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Nume  COMAN  MARIANA 
Adresa  Str. Slatina nr.27, sat Luncani, com. Mărgineni, judeţul Bacău, cod poştal 607317 
Telefon     0234513565  C.N. “Ferdinand I” Bacău 

Mobil: 0744699684 
Fax  0234513020 C.N “Ferdinand I” Bacău 
E-mail  comanmariana001@yahoo.com  , coman.mariana@isjbc.ro 
Naţionalitate  Română 

 
Data naşterii  01.02.1969 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
Vechime 26 de ani de învăţământ 
 

                                                      
• Perioada(de la – până la)  01. 09.1997 – până în prezent – 19.01.2017 
• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 0,5 normă 
Str. George Bacovia, nr.45, cod.600237 
1 sept 2017 – până în prezent – Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău 0,5 normă 
Str. Oituz nr.24 

   
 • Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Activitate educativă şcolară şi extraşcolară 

Regala Ferdinand,2015 
• Funcţia sau postul ocupat  Funcţia didactică : profesor de geografie 0,5 normă 

   Inspector şcolar care coordonează disciplina geografie 0,5 normă din 2017 
până în prezent 
 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 
 
 
 

 Inspector şcolar pentru geografie 0,5 normă din 2017 până în prezent 
Coordonator de proiecte şi programme şcolare şi extraşcolare (consilier educativ)  
2007 - 2011 
Şef de catedră istorie – geografie în anul şcolar 2010 –2014 , membru în consiliul de 
administraţie 2004 – 2011,  2013 - 2017  liber de sindicat  la CN “Ferdinand I” Bacău 
Calificative « foarte bine » în toţi anii şcolari 

E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAŢII PERSONALE 
 
 

Această imagine nu se poate afișa.

mailto:comanmariana001@yahoo.com


 
 
 
 

 
Malta, 2009 

Gradaţie de merit : 2004 – 2008 ,  2008 – 2012 , 2012 – 2017 , 2017 - 2022 
Promovabilitate 100% a elevilor la clasă şi la examenele naţionale  
Premii obţinute cu elevii în activitatea instructiv – educativă : 
Premiul special –  eleva Bogdan Denisa Ştefania în anul şcolar 2017 - 2018 şi 
2018 -2019 la Olimpiada Naţională de Geografie 
2017-2018 elevul Iliescu Andrei – Premiul III la etapa naţionalăa concursului de 
fizică-geografie « Ştefan Hepiteş » 
Premiul II la etapa naţională a concursului « Hai în viitor » cu elevul Hâncu 
Şerban (2016-2017)  şi menţiune (2015-2016) 
Olimpiada interdisciplinară « Ştiinţele Pământului »-menţiuni judeţ : Aron Mihai (2016 
– 2017, 2018-2019) şi iliescu Andrei(2016-2017) 
Locul III/ judeţ la Olimpiada de geografie, 2015, elevul Custură Ştefan (a VIII-a) 
Locul III pe judeţ la Concursul Naţional « Terra », etapa judeţeană, elevii : Custură 
Ştefan, clasa a VI-a B (2013) şi a VII-a(2014) , elevul Ravariu Eugen, clasa a V-a 
A(2013), elevul Dăscălescu Justinian , clasa a V-a B (2014),  Gheorghiţă Andreea, 
2015. Locul II pe judeţ şi participarea la Concursul Naţional de Geografie « Terra », 
etapa naţională, aprilie 2013, elevul Mândruţă Cezar, clasa a VI-a B, nota 9,20 
Menţiuni cu elevii : Apostol Ştefan(VI-2017). Concursul interjudeţean « Ioniţă 
Ichim » : premiul III- Nechita Ana (VII-2017),menţiuni- Apostol Ştefan (VI-2017), 
Cîrlan Petcu Andra Elena (VI-2017) 
Premiul I/ judeţ la Concursul « Natura de lângă noi », 2015, eleva Mărăndici Ioana 
Ştefania, premiul III-eleva Vrânceanu Diana, menţiuni : Munteanu Diana, Lădaru 
Ingrid 
Premiul I la etapa naţională a Sesiunii de comunicări ale elevilor din clasele liceale 
din cadrul Secţiunii « Geografie Generală şi Geoinformatică », eleva Sturzu 
Mădălina, Clasa a IX a, Brăila, 8-12 iulie 2003 
Menţiuni la Olimpiada naţională de Geografie, Geografia Mediului, elevul Baterică 
Dan, clasa a XI a, 24 aprilie 2003 şi Păun Daniela în anul 1998, clasa a IX-a 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

