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Curriculum  vitae PÎRLEA  DANIELA 
 Informatii personale  

 

Nume Pirlea  Daniela 

Adresa Str. Făcliei nr.15,Turda .jud. Cluj ,Romania 

Telefon Fix: 0364735604 

Mobil: 0746128480 

Fax  

E-mail dana.pirlea@yahoo.com 

Nationalitate Romana 

Data si locul nasterii 07.08.1973,Turda,Cluj 

Experiența profesională  

Perioada 2016-2020 

 

Numele si adresa angajatorului SCOALA PROFESIONALĂ POIANA TURDA 

JUDETUL CLUJ 

Str. Campiei nr.51 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ preuniversitar 

 

Funcția sau postul ocupat Director 

 

Perioada 2013-2016 

Numele si adresa angajatorului SCOALA PROFESIONALĂ  POIANA TURDA 

JUDETUL CLUJ 

Str. Câmpiei nr.51 

Tipul activității sau sectorul de activitate Profesor titular : FIZICĂ/aria curriculară-Matematică 

și stiințe 

Funcția sau postul ocupat profesor 

Principalele activități si responsabilități 
Proiectarea activității-Elemente de competență 

Realizarea activităților didactice curriculare 

Realizarea activităților didactice extracurriculare 

Evaluarea rezultatelor invățării 

Managementul clasei de elevi 

Managementul carierei și al dezvoltării personale 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și 

promovarea imaginii unității școlare 

Responsabil  comisia metodică-Matematică și Științe 



Responsabil Comisia diriginților 

Profesor coordonator Consiliul Elevilor 

Diriginte 

 

Perioada 2003-2013 ,,Liceul Teoretic Liviu Rebreanu” Turda 

Numele și adresa angajatorului Sc.HCC, Colegiul Tehnic “Dr. I. Rațiu” Turda 

 

Tipul activității sau sectorul de activitate Profesor titular : FIZICĂ/aria curriculară-Matematică 

și stiințe 

Funcția sau postul ocupat profesor 

Principalele activități și responsabilități 
Proiectarea activității-Elemente de competență 

Realizarea activităților didactice curriculare 

Realizarea activităților didactice extracurriculare 

Evaluarea rezultatelor invățării 

Managementul clasei de elevi 

Managementul carierei și al dezvoltării personale 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și 

promovarea imaginii unității școlare 

Responsabil  comisia metodică-Matematică și Științe 

Responsabil Comisia diriginților 

Profesor coordonator Consiliul Elevilor 

Diriginte 

 

Perioada 1996-2001 

Numele și adresa angajatorului Șc.Gimnazială ,,Avram Iancu Turda”, Colegiul 

Tehnic Turda 

Str.Rapsodiei nr.1 Turda  

Tipul activității sau sectorul de activitate Profesor titular : FIZICĂ/aria curriculară-Matematică 

și stiințe 

Funcția sau postul ocupat profesor 

Principalele activități si responsabilități 
Proiectarea activității-Elemente de competență 

Realizarea activităților didactice curriculare 

Realizarea activităților didactice extracurriculare 

Evaluarea rezultatelor invățării 

Managementul clasei de elevi 

Managementul carierei și al dezvoltării personale 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și 

promovarea imaginii unității școlare 

Responsabil  comisia metodică-Matematică și Științe 



Responsabil Comisia diriginților 

Profesor coordonator Consiliul Elevilor 

 

 

Perioada 

 

1995-1996 

Numele si adresa angajatorului Școala Gimnazială Horea Cloșca și Crișan 

Str.Lotus nr.7, Turda 

Tipul activității sau sectorul de activitate Profesor titular : FIZICĂ/aria curriculară-Matematică 

și stiințe 

Funcția sau postul ocupat profesor 

Principalele activități și responsabilități 
Proiectarea activității-Elemente de competență 

Realizarea activităților didactice curriculare 

Realizarea activităților didactice extracurriculare 

Evaluarea rezultatelor invățării 

Managementul clasei de elevi 

Managementul carierei și al dezvoltării personale 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și 

promovarea imaginii unității școlare 

Responsabil  comisia metodică-Matematică și Științe 

Responsabil Comisia diriginților 

Profesor coordonator Consiliul Elevilor 

 

Educație și formare  

Perioada 2013-2015 

 

Numele și tipul instituției de invățământ 

și al organizației profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI  CLUJ -

NAPOCA 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale FACULTATEA  DE  MATEMATICĂ  ȘI 

