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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Săndulescu Gabriela 

Adresă Sibiu, România 

Telefoane 0372704911    

E-mail cnglazar@gmail.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 17.05.1975 

Sex feminin 
 

 

Experienţa profesională  
 

 
 

Perioada 1 septembrie 1998 -1 septembrie 2020 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de biologie  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţile şi responsabilităţile din fişa postului pentru profesori în învăţământul preuniversitar 

 Profesor diriginte în fiecare an şcolar 

 Membru al Consiliului consultativ la biologie al Inspectoratului Şcolar Sibiu 

 Membru al comisiilor metodice de biologie din şcolile în care am funcţionat 

 Membru al unor comisii de evaluare la examenele naţionale, proba biologie 

 Membru al unor comisii de organizare a olimpiadelor județene de biologie 

 Formator naţional al Programului de Educaţie pentru Sănătate 

 Formator județean 

 Metodist al Inspectoratului Şcolar Sibiu 

 Consilier educativ pentru proiecte și programe educative școlare și extraşcolare la Grupul Şcolar 
Transport Căi Ferate Sibiu 

 Activităţi de sprijin pentru pregătirea elevilor la biologie 

 Activități de voluntariat  

 Participarea directă la simpozioane naționale, conferințe, proiecte internaționale  

 Organizarea şi monitorizarea unor activităţi extraşcolare și extracurriculare 

 Organizarea taberei școlare „Aurel Vlaicu” 

 Coordonarea unor proiecte educaţionale 

 Coordonator al revistei „Laboratorul de idei” 

 Autor a ghidului „Cresc frumos trăind sănătos”, ISBN 978-606-120616-3 

 Coautor a cărții „ Fascinanta provocare a interdisciplinarității”, ISBN 978-606-8595-29-0 

 Autor de articole în reviste „Laboratorul de idei”, ISSN 2068-4258, „Teaching& Learning with 
eTwinning” ISSN 2247-6881-ISSN-L 2247-6881  

 Profesor mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării funcției didactice 

 Membru al Corpului național de experți în management educațional 

 Profesor mentor în Corpul profesorilor mentori pentru stagiatură 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Sibiu 
Strr. Gheorghe Lazăr nr 1-3, 550165, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  învăţământ 
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 1 octombrie 2004-iulie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master Managementul Calităţii (anexa 1) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii 
Tehnica informării şi comunicării 
Tehnici şi instrumente ale calităţii 
Cercetare experimentală şi prelucrarea datelor 
Managementul resurselor umane 
Calitatea şi managementul mediului 
Managementul sănătăţii şi securităţii în muncă 
Auditarea şi certificarea sistemelor calităţii 
Managementul calităţii totale 
Managementul marketingului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 
B-dul Victoriei, nr. 10, 550024, Sibiu, România 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

 
 

Perioada septembrie 1994-iulie 1998  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă în Biologie (anexa 2) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Biologie(diverse domenii) 
Metodica predării biologie 
Pedagogie 
Psihologie şcolară 
Limba engleză 
Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie-Geologie 
Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Cluj-Napoca, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 
 

  

Perioada mai-iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă formator local (anexa 3) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare didactică 
Evaluarea achiziţilor elevilor 
Formare locală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs naţional de formare 

  

Perioada martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat formator naţional (anexa 4) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educaţia pentru sănătate 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii 
 România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs naţional de formare 
 

 
 

Perioada 9 februarie 2009-aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat formator local (anexa 5)  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării 
Realizarea activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Marketing-ul formării 
Proiectarea programelor de formare 
Organizarea programelor şi stagiilor de formare 
Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Tehnic Terezianum, 
Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

COR 241205 
 

 
 

Perioada martie- mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă DeCeE (anexa 6) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Obiective şi instrumente de evaluare 
Proiectarea unor instrumente de evaluare 
Elemente de deontologia evaluării  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic  
Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs judeţean de formare 
 

  

Perioada Iulie 2011- septembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire (anexa 7) 

Disciplinele principale studiate /    
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interactivă 
Comunicare mentor-student 
Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 
Dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a derinderilor 
Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare-învățare 
Îndrumarea studenților în alcătuirea proiectului didactic 
Evaluarea performanțelor studenților 
Organizarea activității de practică 
Planificarea activității de practică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Universitatea „Lucian Blaga”,  
Bd-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Mentor 

  

Perioada aprilie 2013 - mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare (anexa 8) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cunoașterea și folosirea noii interferențe grafice Microsoft Office 2010 
Redactarea documentelor complexe cu ajutorul procesorului de texte Microsoft Office Word 
Realizarea de operații de bază avansate cu datele dintr-o foaie Microsoft Office Excel 2010 
Realizarea prezentărilor electronice cu Microsoft Office Power Point 2010 
Utilizarea interferenței sistemului pentru administrarea documentelor și a rezultatelor testării 
Utilizarea instrumentelor automatizate de testare pentru sistemul educațional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic 
Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 
 

