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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Secheres Mariana-Ioana 

Adresă(e) Brasov, Romania 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)  Romana 
  

Data naşterii 13.05.1951 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1976-2011 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor istorie/  stiinte sociale 

Numele şi adresa angajatorului    Colegiul Tehnic „Transilvania” (Astra) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1972-1976 

Calificarea / diploma obţinută Profesor istorie / stiinte sociale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Istoria romanilor, Istorie universala, Pedagogie, Metodica, Stiinte politice, Stiinte sociale. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babes Bolyai, Facultatea de Istorie-Filozofie, sectia Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Rusa 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B1  B1  B1  A2  A2 

Rusa   B1  B1  B1  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabila, lucrez eficient in echipa, ma adaptez la medii multiculturale si diverse din punct de evedere 
social, capacitate buna de empatizare, dorinta de a acorda sprijin grupurilor defavorizate; 
 Consilier educativ 2001-2005 
 Animator socio-educativ in cadrul asociatiei de voluntariat IMPACT 2009-2011 
 Participare in cadrul stagiului de formare :” CIVITAS”, 2008-2009 
 Participare in cadrul stagiului de formare : „Multiculturalitate si Integrare Europeana”, 2006-2007 
 Participare in cadrul stagiului de aprofundare: „Consiliere si Orientare”, 2001-2006  
 Participare la stagiul de formare pentru implementarea Programului national „ Educatie pentru 
cetatenie democratica”2005 
 Participare la cursul de perfectionare „O istorie a comunismului din Romania „ 2010 
 Participare la activitati organizate in cadrul proiectului „Restructurarea sistemului de formare continua 
a personalului din invatamantul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale 
transferabile „ID3777- 2012 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta buna a managementului de proiect si al echipei, spirit organizatoric dezvoltat. 
Participare la cursul organizat de Universitatea Transilvania, Brasov „ACADEMICA I”, 2008-2009 
Participare la programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare a cadrelor didactice –
ISTORIE :”DeCeE” 2008-2009 
Absolvre curs formator 2008 
Organizator al proiectului international „Interferente culturale  si educationale cu romanii de 
pretutindeni”(schimb cultural si educational intre elevi din scoli brasovene si elevi din Magdacesti-
Republica Moldova-2007-2008 
Participare la programul de formare continua :” Dezvoltarea resurselor umane in invatamantul 
profesional si tehnic- Proiect PHARE” 2003-2004 
Absolvire „Cursul de formare continua a personaluluii de conducere” 2003-2004 
Parcugerea stagiului de:” Initiere in problematica mentoratului” 2001-2002 
 Participare la stagiul de formare: „Metode active de predare-invatare-evaluare centrata pe elev”-
2004-2005 
Organizarea si pregatirea echipajelor de elevi participante la concursurile pe teme istorice(2006-2012) 
 Participarea la organizarea Concursului National „Cultura si civilizatie romaneasca”-Brasov mai 2005 
 Participarea la organizarea Simpozionului National „90 de ani de la Marea Unire” Brasov noiembrie 
2008 
 Participare la organizarea Concursului national „Memoria Holocaustului” etapa finala Brasov iulie 
2010 
 Participare la Simpozionul national „ Probleme actuale ale invatamantului romanesc in context 
european „ cu lucrarea „ Constitutia din 1866”- mai 2012 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Competente medii de utilizare a calculatorului si internetului. 
Curs de formare TIC, organizat de SIVECO Romania, 2008 
Modul „Tehnici informationale computerizate”, 2003-2004     
Formator in cadrul programului de formare continua „Formare specialisti in evaluare INSAM”2010 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Membru in formatia de teatru a Facultatii de istorie-filosofie a Univ. Babes-Bolyai-Cluj-Napoca 1974-
1975 

  

Alte competenţe şi aptitudini Participare la Cursurile de vara ale Societatii de Stiinte Istorice din Romania, 2004-2012 
Participare la stagiul de formare Aria curriculara „Consiliere si orientare” 2006-2007 
Participare la Seminarul de perfectionare pentru profesorii de educatie antreprenoriala,Coeziune 
Economica si Sociala, Program PHARE , 2003 
Follow-up seminar de perfectionare pentru profesorii de educatie antreprenoriala, 2003 
Stagiu de formare :”Promovarea sanatatii mentale si emotionale”, 2001 
Stagiu de formare intitulat :”Reforma educatiei in Romania”, 2000 
Stagiul de formare pentru Reforma invatamantului profesional si tehnic, 1999 
 Participare la conferinta- „Mentoratul-realitati si perspective - 2004 
 Participare la Conferinta Nationala a SSIR-Targu-Jiu 9-10 noiembrie 2007 , Campina 2011, 
Bucuresti-mai 2012, Craiova 2014 
 Membru al comisiei de concurs la Concursul de admitere la Academia de politie „Alexandru Ioan 
Cuza” –sesiunea iulie 2011 
 Membru in comisii de examen si evaluare in cadrul examenului de bacalaureat  2005-2012 
 Participare la stagiul de formare „Competente in Mass- Media „ 2005-2006 

   Implicarea in proiectul „Let’s do it,Romania! „ 2010   
   Vicepresedinte filiala Brasov a Societatii de Stiinte Istorice   , membru in Consiliul National al S.S.I.                                                                                   
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Permis(e) de conducere - 
  

Informaţii suplimentare Publicatii : SINTEZE: Istoria romanilor, clasa a-XII-a, pentru examenul de bacalaureat, 2003 
                  Istoria romanilor, sinteze si teste, 2005, editura „Diversitas”   
                 „ Contributia Mitropolitului Andrei Saguna la dezvoltarea scolilor satesti  in limba romana     
din Transilvania” in Studii si articole de istorie, 2011   
Premii la nivel judetean si national : 
                   Premiul I  la Sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale profesorilor la disciplina 
istorie-faza judeteana 2005 
                  Premiul  II  la Sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale profesorilor la disciplina 
istorie- faza judeteana 2006 
                  Mentiune  la Sesiunea de referate si comunicari stiintifice ale cadrelor didactice la 
disciplina Istorie –etapa nationala 
                   Premiul I  la faza judeteana a concursului „Istorie si societate in dimensiune virtuala”si 
clasificare la faza nationala cu elevul Blaj Sergiu cl. A XI a E 
Echipaje pregatite: 2007 locul II  faza judeteana „Istorie si societate in dimensiune virtuala” 
                              2008 locul I si II  concurs interscolar „1 decembrie 2008- 90 de ani de la Marea 
Unire” 
                              2011 locul I  concurs interscolar „1 Decembrie- ziua nationala a Romaniei”” 
                   Diploma de excelenta conferita de Filiala Mehedinti a SSIR- 2006  
 Medalii: Meritul pentru invatamant- clasa a III a -2004 

  

Anexe  

 