    „Informaţia înseamnă putere. Fii puternic!”, 2010 
 

• Perioada(de la – până la)  10.10.2019 
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale 
Membru - Echipa de implementare a parteneriatului strategic Erasmus +KA201 
„United Against ESL”, 2018 -1 – BG01 – KA201 – 047850 

   
• Perioada(de la – până la)  7.10.2019 
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale 
Membru - Echipa de implementare a parteneriatului strategic Erasmus +, 
acţiunea cheie 2, „Re – Evaluating Digital Tehnology to Enhance Learning – 
RED” 2018 – 1 – IE01 – KA202 – 038790 

   
• Perioada(de la – până la)  2012-2013 
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale 
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profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

Proiect Comenius “LEARNING EUROPE BY ARTS” cu nr.de referinţă 11 – PM – 
805 – BC – NO  

• Perioada(de la – până la)  2 – 9 iunie 2009  
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi 
Formării Profesionale – Edu SCHSec, Comenius Learning, Fonduri Structurale 
Europene  Proiect Comenius cu fonduri structurale europene « Family Folklore 
&Traditions », Malta 2 / 9 iunie 2009  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Activitate de formare generală cuprinsă în “Baza de date pentru activităţile de formare 
Comenius/Grundtvig http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/ 
Educaţie interculturală 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

 MT – 2009 – 409 – 013, Session 2 

• Perioada(de la – până la)  2007 – 2009  
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geografie 
Sistem de stat 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geografie/ calificative “Foarte bine” la toate inspecţiile şcolare 
 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

 Grad didactic I în învăţământ cu media 10, în anul 2009 
Lucrarea „Potenţialul turistic al municipiului Bacău şi împrejurimile sale” postat pe 
portalul poriectului educaţional „Cultură şi civilizaţie urbană şi rurală românescă” 
 http//:ferdinand.alfalink.ro  

• Perioada(de la – până la)  01.10.2005 – 20.02.2007  
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, învăţământul 
postuniversitar, sistem de stat 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Specializarea «Studii de Securitate» cu durata a 3 semestre, în studii de 
Comunicare internaţională, Analiza Politicilor Publice, Studii geopolitice, 
Intelligence şi securitate, Sociologie politică 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

 Absolvire/ Diploma de master 
Media 9,38 

• Perioada(de la – până la)  26 – 30 august 2005 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geografie 
Sistem de stat 
 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geografie/ calificative “Foarte bine” la toate inspecţiile şcolare 
 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 
 

 Gradul didactic II în învăţământ in anul 2005 
Media 9,62  

 
• Perioada(de la – până la)  24 – 29 august 2001 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geografie  
Sistem de stat 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Geografie/calificativul «Foarte bine» la inspecţia şcolară 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Definitivarea în învăţământ 
Media 8,26  

• Perioada(de la – până la)   22 iulie 1997 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 I.S.J. Bacău în colaborare cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini  Geografie  
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ocupaţionale 
Tipul calificării/diploma 
obţinută 

 Titularizare în învăţământ în cadrul Liceului « George Bacovia » actualul C.N. 
« Ferdinand I » Bacău  
Media 8,88 (opt 88%) 

• Perioada(de la – până la)  1991 – 1997  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geografie 
Sistem de stat   

