
   

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass 

 
  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume OLTEAN LIDIA CORINA 

Adresă(e) 2A, Plevnei, Alba Iulia, Alba, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0745 615 367 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) corinaradu21@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Românǎ 

Data naşterii 21.07.1977 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Director adjunct Liceul Teoretic Teiuș 
 

Experienţa profesională 
                     

 

   Perioada 2001-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba englezǎ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Planificare, proiectare, instruire si evaluare didactica 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuş, 22, Decebal, 515900,Teiuş, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Educaţie 

   Perioada 13.01.2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct Liceul Teoretic Teius 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cunoaşterea aprofundată a domeniului specific de încadrare; Cunoaşterea actelor normative specifice 
inspecţiei şcolare; Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: management 
educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei, 
descentralizarea sistemului de învăţământ ş.a.; Acordarea de consultanţă de specialitate; 
Desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul unitatii; Utilizarea 
competenţelor de analiză-diagnoză-prognoză şi de evaluare a stării învăţământului.Organizarea, 
managementul, controlul, verificarea şi comunicarea în domeniul de competenţă; Corectitudinea şi 
aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în aplicarea prevederilor actelor normative; 
Soluţionarea stărilor conflictuale; Propuneri decizionale 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuş, 22, Decebal, 515900,Teiuş, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
 

Educaţie 

Perioada 01.09.2012 – 31.09.2015 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar limbi moderne 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cunoaşterea aprofundată a domeniului specific de încadrare; Cunoaşterea actelor normative specifice 
inspecţiei şcolare; Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: management 
educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei, 
descentralizarea sistemului de învăţământ ş.a.; Acordarea de consultanţă de specialitate; 
Desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor şi acţiunilor la nivelul specialităţii/domeniului său 
specific la nivel local, judeţean şi naţional; Utilizarea competenţelor de analiză-diagnoză-prognoză şi 
de evaluare a stării învăţământului.Organizarea, managementul, controlul, verificarea şi comunicarea 
în domeniul de competenţă; Corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor elaborate şi corectitudine în 
aplicarea prevederilor actelor normative; Soluţionarea stărilor conflictuale; Propuneri decizionale. 



   

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba, 7, Gabriel Bethlen, 510009, Alba Iulia, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

   Perioada Mai 2014 

Funcţia sau postul ocupat Formator de metodiști 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, managemetul inspecției școlare 

  

   Perioada 2012-2017, 2020 - prezent   

Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Consultativ limbi moderne 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management educațional 

  

   Perioada 2012-2017, 2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Metodist limba engleza 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Indrumare si control 

  

   Perioada Aprilie – iulie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Formator limba engleză 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului POSDRU/87/1.3/S/62665 “Continuous training of teachers to use modern IT resources for effective 
teaching of English and skills assessment at European level”, Colegiul Național Titu Maiorescu, Aiud. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Formarea adulților 

  

   Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect multilateral LdV, „The Key to Success” 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, LLP 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, management de proiect, activitatea europeană 

   Perioada 2008-2010 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect multilateral Comenius, „Humour in the Youth’s Life” 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, LLP 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, management de proiect, activitatea europeană 

   Perioada 2007–2012, 2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul de administrație, Liceul Teoretic Teiuș 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și management educațional 

   Perioada 2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Comisia Diriginților 



   

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și management educațional 

   Perioada 2007-2009 

Funcţia sau postul ocupat Metodist Consiliere și Orientare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și management educațional 

   Perioada 2007-2010 

Funcţia sau postul ocupat Consilier educativ  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și management educațional 

   Perioada 2007-2012, 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil Comisie proiecte şi programe europene 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație și management educațional 

   Perioada 2010-2012, 2020 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Consultativ Proiecte cu finanţare europeană şi FSE 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management educațional, îndrumare proiecte europene 

  

   Perioada 2009-2010  

Funcţia sau postul ocupat Membru Consiliul Consultativ Activitate educativa formala, nonformala, proiecte comunitare 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului ISJ Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management educațional, îndrumare activitate educativa 

  

