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INFORMAŢII PERSONALE ŢĂRANU MIHAELA-GABRIELA 
 

 

Str. Cuza Vodă, nr. 6, sc. A, ap. 11, Botoşani, România 

0745407972 

gabrielamtaranu@yahoo.com 

- 

- 

Sexul Feminin| Data naşterii 03/11/1982| Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

 
 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Inspector școlar pentru educație permanentă și activități extrașcolare- Inspectoratul 
Școlar Județean Botoșani 
 
Studii superioare 
Absolventă de studii superioare de lungă durată, cu excelente abilităţi de consiliere,  
comunicare şi organizaţionale dobândite în pregătirea şi exercitarea profesiei, cu o 
experiența de peste 10 ani în educaţie nonformală şi lucru cu tinerii, profesorii și adulţii. 

Prezent-2010 

 

 

 

                                  2010 → 2007 

 

 

 

 

 

Prezent-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESOR ÎN CENTRE ŞI CABINETE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Botoşani, Cabinet de Asistenţă 
Psihopedagogică Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" Botoşani, str. Oct. Onicescu, nr. 7, 

Botoşani 

Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică Grupul Şcolar "Dimitrie Negreanu" Botoşani 

Str. « Dimitrie Rallet », nr. 7, Botoşani 

▪  Consiliere şi asistenţă psihopedagogică, orientare şcolară şi profesională a elevilor; 
consultanţă metodologică profesori; consultanţă psihopedagogică părinţi. 

Educaţie şi formare 
 
FORMATOR 
 

-Proiectul „Together for a better educational integration of children with special educational 
needs” Cod 2SOFT/1.1/133, martie- august 2021 
-Campania ZAS- Zilele Asistenţei Sociale 2019- Botoşani- facilitator, formator sesiune de 
activităţi practice de dezvoltare personală 
-Programul de formare „Învăţarea integrată- Pregătiţi pentru Viaţă, Adolescenţă şi 
Autocunoaştere. Aplicaţii practice pentru dirigenţie şi disciplinele opţionale”,  Asociaţia Life –
Learning Education, 17 mai-05 iunie 2019, 25 octombrie-17 noiembrie 2019, formator 
-Proiectul interinstituţional „Şcoala de vară- Bucuriile vacanţei”,  iunie-iulie 2018, organizator, 
lector-formator 
-Proiectul  Erasmus+ European Educational Techniques for a European High Level Youth 
Integration, Perioada de derulare: 01.08.2016 – 30.11.201,  Responsabil activitati de formare 
elevi/ profesori / parinti- Consiliere si orientare in cariera, Dezvoltare personala, Leadership si 
luarea deciziilor 
-Cursul de formare continuă RELAŢIA ŞCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE, derulat în cadrul 
Programului Senior Expert Service (SES)-RO-BOISJPROF, martie- mai 2016, formator 
-Proiectul „TABARA DE VARA ROMANO-BELGIANA LA VLASINESTI”, Programul 
International „JEUNE EN ROUMANIE-TINERI PENTRU ROMANIA-vara 2015”-
facilitator, formator 
-Consiliul Judeţean al Elevilor 2011-2016- formator şi profesor coordonator al CJE 
Botoşani 
-Consiliul Naţional al Elevilor 2012-2015- Reţeaua naţională de formatori CNE 
-Proiectele Erasmus+TiA „CiNEvoteaza? ”, „CiNEconteaza pe tine?”- martie- mai 
2013, februarie 2014- formator, facilitator 
-Proiectul Construcția Instituției Lucrătorul de tineret pentru integrarea tinerilor în 
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2020-2021                         

 

 

 

 

 

2015-2014 

 

 

 

 

 

 

Septembrie-Octombrie 2015 

 

 

 

 

 

Oct 2015-mai 2014 

 

 

 

 

 

2015-2012 

 

 

 

 

 

2015-2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2010 

 

2009-2007 

 

 

 