INFORMATICĂ  specializarea MATEMATICĂ 

DIDACTICĂ 

Tipul calificării/diploma obținută Diploma de master 

Nivel de calificare a formei de 

instruire/invățământ 

Nivel master 

Perioada Noiembrie 2012-ianuarie 2013 

 

Numele și tipul instituției de invățământ 

și al organizației profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

UNIV. BABEȘ-BOLYAI, FACULTATEA  DE 

PSIHOLOGIE ȘI STIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale DEZVOLTAREA  PROFESIONALĂ  IN 

DOMENIUL EDUCATIEI INCLUZIVE/SPECIALE 

Tipul calificării/diploma obținută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivel de calificare a formei de 

instruire/invățamânt 

Programe acreditate de perfecționare periodică 



Perioada 22.06.2012-27.08.2012 

 

Numele și tipul instituției de invățamânt 

și al organizației profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

FUNDAȚIA  CULTURAL UMANITARĂ “HENRI  

COANDĂ” ORADEA 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale MANAGEMENT  EDUCAȚIONAL  EUROPEAN 

Tipul calificării/diploma obținută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivel de calificare a formei de 

instruire/invățământ 

Programe acreditate de perfecționare periodică 

Perioada Martie-iunie 2011 

Numele și tipul instituției de invățământ 

și al organizației profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

CCD-Cluj 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale COMPETENTE INTEGRATE PENTRU 

SOCIETATEA CUNOAȘTERII 

Tipul calificării/diploma obținută ATESTAT/CERTIFICAT  ECDL START 

Nivel de calificare a formei de 

instruire/invățamânt 

Programe acreditate de perfecționare periodică 

Perioada 2006-2009 

Numele si tipul instituției de invățământ 

si al organizatiei profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

UNIVERSITATEA SPIRU HARET  DIN  

BUCUREȘTI 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale FACULTATEA DE MANAGEMENT  FINANCIAR 

CONTABIL specializarea  CONTABILITATE ȘI 

INFORMATICĂ  DE  GESTIUNE 

Tipul calificării/diploma obținută Diploma de licență 

Nivel de calificare a formei de 

instruire/invățământ 

Licență 

Perioada 1991-1995 

 

Numele si tipul institutiei de invatamant 

si al organizației profesionale prin care s-

a realizat formarea profesională 

UNIVERSITATEA  BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ -

NAPOCA 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaționale FACULTATEA DE FIZICĂ  specializarea FIZICĂ 

Tipul calificării/diploma obținută Diploma 

Nivel de calificare a formei de 

instruire/invățământ 

Diploma de studii-1995 

Aptitudini si competențe personale 

dobândite in cursul vieții și carierei, dar 

care nu sunt neapărat recunoscute printr-

un certificat sau diplomă 

Activități de implicare socială și voluntariat pentru 

persoanele aflate in dificultate, participarea la acțiuni 

ale societății civile pe teme de interes comunitar 

Limba maternă  Română 

Limbi straine cunoscute: 

-abilitatea de a citi 

-abilitatea de a scrie 

-abilitatea de a vorbi 

 

 

Limba franceză: 

Citit-bine 

Scris-bine 

Vorbit-bine 

Aptitudini si competențe artistice Lectura, desen 

  



Aptitudini si competențe sociale -spirit de echipă, abilitate de mediere a conflictelor; 

 

Muncesc intr-un mediu  multicultural și desfășor o 

activitate in care munca in echipă este esențială-

invățământ.Aceste aptitudini au fost formate și 

dezvoltate in cadrul cursurilor de formare la care am 

participat și in activitatea pe care o desfășor. 

 

 

 

-abilități de  management,  

Aptitudini si competente 

organizatorice 

M-am impicat in coordonarea activitatilor proiectelor 

scolii. 

In perioada 2012-2016 am fost prof. Coordonator 

Consiliul elevilor din Șc. Profesională Poiana Turda 

In calitate de responsbil Comisia metodică 

Matematică și Stiinte, Comisia  Dirigintilor am 

coordonat activitățile comisiilor. 

În perioada 2016-2020 am fost director la Șc. 

Profesională Poiana Turda 

 

Aptitudini si competente tehnice 

(utilizare calculator,tipuri de 

echipamente, masini) 

Cunoștințe de operare PC-Word, Excel , Power-

Point, Internet dobândite prin participare la cursuri de 

formare profesională; 

Utilizarea aparaturii de laborator din domeniului 

fizicii. 

Permis de conducere Categoria B 

 