   Perioada 2002-2012, 2015-2017, 2019-2020 

Funcţia sau postul ocupat Diriginte 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Teiuș, Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație, managementul clasei de elevi 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Studii de masterat: Teoria şi practica traducerii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba și literatura englezǎ, Limba si literatura francezǎ; Traduceri simultane; Traduceri consecutive; 
Competenţele lingvistico-textuale şi interculturale. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistica; Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 



   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat in Filologie-Limba si literatura engleza-Limba si literatura franceza 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba si literatura englezǎ, Limba si literatura francezǎ; Comunicarea cadru didactic – elev; 
Comunicarea între cadre didactice; Coordonarea activităţilor extracurriculare; Dezvoltarea 
comportamentului social; Organizarea activităţii de dezvoltare fizică a elevilor; Organizarea activităţilor 
de învăţare; Organizarea activităţilor practice complementare procesului de transmitere de cunoştinţe; 
Coordonarea activităţilor extraşcolare; Implicarea familiei în activităţile formativ – educative; 
Menţinerea relaţiei familie - unitate şcolară. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Litere, Istorie şi Jurnalistica; Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1991 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limbi moderne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul „Horea, Cloşca şi Crisan” Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

  

Cursuri de formare 
 

                              Perioada 
           
           Calificarea / diploma obţinută 
                              
                                
                                Perioada 
           Calificarea / diploma obţinută 
                                      
                               Perioada 
           Calificarea / diploma obţinută 
 
                               Perioada 
           Calificarea / diploma obţinută 
 
                              Perioada 

           Calificarea / diploma obţinută 

                               Perioada 

           Calificarea / diploma obţinută 

                               Perioada 

           Calificarea / diploma obţinută 

Perioada 

 
 

26.02.2021 – 29.03.2021 

Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele si 

concursurile naționale (CPEECN) – 15 credite 

 21.10.2020 – 10.12.2020 

Profesor in online – 16 credite 

08.09.2020 – 10.09.2020 

Cambridge live Experience 

03.09.2020 – 04.09.2020 

The 2020 Annual Conference for English Language Teachers 

06.04.2020-13.04.2020 

Profesor in online – 30 ore 

07.02.2020 – 31.12.2020 

Transnational Open Online Course Erasmus + Funding Opportunities for Youth 

13.09.2019 – 05.11.2019 

Practica integrarii si incluziunii copiilor cu CES – 18 credite 
26.02.2016 

Calificarea / diploma obţinută Cambridge Day 

Perioada 03.12.2016 – 16.12.2016 

Calificarea / diploma obţinută Mentor – 15 credite 

Perioada 28.10.2016 – 30.10.2016 

Calificarea / diploma obţinută Rate National Conference 

Perioada 26.02.2016 

Calificarea / diploma obţinută Cambridge Day 

Perioada 15.04.2015 -07.06.2015 

Calificarea / diploma obţinută Management educational european – 60 credite 

Perioada 23.03.2015 – 29.03.2015 



   

Calificarea / diploma obţinută Consilier pentru dezvoltare personala – 40 ore 

Perioada 31.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Utilizarea instrumentelor online in educatie – 12 ore 

Perioada 27.02.2015 – 01.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Curs de pregătire pentru examinatorii Cambridge 

Perioada 20.05.2014 

Calificarea / diploma obţinută Gateway to ELT training session 

Perioada 09.05.2014 – 20.05.2014 

Calificarea / diploma obţinută Formare metodiști 

Perioada 13.04.2014 – 19.04.2014 

Calificarea / diploma obţinută Grundtvig Workshop: Short films serving the fight against illiteracy 

Perioada 28.03.2014 – 29.03.2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs de pregătire pentru examinatorii Cambridge 

Perioada 24.01.2014 – 25.03.2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs de pregătire pentru examinatorii Cambridge 

Perioada 11.11.2013 

Calificarea / diploma obţinută Macmillan Online Conference 

Perioada 06.09.2013 – 07.09.2013 

Calificarea / diploma obţinută The 2013 National Conference for English Language Teachers 

Perioada 31.08.2013 

Calificarea / diploma obţinută Technology and Proven Pedagogy in English Language Teaching 

Perioada Septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută De la debut la succes – program naţional de mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice – 
mentori de inserţie profesională și inovare – Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaştere (90 ore) 

Perioada 19.06.2013 

Calificarea / diploma obţinută Webinar: All together now? Why classes are mixed ability and what we can do about it. 