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

  Geografie didactică 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

  Diploma de licenţă, Media 8,66 

Perioada 
(de la – până la) 

 FORMARE:       
  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” Bacău 
Acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
“Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale 
didactice şi a inspecţiei şcolare” – 30 credite profesionale, 16.02 – 16.03.2018 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Casa Corpului Didactic Neamţ  
Acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
„Democraţie participativă – Proiectul Cetăţeanul” – 25 de credite profesionale, 
19.05. – 28.06.2016 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Asociaţia Europeană pentru Promovarea Excelenţei în Educaţie şi Cercetare, în 
colaborare cu Departamentul de Ştiinţele Educaţiei(Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane) , 
Centrul de Informare şi Consiliere Educaţională, Universitatea Walles Romania (FPPIE), 
program de 120 ore (40 ore teorie şi 80 ore practică, în perioada 09.09 – 24.10.2014  
Acreditat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

„Tendinţe europene în formarea managerilor educaţionali. Leadership strategic 
în sistemul educaţional european” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” Bacău 
Acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Abilitatea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei de specialitate – 
geografie (24 ore) 
Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva  contextelor profesionale didactice şi a 
inspecţiei şcolare 

 
  Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” 

Acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
“Managementul calităţii în educaţie” 20 nov – 14 dec 2014 
 

  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 
“Tineri împotriva violenţei” 
Program de formare continuă: 28.03 – 14.05.2011 
21 de credite transferabile 

  “Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor 
didactice (DeCeE) 

Programul de formare continuă: 04.10.2008 – 08.11.2008 
15 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 « Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ cu ajutorul mijloacelor TIC » 
prin SIVECO România SA, septembrie 2008 
”, cursuri de formare profesională, cu durata 55 ore 
SIVECO ROMANIA SA 
15 credite transferabile 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 “Managementul proiectelor educaţionale” 

Tipul calificării/diploma  Program de formare continuă 
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obţinută 15 credite transferabile 
Perioada 
(de la – până la) 

 FORMARE:       
Februarie – martie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” 
Acreditat de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
(C.N.F.P.Î.P) 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 “Managementul Organizaţiei Şcolare” 
 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

 Program de formare continuă 
110 ore (30 de credite) 

Perioada  
(de la – până la) 

 Octombrie – noiembrie  2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
În colaboare cu SC INFO EDUCATIA SRL – Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

 Programul de iniţiere/perfecţionare 
Pentru ocupaţia – formator – formare profesională adulţi 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 
 

 Certificat de absolvire/ calificativul 10 
40 ore 

Perioada (de la – până la)  Octombrie 2006 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesională 

 Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”, avizat de Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului 

  Cursul de formare continuă “Consiliere şi orientare” 
24 de ore 

• Perioada(de la – până la)  Iunie 2005  
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 I.S.J. Bacău – Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” 
Avizat de M.E.C.T 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 Stagiul de formare continuă 
« Metode şi tehnici de evaluare. Portofoliu ca instrument de evaluare. Evaluarea 
prin examene naţionale : testarea naţională şi bacalaureat – 2005 » 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Adeverinţă de absolvire (30 ore) 

• Perioada(de la – pana la)  Aprilie – mai 2003  
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 I.S.J. Bacău – Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”  
Avizat MEC 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 „Implementarea de proiecte în şcoli”- având drept formatori: Beth Haskovec – 
Peace Corps, SUA şi Coralia Negruţ – ONG Ecolife LVA, Bacău. 
 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Formator (20 ore) 

• Perioada(de la – pana la)  Septembrie 2005 – 16 februarie 2006 
Numele si tipul institutiei de 
invatamant si al organizatiei 
profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 I.S.J. Bacău – Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru”  
Avizat MEC 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupationale 

 „Învăţarea limbilor străine (engleză) – începători şi avansaţi” 

Tipul calificarii/diploma 
obtinuta 

 Curs – 40 ore  
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  
Limba maternă Româna 
  
Limbi străine  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Bine  Bine   Bine   Bine   Bine 
Limba franceză   Satisfăcător    Satisfăcător   satisfăcător   Satisfăcător    Satisfăcător  
 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

 
APTITUDINI SI 
COMPETENŢE SOCIALE 
Locuiţi şi munciţi cu alte 
persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea 
este importantă sau 
desfăşuraţi o activitate în 
care munca de echipa este 
esenţială. 
 

