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INFORMAŢII 

PERSONALE 
STOLERU Paula Mihaela  

 Dorohoi, Botosani 

 0231584050, interior 113        

 mihaela.stoleru@isjbt.ro 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

 

 

 

2002 până în prezent    Inspector școlar – dezvoltarea resursei umane; ISJ Botoșani (01.09.2020 până în prezent ) 

Expert activități educaționale proiect S.O.F.T (iulie 2021 până în prezent) 

Profesor limba engleză 

Director (2017-2020) 

Manager proiect Erasmus+ UNITING THE DIFFERENCES (2018 ) 

Manager proiect Erasmus+ L.E.A.D. (2018-2020) 

Manager proiect Erasmus+ TRAVELLING WORDS (2014-2016) 

Responsabil Comisia de Integrare Europeană (2012-2017) 

   Responsabil Comisia Limbă şi Comunicare (2012-2017) 

Director (2011-2012) 

Responsabil Comisia de Integrare Europeană (2007-2009) 

   Responsabil Comisia Limbă şi Comunicare (2004-2007) 

   Responsabil Comisia Consiliere şi Orientare (2005-2007) 

 

Școala gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Dorohoi, Botosani 

Tipul sau sectorul de activitate Educație și învățământ  

Iulie – septembrie 2014  Formator limba engleză  

Primăria municipiului Dorohoi  

Organizare curs limba engleză adulți 

Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză 

Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților 

August 2013  Formator limba engleză 

Asociația ”Clara” Dorohoi  

Organizare curs limba engleză adulți 

Dezvoltarea competențelor de comunicare în limba engleză i  

Tipul sau sectorul de activitate Educația adulților  



   Curriculum Vitae   STOLERU Paula Mihaela  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

  

22.02.2021-30.06.2021  Curs post universitar „Profesor de sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale”  

 Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș  

 ▪ Achiziționare de noi metode și instrumente de lucru cu elevii la clasă  

  

20 – 26.10.2019  Aprofundare metode și instrumente de predare a limbii engleze  

 Agrupamento de Escolas Vieira de Araujo, Vieira do Minho, Portugalia  

 ▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

▪ Achiziționare de noi metode și instrumente de predare a limbii engleze 
 

 

Iulie 2012 – Februarie 2013  Responsabil activități proiect transfrontalier Prevenirea sindromului morții albastre  

D.S.P. Botoșani  

Organizare activități, traducere dcumentație 

Tipul sau sectorul de activitate Sănătate publică, proiecte transfrontaliere  

 

2004 până în prezent  Traducător autorizat Ministerul de Justiție  

P.F.A. Stoleru Paula Mihaela  

Traducere EN-RO/RO-EN 

Interpretariat  

Tipul sau sectorul de activitate Traduceri autorizate 

11 – 15.03.2019  MOISSON  

I.S.J. Botoșani 

▪ Dezvoltarea abilităților de comunicare în limba engleză 

▪ Metode colaborative de abordare a orelor de curs 

12 – 16.03.2018  Aprofundare metode și instrumente de predare a limbii engleze  

Powiatowy Zespot Skol nr 1, Trzebnica, Polonia 

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

▪ Achiziționare de noi metode și instrumente de predare a limbii engleze 

10 – 11.10.207  Developing the Capacity of Preschool Educationa  

I.Ș.J. Botoșani 

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

24-28.03.2017  Europe Just in Time!  

Primăria cerrione, Italia 

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

8-12.05.2017  Educationa a la citoyennete europeennee – C3  

CCD Botosani 

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  
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27.01 – 4.03.2017  Competente in evaluare a cadrelor didactice pentru examene si concursuri nationale  

CCD Arges 

▪ Competente metodologice  

▪ Competente de evaluare 

▪ Competente de comunicare si relationare diversificate, specifice evaluarii 

17-22.04.2016  Aprofundare metode și instrumente de predare a limbii engleze  

Ozel Fener Rum Lisesi, Istanbul, Turcia 

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

▪ Achiziționare de noi metode și instrumente de predare a limbii engleze 

11.03-02.04.2016  Adeverință Alternativă la formal – educația nonformală  

C.C.D. Botoșani 

▪ Îmbunătățirea competențelor de transmitere și retenției a informației în medii diferite de învățare 

Octombrie 2015 Adeverință atelier Valorificarea concluziilor inspecției școlare   

C.C.D Botoșani 

▪ Eficientizarea activității de proiectare a inspecției școlare 

▪ Valorificarea concluziilor inspecției școlare de specialitate  

10-15.04.2015  Aprofundare metode și instrumente de predare a limbii engleze  

O.U.Otec Paisii, Silistra, Bulgaria  

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

▪ Achiziționare de noi metode și instrumente de predare a limbii engleze 

12.01-31.03.2015  Adeverință participare proiect POSDRU/174/1.3/S/149155   

MENCS prin Scoala gimnazială Al.I. Cuza, Dorohoi  

▪ Abilitatea de a evalua în mod corespunzător propriile nevoi de formare și educare  

