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INFORMAŢII PERSONALE Miron Mihaela Elena  
 

   

 

 mihaelamiron2020@gmail.com 

 

 

Sexul feminin | Data naşterii 31.10.1962| Naţionalitatea româna  

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
  

Perioada  1996 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director 

   

Numele si adresa angajatorului   Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă Turnu Rosu, str.Gării, Nr.693,  

Loc.Turnu Roșu, judeţul Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ 

 

Perioada 

  

2001 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator- Centrul de Plasament pentru Copilul cu Dizabilități Turnu Roșu 

   

Numele si adresa angajatorului   Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu,str.Mitropoliei, 

nr.2 Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Asistenţă socială 

   

   

Perioda  1981-1996 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor-educator 

Numele si adresa angajatorului   Centrul Şcolar de  Educaţie Incluzivă Turnu Rosu, judeţul Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ 

Activități didactice și de recuperare-învățământ special 

LOCUL DE MUNCA 

PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

LOCUL DE MUNCĂ 

DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE 

SE CANDIDEAZĂ 

 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Turnu Roșu 

 
 

Director  
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Educaţie şi formare 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

  

2015-2019 

Certificate de participare Programe Erasmus+ 

Olanda, Germania, Turcia, Portugalia, Grecia, Lituania 

 

 

 

 

 

2019 

Elemente de educație incluzivă pentru managerii școlari 

 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

Curs POCU 

Certificat de formare 

 

 

 

2018-2020 

 

Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice 

inovatoare pentru școala sibiană incluzivă 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

Curs POCU 

 

 

 

2015 

Management școlar adaptat la realitățile societății romanești 

Proiect DidactIno-POSDRU 

 

Universitatea Spiru Haret 

Curs formare 

 

 

 

2015 

 

„Intervenţii psihopedagogice pentru copiii cu dizabilităţi şi familiile acestora” 

Universitatea „Babeş Bolyai”Cluj Napoca 

 

Curs postuniversitar 

 

 

2015 

Management școlar adaptat la realitățile societății românești 

 

I.S.J.Sibiu,I.S.J.Mehedinți,Universitatea Spiru Haret 

Program de formare continuă 

Dezvoltare resurse umane 
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Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

 

 

2014 

Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Certificat de competențe profesionale 

Pregătire formare,marketing,proiectare programe formare,etc 

Formator 

S.C.ROMARKETING S.R.L. 

 

 

2011 

Formare profesor mentor in inv.gimnazial 

Mentor in invatamantul gimnazial 

• Comunicarea-dimensiune socială; 

•  Monitorizarea stagiarului; 

•  Stabilirea nivelului individual de performanță profesională; 

•  Îndrumarea stagiarului în dezvoltarea capacităților profesionale; 

•  Planificarea și  organizarea evaluării; 

• Planificarea activităților de practică. 

 Universitatea „Lucian Blaga”Sibiu 

 

 

2011 

 

Tinerii impotriva violentei 

Institutul de Stiinte ale Educatiei 

Perfectionare 

 

 

 

2011 

 

Leadership si management educational in sistem descentralizat 

 

Perfectionare 

Ministerul Educatiei Cercetarii si Sportului 

 

 

 

2011 

 

Rolul cadrelor didactice in integrarea socială a copilului cu dizabilități 

 

Agenția Națională pentru Munca și Protecție Socială Sibiu 

 

 

 

2007 – 2009 

Management Educaţional 

Master in Management Educaţional 
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Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

• Consiliere educaţională şi managementul carierei;  

•  Management educaţional strategic; 

• Măsurarea şi evaluare în educaţie; 

•  Parteneriatele educaţionale: şcoală - familie - comunitate; 

• Managementul financiar contabil;  

• Managementul proiectelor educaţionale;  

• Managementul situaţiilor de criză educaţională;  

• Sisteme şi tehnologii informatice aplicate în managementul educaţional; 

 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu – Centrul de Consultanţă şi 

Perfecţionare CONCEPT 

 

 

 

2006 – 2007 

Profesor de sprijin 

Invatamant integrat / de sprijin 

Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca 

 