  

Perioada martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic (anexa 9) 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici și metode de dezvoltare a competențelor MaST 
Calitate în dezvoltarea competențelor MaST 
Tehnici de comunicare eficientă în domeniul MaST 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația GIÎF 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 
 

Perioada noiembrie 2013 – decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare (anexa 10) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare și relaționare cu elevii și familiile acestora 
Utilizarea abilităților de management al informațiilor legate de problematica prevenirii consumului de 
droguri în mediul școlar și în mediul familial 
Abordarea eficientă a informațiilor esențiale legate de problematica prevenirii consumului de droguri 
Însușirea unor metode și instrumente de lucru adaptate la nevoile grupului țintă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic 
Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 
 

  

Perioada octombrie 2014 – decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic (anexa 11) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație 
Personalitate și dezvoltare morală 
Tehnici active de instruire 
Tehnici avansate de clarificare a valorilor în educația morală 
Nediscriminare, diversitate, egalitate de șanse și gen în procesul învățării, în contextul dezvoltării 
durabile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, Centrul de formare profesională  
România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 

  

Perioada aprilie 2015-decembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire (anexa 12) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abordări moderne în didactica Matematicii și Științelor Naturii 
E-educație în cadrul ariei curriculare„Matematică și Științe ale Naturii” 
Fundamente psihopedagogice ale utilizării TIC în formarea continuă a cadrelor didactice din aria 
curriculară Matematică și Științe ale Naturii 
Tehnologii și aplicații multimedia și hypermedia în educația modernă 
Aplicații educaționale ale web 2.0 în aria curriculară Matematică și Științe ale Naturii 
Instrumentație virtuală și software educaționalPregătirea programului/stagiului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, 
Bd-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 

  

Perioada noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire (anexa 13) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea programului/stagiului de formare 
Pregătirea formării practice 
Realizarea activităților de formare 
Evaluarea participanților la formare 
Evaluarea programului/stagiului de formare 
Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de 
urgență 
Competențe sociale și civice 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, 
Bd-ul Victoriei, nr. 10, Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 
 

  

Perioada octombrie 2016 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă (anexa 14) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sensibilizare culturală și exprimare artistică 
Competențe digitale 
Spirit de inițiativă și antreprenoriat 
Competențe de bază în Științe și Tehnologii 
Comunicare în limba engleză 
Competențe sociale și civice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Bavarian Academy for Nature Conservation and landscape Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Conferință internațională 
 

  

Perioada octombrie - decembrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Certificat (anexa 15) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sensibilizare culturală și exprimare artistică 
Competențe digitale 
Tehnici active de instruire STEM 
Competențe de bază în Științe și Tehnologii 
Comunicare în limba engleză 
Tehnologii de comunicație, multimedia și e-learning în educație 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Schoolnet Academy 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs internațional 
 
 

Perioada martie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință (anexa 16) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fundamente teoretice, principii, valori, dimensiuni și obiective ale educației interculturale 
Educația pentru interculturalitate 
Spirit de inițiativă și antreprenoriat 
Competențe sociale și civice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 
 

  

Perioada noiembrie 2019 

Calificarea / diploma obţinută Cerificat (anexa 17) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sensibilizare culturală  
Tehnici active de instruire 
Spirit de inițiativă și antreprenoriat 
Competențe sociale și civice 
Comunicare în limba engleză 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Câmara de Lobos-Madeira-Portugal 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs internațional 
 

  



Pagina 6/6 - Curriculum vitae al  
Săndulescu Gabriela  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Perioada decembrie 2019 - ianuarie 2020 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință (anexa 18) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Creșterea abilităților și expertizei profesioniștilor, inclusiv a funcționarilor și a factorilor de decizie, 
responsabili pentru conducerea și coordonarea răspunsurilor la violență 
Educația pentru interculturalitate 
Competențe sociale și civice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Catharsis 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs județean de formare 
 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute Limba engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Nivel european  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementa 

A2 
Utilizator  

elementar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi abilităţi rezultate din experienţa obţinută în munca de profesor, formator, mentor: 
- spirit de echipă 
- bună capacitate de comunicare 
- empatie 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - spirit organizatoric 
- capacitate de sinteza si analiză 
- aptitudini de coordonare  
- punctualitate 
- spirit analitic  
- spirit de evaluare și îmbunătățire  
- capacitate de autoperfectionare-autodidact. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Competenţe şi aptitudini dobândite prin cursuri sau studiu individual: 
- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint 
- cunoştinţe elementare de grafică pe calculator 
- cunoştinţe elementare de programare 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Căsătorită, 1 copil 
Referinţele pot fi furnizate la cerere 

  

 
Sibiu, 01.10.2020 Prof. Gabriela Săndulescu 

 