02-07.12.2014  Aprofundare metode și instrumente de predare a limbii engleze  

3rd Gymnasio of Kalamaria, Thessaloniki, Grecia  

▪ Dezvoltarea abilităților de manageriere și aprofundare a proiectelor Erasmus+  

▪ Achiziționare de noi metode și instrumente de predare a limbii engleze 

01-14.02.2014  Adeverință Metodistul – exemplu de profesionalism   

C.C.D. Botoșani 

▪ Comunicare și relaționare eficientă 

▪ Standarde metodologice pentru metodiști 

▪ LEN 1/2011  

Iunie-iulie 2013  Dezoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a elevilor   

C.C.D. Cluj 

▪ Abilități îmbunătățite de predare a limbii române  

Mai-iunie  2013  Formarea continuă a profesorilor de limba română în societatea cunoașterii   

C.C.D Cluj 

▪ Abilități îmbunătățite de predare a limbii române  

Sesiunea 2013 (4.03.2013)  Obținerea gradului I în învățământ   

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava  

▪ Metodica predării limbii engleze  

Mai  2012 Managementul instituțiilor de învățământ   

C.C.D Botoșani 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

▪ Managementul intituțiilor de învățământ 

▪ Abilitate de coordonare a unei echipe de cadre didactice 

Ianuarie 2012  Atestat formare continuă a personalului didactic Mentalități europene   

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

▪ Comunicare și plurilingvism  

Iunie – septembrie 2011  Atestat formare continuă a personalului didactic Tehnologii informaționale și de 

comunicare 1 
 

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

▪ Calculatoare, echhipamente periferice și interfațare 

▪  Rețele de calculatoare 

▪ Software utilitar 

Septembrie – octombrie 2009  Certificat absolvire curs Mentor   

Asociația Humanitas, Botoșani 

▪ Mentorat cadre didactice 

▪ Formare și instruire cadre didactice debutante  

Iunie 2009  Profesor evaluator limba engleză   

C.C.D. Botoșani  

▪ Abilitatea de apreciere corespunzătoare conform descriptorilor de performanță și standardelor 

minime în vigoare a producerii de mesaje, indiferent de mediu, în limba engleză  

August 2008  Obținerea gradului II în învățământ   

Univeristatea Ștefan cel Mare, Suceava 

▪ Metodica predării limbii engleze  

2005-2007  Masterand – Teoria și practica traducerii – limba engleză   

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava 

▪ Aprofundarea cunoștințelor de limba engleză 

▪ Traducere de text literar și funcțional 

▪ Traducere simultană 

▪ Interpretariat   

August 2004  Obținerea definitivării în învățământ   

Universitatea Bacău  

▪ Metodica predării limbii engleze  

1998-2002  Licențiat în filologie – engleză - română   

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava  

▪ Limba și literatura engleză 

▪ Limba și literatura română  

Limba maternă Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Engleză  C2 C2 C2 C2 C2 

 Diplomă licentă facultate  

Franceză B1 B1 B1 B1 B1 

 Diplomă bacalaureat, foaie matricolă.  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
  

 

 

ANEXE 
  

 

 

 
 

Competenţe de comunicare  ▪ Competențe de comunicare bune dobândite în urma experienței de 14 ani ca profesor de limba 

engleză; 

▪ Fluență a discursului liber în urma cursurilor de limba engleză pentru adulți organizate; 

▪ Adaptabilitate la o gamă largă de subiecte din diferite domenii susținute de un vocabular foarte bine 

dezvoltat. 

 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

▪ Bun organizator (am organizat toate activitățile de predare-învățare, precum și pe cele cultural-

artistice din cadrul proiectului Erasmus+ Travelling Words); 

▪ Competențe manageriale dobândite în cadrul cursului MIE și puse în practică atât ca director (2011-

2012) cât și ca responsabil comisii metodice și comisii de lucru; 

Competenţe dobândite la locul de 

muncă  

▪ Adaptabilitate la program de lucru prelungit 

▪ Bun organizator de activități de voluntariat 

▪ Bun mediator 

Competenţe informatice  ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ în urma cursurilor de formare în domeniu  

Permis de conducere  ▪ B 

Publicaţii 

Prezentări 

Proiecte 

Conferinţe 

Seminarii 

Distincţii 

Afilieri 

Referinţe 

Lucrări publicate: 

▪ Translating Nonsense in Poetry, P.M. STOLERU 2015, ISBN 978-973-0-19915-4 

Articole publicate 

▪ The Light  Wihtin în cadrul simpozionului internațional din cadrul proiectului ”Sărbătoarea învierii – 

lumina sufletelor noastre”, ISBN 978-606-775-265-6.  

▪ Predarea limbii engleze prin joc la clasele primare, februarie 2015 

▪ Learning by doing în cadrul concursului interjudețean ”Școala – universul copilăriei mele” ISSN 2067-

550X 

▪ Project Work in Teaching English a a Foreign Language în cadrul concursului interjudețean ”The British 

Factor”, ISSN 2344-0740 

▪ Drama in the Secondary Classroom  în ”Promoting ICT Usage and Foreign Language Aquisition for a 

Better Professional Experience”, 2013, ISBN 978-606-8078-65-6 

▪ Optional Courses – Having Fun and Learning More  în ”Promoting ICT Usage and Foreign Language 

Aquisition for a Better Professional Experience”, 2013, ISBN 978-606-8078-65-6 

Proiect Erasmus+: 

▪ Travelling Words 2014-EL01-KA201-001331_2 – 2014-2016  

 Toate informațiile din prezentul Curriculum Vitae sunt susținute de dovezi prezentate în continuare  


