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INFORMAŢII PERSONALE Mădălina-Miruna CHIOSA  
 

  

  

    

 
madalina.chiosa@primariaresita.ro 

 

POZIŢIA VICEPRIMAR 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REȘIȚA 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

 
 

28/10/2020–Prezent Viceprimar 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI REȘIȚA (România)  

- Coordonarea activității Direcției Generale Învățământ, Cultură, Tineret, Sport și Culte; 
- Îndeplinirea atribuțiilor delegate de către primarul municipiului. 

 

01/09/2020–27/10/2020 Director adjunct  

Colegiul Economic al Banatului Montan, Reșița (România)  

- Conducerea executivă a unității de învățământ, în conformitate cu atribuțiile conferite de 
fișa postului, deciziile directorului, legislația în vigoare, cu hotărârile consiliului de 
administrație al unității de învățământ, precum și cu alte reglementări legale. 
- Activitate de îndrumare și control asupra activității personalului salariat al unității de 
învățământ conform deciziilor directorului.  

 

01/09/2007–27/10/2020 Profesor titular / grad didactic I (2014) 

Colegiul Economic al Banatului Montan, Reșița (România)  

- Activitate de predare Limba și literatura română - liceu; 

- Activitate de predare Consiliere şi orientare şcolară; 

- Consilier educativ / coordonator proiecte și programe / coordonator comisie diriginți  (2010-2015); 

- Membru în Consiliul de administrație (2010-2015); 

- Secretar CA (2010-2015), secretar CP (2010-2016); 

- Profesor diriginte (2007-2017, 2019-2020). 

 

01/09/2017–31/08/2019 Profesor - metodist (detașat) 

Casa Corpului Didactic Caraș-Severin, Reșița (România)  

- Proiectarea, organizarea, monitorizarea și evaluarea programelor de formare continuă  din cadrul 
CCD CS;  

- Organizarea de activități metodico-științifice și cultural-artistice în cadrul CCD CS şi la instituţii 
partenere.  

- Membru în colectivul de redacţie al revistei Şcoala caraş-severineană; 

- Formator CCD CS pentru diferite programe de formare. 

 
 

01/09/2006–31/08/2007 Profesor titular detașat 

Liceul Teoretic Diaconovici-Tietz, Reșița (România)  

- Activitate de predare Limba și literatura română (liceu, gimnaziu). 
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01/09/2004–31/08/2006 Profesor titular 

Școala cu clasele I-VIII nr. 2, Bocșa (România)  

- Activitate de predare Limba și literatura română, Limba latină, Limba franceză (gimnaziu); 

- Șef de catedră Aria curriculară Limbă și comunicare; 

- Responsabil Comisia de formare continuă. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

2004–2008 Economist contabil Nivelul 6 CEC 

Universitatea Eftimie Murgu, Facultatea de Științe Economice, Reșița (România)  

- Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe, Management, Marketing, Economie. 

 

2004–2006 Diplomă de Master, specializarea „Cultură și management în spațiul 
european”, Lucrare de disertație „Muzee bănățene” 

Nivelul 7 CEC 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Timișoara 
(România)  

- Managementul proiectelor, Management și marketing în instituțiile de cultură, Cultură 
organizațională, Istoria UE și a instituțiilor europene, Evidența și organizarea colecțiilor în muzee, 
biblioteci și arhive, Limba engleză. 

 

2000–2004 Licențiat în Filologie Nivelul 6 CEC  

Universitatea Craiova, Facultatea de Litere, Craiova (România)  

- Limba și literatura franceză; 

- Limba și literatura română. 

- Modul psiho-pedagogic. 

 

COMPETENŢE PERSONALE 
  

 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversație 

Discurs oral  

engleză C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificat de participare Curs de limba engleză  
 Disciplină de studiu în cadrul programului de master, Activitate lector limba engleză  

franceză C1 C1 C1 C1 C1 

 Diplomă de licență  

italiană B2 B2 B1 B1 B1 

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

 

Competențe de comunicare -Excelente abilități de comunicare și relaționare, dobândite în urma experienței de cadru didactic și 
prin participarea la cursuri de formare în domeniu și la seminare; 

-Abilități de interacțiune cu tinerii și adulții, dobândite ca urmare a experienței de director adjunct, 
consilier educativ/coordonator proiecte și programe, coordonator al Consiliului Județean al Elevilor, 
mentor, profesor-metodist CCD CS şi ISJ CS, formator (elevi și adulți), cadru didactic și în acțiuni de 
voluntariat. 