 

Septembrie 2006-august 2005 

 

 

Septembrie 2003-august 2002 

 

societate  9-15.09.2012, 23-29.09.2012- formator 
-Proiectul Școala românească- mediu incluziv –martie 2012- ianuarie 2013- Formator 
-Proiectul “Eu și copilul meu”- noiembrie-decembrie 2012- formator 
 
Cadru didactic/formator/cercetător în cadrul proiectului «Dispositifs inclusifs de coopération» 
(Inclusive cooperation training system), nr. 2018-1-FR01-KA201-047904, Programul 
Erasmus+, Acţiunea cheie 2, Educaţie şcolară, desfăşurat de Université de Bretagne 
Occidentale – Rennes, Franţa, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani 
 

EXPERT TS  INFORMARE COMUNITATE/PROMOTORI 

Titlul proiectului „START-O viata de calitate in siguranta” SMIS 56367, POSDRU/170/6.3/S/146738 

Departamentul Pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati 

 

CONSILIER INFORMARE ŞI ORIENTARE 

Titlul proiectului: „Instruire pentru furnizarea de servicii moderne”  
Contract nr. POSDRU/169/6.2/S/146756 
SC EURO BEST TEAM SRL 

 

EXPERT ACTIVITATI INTEGRATE (COR 242307), in cadrul proiectului cu finantare 
europeana „Oportunitati de ocupare pentru o viata mai buna in mediul rural” 
POSDRU/135/5.2/S/131271 

SC TERRA CONSTRUCTII SRL BOTOSANI 
Consiliere şi orientare în carieră 
 

PROFESOR METODIST 

Îndrumare şi consultanţă metodologică şi psihopedagogică oferită profesorilor debutanţi; 
Realizarea inspecţiilor curente/ speciale pentru acordarea definitivatului şi gradului didactic II în 
învăţământ 
Inspectoratul Şcolar JudeţeanBotoşani, str.”Nicolae Iorga”, nr. 28, Botoşani 
Consultanţă  psihopedagogică şi metodologică profesori, învăţământ preuniversitar 
 

PROFESOR COORDONATOR/ CONSILIER al Consiliului Judeţean al Elevilor Botoşani 

Consilierea şi îndrumarea elevilor în desfăşurarea activităţilor extracurriculare; 
Coordonarea elevilor în exercitarea rolului de reprezentare a elevilor la nivel judeţean şi naţional 
Organizarea Conferinţelor Interregionale, Naţionale ale Elevilor 
Coordonarea Proiectelor judene, naţionale 
Participare la Adunările Generale ale Elevilor 
Participare la Consultările din cadrul Ministerului Educaţiei şi Naţionale cu privire la problematica 
reprezentativităţii elevilor 
Formarea tinerilor, profesorilor 
 
RESPONSABIL CERCUL PEDAGOGIC AL CONSILIERILOR ŞCOLARI 
 
PSIHOLOG 
Evaluarea psihologică , recrutarea şi consilierea psihologică a  personalului; 
S.C.Victor Construct SRL, str. Ion Pillat, nr. , Botoşani 
Psihologia muncii şi organizaţională; Resurse umane 

EDUCATOARE 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 18 Botoşani  
Şcoala Gimnazială Nr.1 Cristeşti Botoşani 
INVĂŢĂTOARE 
Şcoala Gimnazială Nr.1 Cristeşti Botoşani 
Desfăşurarea procesului instructiv-educativ în î nvătămantul primar şi preşcolar 
Educaţie şi formare 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

26.02-29.03.2021 

 

01.02-02.03.2019 

 

07-10.02.2019 

 

 

 

                                 

                                     1.02.2019       

                                 

 

26.10-21.11.2018 

 

 

28-29.08.2018 

 

17-19.11.2017 

 

 

27.10-10.12.2017 

 

 

2018-2014 

 

2017 

 

 

1-4 februarie 2015 

 

 

 

