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Industrializarea Sfeclei de zahăr – Roman
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrial
Perioada 1.09.1986 – 01.05.1984
Funcţia sau postul ocupat Inginer Intreprinderea de Tractoare - Miercurea Ciuc
Principalele activităţi şi responsabilităţi Organizarea activitatilor de producere a agentului termic
Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Tractoare - Miercurea Ciuc
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrial

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

22.09.2008 – 31.01.2009
Managementul instituţiilor educative
Casa Corpului Didactic Neamţ
Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ
Managementul organizaţiilor şcolare
Managementul clasei
Lidership- profilul managerului
Proiectarea,managementul şi evaluarea programelor şcolare
Concepte de bază în Tehnologia Informaţiei

Calificarea / diploma obţinută

07.09.2010-26.10.2010
Competenţe antreprenoriale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

S.C.European Consulting S.R.L.

Perioada

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Organizarea unei societăţi comerciale
Planul de afaceri
Prezentarea la interviu
Piaţa muncii
Marketingul afacerilor

Perioada 11.04.-16.05.2009
Calificarea / diploma obţinută
Data :04.12.2019

Monitor calitate”- Adeverinta

Asigurarea calitatii si formarea monitorilor de calitate in invatamantul profesional si tehnic
Managementul institutiilor educative
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Casa Corpului Didactic Neamt

Calificarea / diploma obţinută

2006 – 2008

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Cursuri Postuniversitare: Management public modern/diploma de studii/diploma de licenţă
Managementul organizatiei moderne
Comunicarea comportament organizational
Managementul Institutiilor publice
Functiile managementului in domeniul public
Managementul schimbarii, conflictelor si timpului..

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie – Iaşi

Perioada 2005
Calificarea / diploma obţinută

Curs de „Manager proiecte”/ certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Respectarea prevederilor contractuale ale proiectului
Conducerea implementarii proiectului
Identificarea si analiza riscurilor
Orientarea muncii echipelor pentru realizarea obiectivelor organizationale
Asigurarea resurselor operationale pentru proiect
Estimarea resurselor,identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte
Precizarea cerintelor proiectului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

QCERT Suceava

Perioada Iunie 2005
Calificarea / diploma obţinută

Curs de Formator / certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Pregatirea formarii
Efectuarea formarii
Evaluarea cursantilor
Revizuirea si promovarea programului de formare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

AJOFM Neamt/CFP

Perioada 02 mai-06 mai 2005
Calificarea / diploma obţinută

Vizită de studiu ARION ,,Educaţia în şcoală pentru formarea cetăţeanului european

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Rolul scolii in formarea cetateanului european

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

ARION/ Italia

Perioada August-septembrie 2005
Calificarea / diploma obţinută

Curs de „Manager al Sistemelor de Management al Calităţii„/certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Educarea,instruirea si motivarea pentru calitate a personalului
Evaluarea furnizorilor
Imbunatatirea propriei pregatiri profesionale
Mentinerea

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

QCERT Suceava

Perioada Mai 2003-septembrie 2004
Calificarea / diploma obţinută

Data :04.12.2019

Cursuri de formare şi iniţiere în implementarea de Programe PHARE /Atestat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Analiza a implicatiilor dezvoltarii economiei de piata asupra nevoilor de formare a adultilor si a
capacitatii scolilor de invatamant profesional si tehnic de a raspunde acestor nevoi
Planificarea educatiei la cerere

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

M.E.C.