 
Concursul Naţional “Terra”, 
faza judeţeană, 2013, C.N. 
“Ferdinand I” organizator 

 PREMIUL I pentru cel mai bun profesor al C.N. « Ferdinand I » în cadrul 
proiectului « Top School », anul 2008 
Manager de proiect: “Oraşul meu/Satul meu – valori geografice, istorice şi 
culturale” (nr.2270/25.03.2015 
Coordonator de proiecte şi programme şcolare şi extraşcolare în care am iniţiat 
organizarea şi coordonarea de proiecte naţionale precum: « Dreptul egal la 
educaţie »“Cultura şi civilizaţia rurală şi urbană românească”, «Verde 003», 
«Construieşte ecologic» (cu parteneriate educaţionale), proiect ce a obţinut 
locul I pe judeţ în anul şcolar 2007 – 2008, «Top school», « Avocatul elevilor »  
« Ştafetă pentru Europa », etc. 
Participarea la simpozione internaţionale : euroregional « Satul – emblema 
României în Uniunea Europeană », 2012 şi 2015, cu temele « Promovarea 
manifestărilor etnofolclorice băcăuane în circuitul cultural internaţional » şi 
« Chestionar metodic pentru studiul satelor », simpozionul internaţional « Literatura 
şi celelalte arte », premiată pentru creaţie literară cu poezia « Când viaţa se 
întoarce după moarte », 28-29 mai 2015,  « Parteneriatul Şcoală – Familie. 
Premisă a calităţii în învăţământul modern » desfăşurat la Bistriţa, 15 noiembrie 
2008, cu tema « Meseria de părinte » 
23 noiembrie 2007 participarea la Simpozionul Internaţional « Identita ed 
integrazione tolleranza » în cadrul organizaţiei « Save Children s Life » 
Diploma de excelenţă acordata de Centrul de Excelenţă pentru tineri capabili de 
performanţă obţinută în anii şcolari 2002 – 2003, 2006 – 2007 şi 2007 – 2008   
Elaborarea de cursuri opţionale, cu o apreciere deplină din partea elevilor a cursului 
„Relieful României – în context geopolitic şi geostrategic” prezentat la 
Simpozionul naţional de Geografie – Dărmăneşti 2003, Secţiunea Didactica 
Geografiei „Curriculum opţional la dispoziţia şcolii”(CDS), « România în spaţiul 
geopolitic », « Geopolitică şi globalizare », »Călători şi călătorii celebre », etc. 
 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE  

De exemplu coordonaţi sau 
conduceţi activitatea altor 
persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul de 
muncă, în acţiuni voluntare 
sau la domiciliu 

 

 Membru în comisii judeţene de organizare şi desfăşurare a inspecţiilor speciale la 
clasă în cadrul etapelor de mobilitate, comisii de examene naţionale (evaluare 
naţională şi bacalaureat), comisii de organizare şi  evaluare e examenului de 
titularizare, mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, de 
organizare şi evaluare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare la nivelul disciplinei, în 
comisia de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor 
didactice/catedrelor care s-au vacantat, comisia de evaluare a dosarelor de 
echivalare a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare 
de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi de 
învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional  din altă ţară. 