 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

-Expert în management educațional (membru în Registrul național al experților în 
managementul educațional din 2012); 

-Director adjunct Colegiul Economic al Banatului Montan Reșița; 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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-Curs de Management educațional, Manager de proiect (2017-2018); 

-Activitate de profesor-metodist ISJ CS (din 2019),  Limba și literatura română;  

-Activitate de profesor-metodist CCD CS (2017-2019): responsabil cursuri de formare, organizare 
concursuri și activități cultural-științifice;  

-Activitate de profesor metodist ISJ Educație permanentă (2013-2015); 

- Membru în Consiliul de administrație la Colegiul Economic al Banatului Montan, Colegiul 
Național „Traian Lalescu”, Colegiul Național „Mircea Eliade”, Colegiul Național „Diaconovici-
Tietz”, reprezentant al autorităţii locale; 

-Responsabil Comisie metodică a diriginților (Colegiul Economic al Banatului Montan) și Sef 
de catedră Limbă și comunicare (Școala cu clasele I-VIII Nr. 2 Bocșa); 

-Leadership (consilier educativ, coordonator Comisie de consiliere și orientare în școală, coordonator 
și formator al Consiliului Județean al Elevilor CS); 

-Competențe manageriale și abilități de conducere a unei echipe, dobândite în calitate de director 
adjunct, manager și asistent manager în proiecte europene (Proiect Erasmus+ „Învățarea de 
competențe în școlile secundare”, Proiect Comenius Multilateral „Formator de competențe sociale - 
Calificare nouă pentru profesori europeni”), prin participarea la cursuri de formare pe tema 
managementului de proiect și prin implicarea în proiecte cu finanțare europeană (POSDRU, 

Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus+). 

-Bune competențe de organizare dobândite ca secretar al Consiliului profesoral și al Consiliului de 
administrație de la Colegiul Economic al Banatului Montan, responsabil sau membru în comisii la 
nivel de unitate, local , județean sau național (Comisia de echivalare credite profesionale transferabile, 
Comisia de prevenire și combatere a violenței, Comisia de disciplină, Comisia diriginților, comisii de 
concurs la disciplina Limba și literatura română). 

 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

-Experiență continuă de 16 ani în activitatea didactică, atât la nivel liceal, cât și gimnazial. 

-Experiență în evaluarea elevilor la concursuri și olimpiade școlare (local, județean, național). 

-Experiență în managementul proiectelor cu finanțare europeană (coordonare, planificare, organizare 
activități, raportare, managementul riscului). 

-Bună cunoaştere a procedurilor şi metodologiilor privind formarea continuă a personalului din 
învăţământul preuniversitar, dobândită în calitate de profesor-metodist al CCD CS; 

-Bună cunoaștere a activității educaționale școlare și extrașcolare la nivel de instituție și la nivel 
județean (consilier educativ, coordonator elevi, profesor însoțitor în proiecte de mobilitate); 

-Competențe de proiectare, organizare, coordonare, monitorizare, îndrumare, comunicare, muncă în 
echipă dobândite în calitate de profesor-metodist CCD și formator adulți (organizare concursuri, 
lansări de carte, activități culturale, realizare baze de date, monitorizare cursuri de formare, îndrumare 
activitate de formare continuă a cadrelor didactice). 

 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Cursuri în cadrul studiilor de licență și master.  
 Certificat de participare Curs de pregătire în vederea utilizării AeL  

 Certificat de participare Program de formare continuă, modulul „Formarea competențelor TIC”, în cadrul 
proiectului POSDRU „Profesionalizarea carierei didactice”, Competențe dobândite la locul de muncă.  

 -Bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări). 

 

Alte competențe - Experiență în administrație publică (începând din 2016) – consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Municipiului Reșița; 

-Expert coordonator firme de exercițiu - domeniul economic; 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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-Competențe de evaluare programe de formare profesională a adulților (expert AJPIS CS), realizare 
programe de formare continuă; 

-Competențe și aptitudini rezultate din: colaborare în proiecte europene cu Institutul de Formare 
Economică și Socială Cluj-Napoca (Oportunități de formare și educare pentru șomeri-PHARE), 

participări la conferințe, simpozioane și seminare naționale și internaționale; 

-Competențe cultural-artistice: coordonator trupă de teatru elevi și reviste școlare, membru echipa de 
redacție a revistei Școala caraș-severineană; 

-Capacitate de analiză și sintetizare, promptitudine în rezolvarea problemelor, bun organizator, ca 
urmare a experienței din proiectele europene și a experienței de consilier educativ. 

 

Permis de conducere B 

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
  

 

Afilieri Membru Asociația profesională ”Dascăli emeriți” 

Membru Asociația culturală Caraș-Severin-Franța. 

Membru în Registrul de specialiști pe domenii ocupaționale (evaluator programe de formare 
profesională a adulților) - 2017-2019. 

 

Cursuri Participare cursuri de formare: 

-Managementul riscurilor (Vivid Education, 2020); 

-Curs de formator (CNFPA - 2009); 

-„Abordări actuale și de perspectivă în curriculum, instruire, evaluare în activitatea curentă a cadrelor 
didactice” ( Universitatea Eftimie Murgu Reșița - 2019); 

-„Management educațional și dezvoltare profesională” ( Universitatea Eftimie Murgu Reșița - 2019); 

-„Jobs-formarea pentru orientare și consiliere în carieră a elevilor” (CCD CS, 2018); 

-„Manager de proiect” (Universitatea Eftimie Murgu Reșița - 2018); 

-„Management educațional” (CCD Mehedinți - 2018); 

-„Formator de competențe sociale” proiect Erasmus+ CL@SS (2016-2017); 

-„Pregătirea cadrelor didactice pe tematici europene” (IER, Timișoara, august 2014).; 

-„Formator de competențe sociale” proiect Comenius SOS.NET (RPIC-Vip, Cehia, 2011); 

-Workshop Grundtvig „Adults learn for fun” (Centro Studi Villa Montesca, Italia, 2010); 

-Curs Comenius de mobilitate individuală „Rezolvarea conflictelor în școlile primare din Europa” 
(Katho Reno School of Education, Belgia, 2006); 

-„Perfecționarea responsabililor cu formarea continuă în școli” (ISJ CS, 2005). 