Perioada 22 octombrie-15 februarie 2003
Calificarea / diploma obţinută

Curs de,,Metodist”/certificat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul ca proces
Evaluarea ca proces
Managementul proiectarii didactice
Optimizarea metodologiei didactice
Managementul clasei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

CCD Neamt şi Inspectoratul Scolar Neamţ

Perioada 2000 – 2002
Calificarea / diploma obţinută

Masterat managementul productiei/ diploma de studii

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul resurselor umane
Managementul comercial si financiar
Strategii manageriale
Monitorizarea mediului industrial si legislatia protectiei mediului

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Bacău

Perioada 2000-2001
Calificarea / diploma obţinută

Programul de abilitare curriculară /adeverinta de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Metodologia predarii-invatarii pe baza noului Curriculum national
Proiectarea de curriculum la decizia scolii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei Naţionale ŞI Consiliul Naţional de Curriculum

Perioada Februarie- iunie 2001
Calificarea / diploma obţinută

Management institutiilor educative / certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Strategiide comunicare adecvate
COORDONAREA eficienta a echipelor manageriale si a personalului didactic
Indrumarea dezvoltarii profesionale a personalului didactic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

M.E.C. şi Banca Mondială

Perioada 1999 – 2001
Calificarea / diploma obţinută

Curs postuniversitar ,,Educaţie tehnologică şi tehnologii asistate de calculator/diploma de studii

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Utilizarea calculatorului in activităţile didactice
Programare calculator
Domenii profesionale
Birotica si utilizarea ei

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea Tehnică Bacău

Perioada 1978-1983
Calificarea / diploma obţinută

Inginer Masini Termice / diploma de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Constructia si functionarea masinilor termice
Organizarea activitatilor de productie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Facultatea de Mecanică – Institutul Politehnic Iaşi

Data :04.12.2019

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine Franceză şi Engleză

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba Franceză

C2

Utilizator
Utilizator
C2
experimentat
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Limba Engleză

B2

Utilizator
Utilizator
B2
independent
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale - iniţiere de parteneriate sociale;

- evaluare şi monitorizarea activităţilor de formare
- stimularea iniţiativelor şi creativităţii
- activităţi de mentorat;
- consiliere şi orientare profesională.
- disponibilitate la sarcini complexe si adaptare la efort;
- disponibilitate pentru lucrul în echipă şi spirit de echipa
- imparţialitate şi echilibru în relaţiile interumane şi în colectivitate
- interes şi preocupare faţă de domeniile noi de activitate şi faţă de descoperirile tehnice
- abilitate de organizare a muncii personale

Competenţe şi aptitudini - cunoştinţe pentru elaborarea de proiecte europene
organizatorice - abilitatea in aplicarea cunoştinţelor profesionale: capacitate de organizarea a propriilor resurse necesare
realizării sarcinilor
- uşurinţă în comunicare
- disponibilitate în organizarea sau desfăşurarea de proiecte
- nevoia de autoperfectionare
- preocupare pentru promovarea şi utilizarea soluţiilor noi aplicabile şi fiabile

Competenţe şi aptitudini tehnice - permis conducere: B, CE, DE;
-

profesor de legislaţie rutieră;
instructor auto;
utilizare calculator în activităţi educative şi tehnice;
persoană desemnată să conducă activităţi pentru transport
cunoaşterea şi exploatarea instalaţiilor termice, frigorifice, sanitare;
cunoaşterea şi exploatarea motoarelor cu ardere internă.

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare
Cunoştinţe avansate de operare pe calculator şi de birotică
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini Scriere si implementare proiecte cu fonduri europene { PHARE ,POSDRU,POCU}

Administrator firma formare profesională
Lector /Formator la cursurile de ,, Competente informatice”( 6 cursuri)
Lector/Formator la cursurile de perfectionare ,,Formator”(35 cursuri)
Formator cursul de specializare ,,Manager Proiect”(12 cursuri)
Evaluator programe de formare a adultilor
Deţin aptitudini comunicaţionale interumane axate pe respect reciproc şi asumare a responsabilităţii socioprofesionale

Permis de conducere Permis de conducere categoriile AM,B, BE, C,CE, D,DE,Tb
Informaţii suplimentare Pot fi obţinute de la:
Data :04.12.2019

Inspector Şcolar General – prof.Laiu Elena
Director de la Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamt , Prof.Anca HOGEA ;
Directia de Munca /Compartiment formare,autorizare furnizori de formare-jurist Ciuperca
Mihaela

Anexe Acte care atestă competentele mentionate

Data :04.12.2019