Curs Postuniversitar 

 

 

Noiembrie 2007 

Tipuri de intervenţie în tratarea tulburărilor de limbaj 

Curs dezvoltare profesională 

 

 

Colegiul Salessians de Saria, Barcellona, Spania 

 

 

 

 

 

octombrie 2005- ianuarie 2006 

Management de proiect-Accesare burse Comenius –Agenţia Socrates 

 

 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

 

 

 

 

 

Februarie – Iunie 2005 

Program de dezvoltare profesională pe baza activităţii proprii desfăşurate în 

şcoală 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Centrul Naţional de Formare a Personalului 

din Învăţământul Preuniversitar 

 

 

http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32606&id_back=-1&p_back=-1
http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32604&id_back=-1&p_back=-1
http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32605&id_back=-1&p_back=-1
http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32609&id_back=-1&p_back=-1
http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32610&id_back=-1&p_back=-1
http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32612&id_back=-1&p_back=-1
http://ums.uab.ro:8080/ums/do/secure/vizualizare_situatie_detaliata_evaluari?id=32614&id_back=-1&p_back=-1
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Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

 

 

 

 

 

 

 

Martie – iunie 2002 

- managementul resurselor umane; 

- team building; 

- instruirea diferenţiată; 

- teoria inteligenţelor multiple; 

- management de proiect; 

- managementul şi gestiunea clasei de elevi; 

- curriculum la decizia şcolii – proiectare şi gestionare. 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu 

 

 

Iunie 2002 

Tehnici de învăţare adaptate pentru învăţământul special 

Inimile Speranţei, organizaţie nonguvernamentală din SUA 

2001 – 2002 

Curs - profesor metodist 

Metodist 

Casa Corpului Didactic, Sibiu 

 

 

 

 

 

2001 

Resurse umane pentru managerii instituţiilor pentru protecţia copilului 

 

Organizaţia Holt – România 

 

 

 

 

 

Februarie – septembrie 2001 

 

Managementul resurselor umane 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti 

curs 

 

 

1996 – 2000 

Psiholog 

• Psihologie socială; 

•  Psihologia muncii; 

•  Psihologia comunicării; 

•  Psihologie organizațională și managerială; 

•  Introducere în consilierea psihologică; 

•  Consiliere educațională și a carierei; 

•  Psihologia familiei și cuplului; 

• Psihologie socială; 
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 [COMPETENΤE 

PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

Perioada 

Calificarea /Diploma obtinuta 

Domenii principale studiate 

Competente dobandite 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare al formei de 

Invatamant / formare 

 

 

 

•  Psihologia muncii; 

•  Psihologia comunicării; 

•  Psihologie organizațională și managerială; 

•  Introducere în consilierea psihologică; 

•  Consiliere educațională și a carierei; 

•  Psihologia familiei și cuplului; 

•  Psihologia creativității. 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Psihologie 

 

 

 

 

1985 – 1990 

Economist 

 

Universitatea de Vest Timișoara,Facultatea de Științe Economice 

 

 

 

 

1977 – 1981 

-capacitatea de transmitere de cunoștințe 

-capacitatea de relaționare și motivare a elevilor 

-capacitatea de evaluare, etc 

Specializarea învățător 

 

Liceul Pedagogic din Sibiu 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Franceză A2 B2 A2 A1 A2 

  

      

 

 

  

Competenţe de comunicare  Abilitatea de a comunica cu diferite tipologii umane, formată pe parcursul activităţii de 

profesor si manager 
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Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

  - leadership 

- abilitatea de a iniţia proiecte, de a atrage şi de a utiliza fonduri, formată pe parcursul 

activităţii de manager 

-  mentor al cadrelor didactice debutante 

- organizator al activitaților școlare și extrașcolare 

 

Competenţe dobândite la locul   

de muncă  

 

 

- de comunicare, de organizare, de relaționare, de promovare a imaginii instituției 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicare 

Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de probleme 

 
Utilizator 

independent  

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

  

  

 

 

Permis conducere 

   

 

Categoria B 