Sesiunea 2013-2015 

 

 

2013 

 

 

Seria a III-a 2012 

 

 

2012 

 

 

 

2012 

 

 

 

Programul de formare pentru Constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și concursurile naționale 
 
-Programul de formare continuă „Leadership şi management în organizaţiile 
şcolare”, ASOCIAŢIA PROEURO-CONS 
-Cursul de instruire în vederea obţinerii rolului de formator pentru furnizarea 
programului de formare profesională „Învăţarea integrată- Pregătiţi pentru Viaţă, 
Adolescenţă şi Autocunoaştere. Aplicaţii practice pentru dirigenţie şi disciplinele 
opţionale”, Asociaţia Life –Learning Education 
 
-Cursul de instruire în vederea obţinerii rolului de formator pentru furnizarea 
programului de formare profesională „Evaluarea şi dezvoltarea personală a copiilor 
şi elevilor”, Asociaţia GO-AHEAD, Bucureşti 
 
-Programul  de formare continuă „Curriculum-modele de proiectare şi 
implementare”, Casa Corpului Didactic, Botoşani 
 
-Cursul de formare profesională „Protecţia copilului- interdisciplinaritate şi paticipare”, 
Asociaţia Hope and homes for children 
 
-Atelierul de formare  „Introducere în Tehnica Interviului Motivaţional”, Motivational 
Interviewing Network of Trainers- MINT 
 
-Programul de formare continuă „Competenţe în evaluare a cadrelor didactice 
pentru examene şi concursuri naţionale”, Casa Corpului Didactic Botoşani 
 
-Formare in Psihoterapie Experientiala Unificatoare 
Asociatia SPER Bucuresti 
 
-Curs „Teaching Entrepreneurship and leadership at school” 
IFOM Bologna, Erasmus + Programme 
 
Cursul „Influenţa mass media în promovarea/combaterea discriminării”, organizat în 
cadrul programului „Competenţe media pentru liceeni în lupta discriminării şi a 
discursului incitator la ură în mass media”, Câmpina 2015 
 
-Gradul Didactic I Psihologie 

i  

 

 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al. I. Cuza”Iaşi 

 

-Manager de proiect 

SC LOOP OPERATION SRL Bucuresti, Agentia Nationala  Antidrog 

 

-Membru în Corpul Experţilor în Managementul Educaţional 

 

-Managementului instituțiilor educaționale 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

 

-Educaţie pentru viaţa de familie Faza I Consilieri şcolari 

Fundaţia Tineri pentru tineri 
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COMPETENΤE PERSONALE  

 

 

2011 

 

 

 

2011 

 

 

 

2010 

 

 

2010 

 

 

 

 

2009 

 

 

August 2009 

 

 

 

2009-2007 

 

 

 

2007 

 

 

2007-2002 

 

 

 

2004 

-Formator 

Asociaţia Euro26  

 

-Tinerii împotriva violenţei 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

 

-Managementul Inspecţiei Şcolare 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

 

-Managementul Clasei de Elevi 

Casa Corpului Didactic Botoşani 

 

-Formator 

Asociaţia Humanitas Botoşani 

 

-Gradul didactic II 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al. I. Cuza”Iaşi 

 

-Master “Evaluarea, formarea şi consilierea psihologică a personalului 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al. I. Cuza”Iaşi 

 

-Atestat de liberă practică Psihologia muncii şi organizaţională 

Colegiul Psihologilor din România 

 

Diplomă de licenţă Specializarea Psihologie- Pedagogie 

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al. I. Cuza”Iaşi 

 

Certificat de acordare a definitivării în învăţământ  

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea “Al. I. Cuza”Iaşi 

 

Limba(i) maternă(e) Scrieţi limba maternă / limbile materne  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 
B1/B2: Utilizator 
independent   

B1/B2: Utilizator 
independent   

B1/B2: Utilizator 
independent   

B1/B2: Utilizator 
independent   B1/B2:  