Coordonator de proiecte şi programme şcolare şi extraşcolare (consilier 
educativ) : „Mesajul meu antidrog”, „Informaţia înseamnă Putere! Fii Puternic!” 
organizat de Institutul European pentru Democraţie Participativă, iunie 2010 ; proiectul 
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„Oraşul meu/satul meu – 
valori geografice,…”, 2015 

local “Liceul TĂU Antidrog”, iniţiat de Asociaţia ROTARACT Bacău cu sprijinul 
Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău;  
Coordonator al activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară 
(voluntariat)2014-2015, 2015-2016,2017-2018. 
Membru în comisiile de orgnizare şi evaluare a concursurilor şi olimpiadelor şcolare 
(2012-2013, 2013-2014, 2017 – până în prezent) 
Obiectivul de carieră:expert formare,  elaborarea de studii de cercetare geografice şi 
geopolitice; coordonarea de proiecte locale, naţionale şi internaţionale. 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE TEHNICE 
Utilizare calculator, anumite 
tipuri de echipamente, 
maşini,etc. 

  ECDL START CERTIFICATE  (Seria RO 060979)/18.12.2013 
GOOGLE FOR EDUCATION – Utilizarea instrumentelor on-line în educaţie (nr. 
16684/05.07.2015) 
« Îmbunătăţirea calităţii procesului de învăţământ cu ajutorul mijloacelor TIC » 
prin SIVECO România SA, septembrie 2008 
Certificat de competenţe în programul de reformă educaţională IT « Oracle 
Think.com », Focşani, nov 2007 
Realizarea lecţiei în sistem informatizat AEL „Ameninţări asimetrice la Marea 
Neagră”, în sem I anul şcolar 2006 – 2007, lecţie ce se integrează capitolului „ 
Sistemul geopolitic mondial” (clasa a XI-a) 
Participarea la proiectul „SEN – School Electronic News”, 9-12 dec 2013 

 
APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE ARTISTICE 
Muzică, desen,  pictură, 
literatură etc. 

 Membru în colectivul de redacţie a revistei şcolii, a revistei “Orizonturi 
băcăuane”, a revistei “Vitraliu”,  cu articole, precum: „Cine a pus numele 
Bacăului”, „Axe de importanţă geostrategică la Marea Neagră, în timp şi 
spaţiu”, , „Islamul în viziunea lui Samuel P. Huntington”, ”Manifestările etno-
folclorice şi importanţa lor pentru turismul băcăuan”, „Malta – 
interculturalitate europeano-asiatică” pe site-ul 
(ferdinandbc.licee.edu.ro/Malta%20Hofman.pdf) 
  „Schimbare socială şi identitate europeană. Vocaţia românilor 
Lucrare de specialitate : « Evaluare semestrială . Variante pentru tezele cu subiect 
unic”, Editura Graphys, Iaşi, 2008, ISBN 978 – 973 – 8861 – 3 – 2  
Contract de colaborare artistică (cu drepturi de proprietate intelectuală) nr.566 din 
16.05.2006 încheiat cu Centrul de Cultură „George Apostu” în calitate de instituţie 
publică 

 
ALTE APTITUDINI ŞI 
COMPETENŢE 
Competenţe care nu au mai 
fost menţionate anterior. 

 Elaborarea unui studiu de Politici Publice intitulat „Criza familiei în România”  
Referent la manualul „Geografie – Manual pentru Şcoala de arte şi meserii” – clasa a 
X a, Grigore Posea, Iuliana Armaş, Nicu Aur, 2004 

 
PERMIS DE CONDUCERE  Categoria B (din anul 1995)  

Autoturism Peugeot 308, an fabricaţie 2008 
 

 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

 
 
 

 
 

 

Căsătorită în anul1997 cu Hofman Eugen, expert contabil, persoană autorizată, iar 
din anul 2011 cu ingineul Coman Mihai 
2 copii-băieţi (18 şi respectiv 21 ani) 

RECOMANDĂRI 
 
 
 

 
 
 

Prof. Ana Maria Egarim -Inspector şcolar general adjunct,compartiment Curriculum,  
IŞJ Bacău 
Prof. Nicu Vasile Harasemciuc - Director C.N. “Ferdinand I” acău 
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