-Alte cursuri:  ”Dezvoltarea abilităților funcționale de bază necesare pentru utilizarea dispozitivelor 
digitale și a aplicațiilor online”,”Mentor pentru voluntari”, „Scrierea academică în contextul digital”, 
„Dezvoltarea abilităților de viață”, „Dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor la clasă”, „Cultura 
informației: Lectură funcțională în tradițional/on-line. Biblioteca școlară – facilitator al învățării”, 
„Educația centrată pe elev”, „Lumea lor... trebuie să fie și lumea noastră” – elevi cu autism și CES, 
„Managementul de proiect în programul Erasmus+”, „Activitatea de formare centrată pe programe și 
proiecte”, „Consiliere și orientare”, „Dezvoltarea competențelor de evaluare”, „Implementarea 
standardelor de referință”, „Profesionalizarea carierei didactice”, „Managementul situațiilor de criză la 
nivelul unității școlare”, „Proces educațional optimizat în viziunea competențelor societății cunoașterii”, 
„Oferte educaționale incluzive extracurriculare și extrașcolare”, „Educația și școala incluzivă”, 
„Managementul conflictelor din mediul școlar”, „Tinerii împotriva violenței”, „ECVET Erasmus+” etc. 

 

Proiecte -Asistent manager, responsabil cercetare-formare proiect Erasmus+ „Competences learning at 
secondary schools” (2015-2017); 
-Responsabil diseminare proiect Erasmus + „Together for an European Professional Future”, 2015-
2017; 
-Membru în echipa de implementare a proiectului POSDRU „Primii pași în carieră prin firma de 
exercițiu” - expert coordonator Firme de exercițiu (2015);  
-Membru în comisia de selecție a elevilor pentru proiectele Erasmus+ „Formare profesională de 
calitate prin mobilități europene” (2014-2015) și LdV „Comerț competent pe piața europeană” (2010-
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2011); 
-Expert pe termen scurt și coordonator diriginți în proiectul POSDRU „Consiliere și orientare pentru o 
viitoare angajare” (2011-2012); 
-Manager proiect Comenius „Social Skills Network - New qualification for european teachers” (2010-
2012); 
-Însoțitor în proiecte de mobilitate Portugalia, Țara Galilor, Cipru; 
-Responsabil organizare activități în proiecte educaționale: „Poveste de Crăciun”, Concurs județean 
de poezie Ion Chichere, Concurs județean de creație literară Gheorghe Zincescu, Concurs național 
Lucian Blaga etc. 

 

Publicații -Autor Auxiliar didactic „Ghid pentru dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor la clasă 
Competența pentru cooperare”, Editura Gh. Magas, Reșița, 2019, ISBN 978-606-8981-38-3. 
-Autor Auxiliar didactic „Ghid pentru dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor la clasă 
Competența pentru comunicare eficientă”, Editura Gh. Magas, Reșița, 2018, ISBN 978-606-8981-06-
2. 
-Coautor Auxiliar didactic „Valorile morale pe înțelesul tuturor”, ISBN 978-973-98410-3-0. 
-Coautor „Jurnal de călătorie - Da EurHope a EurHome”, ISBN 978-973-98410-4-7. 
-Elaborare auxiliare didactice pentru dezvoltarea competențelor sociale în proiectele Comenius 
SOS.NET și Erasmus+ CL@SS. 
-Publicare lucrări și articole de specialitate cu ISBN și ISSN. 

 

Activitate de formator - Formator adulţi Provitam: Angajaţi competitivi în Regiunea Vest; 
-Formator CCD CS: Organizarea, funcționarea și exploatarea CDI (2017), Leaderschool: 
Management, Leaderpship, Comunicare (2018), Metodist, Mentor, Bibliotecar. 
-Formator limba franceză: Curs limba franceză începători, Biblioteca Județeană Paul Iorgovici, secția 
franceză (2016-2017). 
-Formator județean Consiliul Național al Elevilor: comunicare, formarea echipei, leadership, 
rezolvarea problemelor. (2010-2014). 
-Formator elevi și adulți: Dezvoltarea competențelor sociale ale elevilor: comunicare, cooperare, 
antreprenoriat, rezolvarea problemelor, găsirea și gestionarea informației, învățare pe tot parcursul 
vieții (2010-2012, 2015-2017). 
-Formator limba engleză: Consilierea și instruirea șomerilor pentru creșterea mobilității profesionale, 
Institutul de Formare Economică și Socială (2004-2005) 

 