 Certificat de competenţă lingvistică 

Limba franceză 
A1/A2: Utilizator 
elementar   

A1/A2: Utilizator 
elementar   

A1/A2: Utilizator 
elementar   

A1/A2: Utilizator 
elementar   

A1/A2: Utilizator 
elementar   

 - 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare interpersonală şi organizaţională/ interinstituţională dobândite prin 
experienţa proprie acumulată în funcţiile de profesor psiholog, formator, profesor metodist- 
înţelegerea şi exprimarea verbală şi în scris,ascultare activă, asertivitate, obţinerea de informaţii prin 
conversaţie, argumentere verbală; 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  

 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 5 / 7 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
  

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de cadru didactic- elaborarea de 
prezentări, fluenţa ideilor, argumentare şi oratorie; 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 

-Lucru în echipă, gândire analitică, coordonare eficientă a compartimentului resurselor umane,  

focalizarea pe rezultate obținute la nivelul școlii, auto-control emoţional; 

- comunicativă, deschisă spre dialog, abilităţi de relaţionare cu ceilalţi, abilităţi de mediere şi 
negociere a conflictelor interumane, aptitudine de cooperare, persuasiune, autonomie, 
capacitatea de a lua decizii; 

-capacitatea de a avea iniţiativă, de inovare şi de adaptare la schimbare; 
- seriozitate în muncă, ambiţioasă, amabilă, perseverentă, punctuală; 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ O bună cunoaştere a procedurilor de control managerial intern; 

▪ Strategii de rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor; 

▪ Medierea conflictelor; 

▪ Capacitate de adaptare, comunicare, autodezvoltare profesională, creativitate (activităţile  
didactice). 
 

 

Competenţă digitală 
AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator independent   Utilizator independent   Utilizator independent   Utilizator elementar   Utilizator elementar   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 - Curs Operator introducere, prelucrare şi validare date 

 

 

 

 

Octombrie 2018 

 

▪ o bună stăpânire a softului de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

 
Permis de conducere- Categoria B 

Permis de conducere  B 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

Publicaţii 

Prezentări 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

Pubicaţii articole, lucrări ştiinţifice: Elaborarea proiectului de manual şcolar-Educaţie socială- 
clasa a VII-a, Manual de Educaţie pentru cetăţenie democratică, Editura Aramis print S.R.L. 
februarie-iulie 2018; Modele de bune practici- Theaching entrepreneurship and leadershp at 
school,revista Orizont psihoeducaţional, numărul 2, 2018; 

 

-Coordonator Campania de informare „Tu cum îţi educi sclipirea?”   concursul național pentru 
licee, EUROSCOLA 2019 – 2020, ediţia a XII-a lansat de  Biroul de Legătură al 
Parlamentului European în România (BLPE), în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale 
(MEN) 

-Implementare proiect judeţean „Viitorul începe azi”, 2012-2018 

-Coordonator proiect „Youth Sparkle”, ediţiile 2017,2018 

-Coordonator proiect „Botoşani by bycicle”, concurs Lider european, 2017,program Europa 
Casa Noastră; 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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ANEXE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Conferinţe 

                                      Seminarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distincţii 

 

Certificări 

-Membrul al comisiei de organizare a etapei judeţene a Olimpiadei Naţionale de 
argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”, 13-14 mai 2017 şi a Olimpiadei 
Naţionale de Limbi Romanice-spaniolă, italiană, portugheză- aprilie 2017, a Concursului 
Naţional „Mesajul meu antidrog”-2016,  a Concursului Naţional Antidrog „Împreună” 2015 

Coordonator proiect „Viitorul antreprenor”, Nr. 1447/22.05.2017 

-Implementarea proiectului „Ncenzurat, proiect naţional de prevenire a consumului de tutun, 
alcool şi droguri”, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Botoşani, nr. 
1100760/30.01.2017 

-Membru echipa de proiect Erasmus+ „European Educational Techniques for a European 
High Level Youth Integration”, Nr de referinţă 2016-1-RO01-KA101-024236, Colegiul 
Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani,2016-2017 

-Implementare la nivelul  Colegiului  Naţional „Mihai Eminescu” Botoşani a Programului SES 

„Cursuri pentru conducerea şcolii privind colaborarea dintre părinţi/şcoală/instituţii în vederea 
orientării şcolare şi profesionale”, nr. 1754/ 11.07.2016 
-Cooronator proiect „Nonformal CnmE”, concursul de proiecte pentru echipajele liceelor din 
judeţul Botoşani, 15.04-15.05.2014, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Botoşani 

-Coordonator Proiect CJE Botoşani-Upgrade Botoșani prin non-formal 2014, Finanţat prin 
fonduri nerambursabile- Primăria Municipiului Botoşani 

-Parteneriat educaţional. Prezent şi perspective, Tulcea, iunie 2012, menţiune la concursul 
de proiecte,  coord. Proiectul „Upgrade Botoşani prin non-formal”; 

-Participare întâlnire consultativă pentru validarea standardului ocupational al lucratorului de 
tineret, Botoșani, 17-19 iunie 2011; 
-Coordonator Proiect CJE Botoşani- factor al democratismului educaţional mai-iunie 2011;-
Parteneriat educaţional. Prezent şi perspective, Tulcea, iunie 2011, menţiune la concursul de 
proiecte,  coord. Proiectul „Tinerii pentru Botoşani”;  
-Coordonator Proiect judeţean antidrog „Fac ce vreau cu viaţa mea ... dar viaţa mea 
contează”, an şcolar 2010-2012; 
- coordonator proiecte şcolare „Să înlănţuim violenţa”, „Singur acasă”, „Şcoala părinţilor”, 
„Orientare şcolară şi profesională”, „Curs practic de încredere”,  ani şcolari 2007-2011; 

 

 

Organizare conferinte/ seminarii: 

 
Seminarul Regional de Informare, 28-30 august 2015, Cap Aurora, Proiect START-O viata de 
calitate in siguranta 

Participare simpozioane, conferinţe, work-shop-uri: 
- Simpozionul Judeţean Experiente educaţionale- Zilele EDU CCD, secţiunea Proiecte 

Educaţionale, mai 2016 
- Simpozionul Naţional de Didactică „Tradiţional şi modern în învăţământul românesc-noi 

perspective curriculare Ediţia a X-a”, mai 2013 
- Seminarul proiectului „Conectează-te la politicile strategice de tineret ale Regiunii N-E”, 

iunie 2012 
- Conferinţa Naţională  a Psihologilor Şcolari Constanţa, 2010; Simpozionul Internaţional 

„Bune practici de colaborare pentru prevenirea şi corectarea tulburărilor de limbaj” Bacău, 
2009; Conferinţa Naţională  a Psihologilor Şcolari Constanţa, 2009; Simpozionul 
Internaţional „Copilul, natura şi jocul” Botoşani, 2009. 

- Work-shop-uri: „Riscurile adolescenţei”, „Copilul şi divorţul părinţilor”, „ Strategii de 
dezvoltare a competenţelor socio-emoţionale la copii-SelfKit” 2010; Spring-Day 2010; 
„Acompanierea adolescenţilor de către consilierul şcolar în fundamentarea devenirii lor ca 
adulţi”, „Rolul psihopedagogiei speciale în cadrul dezvoltării unei societăţi pentru toţi”, 
„Consilierea psihologică şi implicaţiile ei” 2009; „Rezolvarea conflictelor în organizaţii” 
2009. 

 

▪ Diplomă de Exceleţă- coordonator CJE Botoşani, 2012 

▪ Diplomă de Excelenţă- Zilele Învţământului Botoşănean, 2012 

▪ Diplomă de excelenţă Antidrog, 2005 
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