Perioada Mai 2013 

Calificarea / diploma obţinută Antreprenoriat si inovare 

Perioada Aprilie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Inregistrarea electronica a autoevaluarii de predare-învăţare” (40 ore) - 10 credite 

Perioada 01.04.2013 

Calificarea / diploma obţinută Edutainment, Gamification and CLIL in the 21st Century Primary Classroom interactive 

Perioada 01.03.2013 

Calificarea / diploma obţinută Cambridge Day 

Perioada 18.01.2013 – 08.02.2013 

Calificarea / diploma obţinută Competențe crescute pentru cadrele didactice. Modulul „Metode interactive de predare-
învăţare” (40 ore) - 10 credite 

Perioada 07.09.2012 

Calificarea / diploma obţinută Cambridge University Press – Teacher Development Seminar și implementarea curriculumului 
centrat pe competențe” (61 ore) - 16 credite 

Perioada 31.07.2012 

Calificarea / diploma obţinută Membru in CNEME 

Perioada 11.05.2012 – 25.05.2012 

Calificarea / diploma obţinută Competențe crescute pentru cadrele didactice. Modulul „Notiuni de elaborare a auxiliarelor 
curriculare” (18 ore) - 5 credite 

Perioada   25.03.2012 – 01.04.2012 

Calificarea / diploma obţinută Gruntvig – Workshop „Metropolis – European City Bound Workshop. Between parks and street 
canyons” 

Perioada 11.11.2011 – 09.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută Competențe crescute pentru cadrele didactice. Modulul „Proiectarea si implementarea 
curriculumului centrat pe competențe” (61 ore) - 16 credite 



   

Perioada 28.01.2011 – 07.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor 

Perioada 06.01.2011 – 06.06.2011 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea profesionala a cadrelor didactice prin activitati de mentorat (232 ore) – 60 credite 

Perioada 19.04.2010 – 25.05.2010 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Perioada 11.10.2010 – 17.10.2010; 25.10.2010 – 31.10.2010 

Calificarea / diploma obţinută Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a 
invatamantului preuniversitar – 85 ore 

Perioada 09.08.2009 – 16.09.2009 

Calificarea / diploma obţinută One week course for European teachers of English at secondary level 

 Comenius: One week course for European teachers of English at secondary level. Motivation for 
learning and learning-to-learn skills and examining the impact of new technologies on the learning 
process (38 ore) - 10 credite 

Perioada 17.07.2009 – 31.07.2009 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Perioada 12.2008 – 02.2009 

Calificarea / diploma obţinută ThinkQuest 

Perioada 26.04.2007 – 28.04.2007 

Calificarea / diploma obţinută Consiliere si orientare (24 ore) 

Perioada 28.05.2007 – 30.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Management educațional (24 ore) 

Perioada 2005 – 2006 

Calificarea / diploma obţinută New ideas for communicative English language classrooms (30 ore) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Românǎ 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba spaniolă  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
incepator 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competențe și ablilități sociale Bunǎ comunicare profesionalǎ şi spirit de echipǎ dobândite în urma coordonǎrii claselor la care am 
fost dirigintǎ şi a proiectelor iniţiate în şcoalǎ. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

În perioada activităţii din sectorul educaţional am dobândit abilităţile necesare managementului unor 
proiecte ample, începând de la planificarea activităţilor, resurselor umane şi cele financiare, 
organizării, implementării, controlului, monitorizării şi evaluării acestora. 
Capacitatea de analiză şi sinteză; 
Experienţă în activitatea de organizare, formare, monitorizare, evaluare, diseminare din sistemul de 
învăţământ; 
Capacitatea de a crea şi menţine un climat de muncă productiv şi nonconflictual; 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programului Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint – competențe dobândite în urma mai 
multor cursuri de formare. 

Competenţe şi aptitudini artistice Regie - coordonare spectacole şcolare. 

Alte competenţe şi aptitudini Disciplinǎ, seriozitate, receptivitate faţǎ de nou, adaptabilitate, interes si efort pentru perfecţionarea 
personalǎ continuǎ. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


   

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  

Concursuri și simpozioane 
Articole publicate 

 
07.2021 
Conferința Națională „Elevul – oglinda învățământului” 
 
10.2020 
Proiect Educațional „Metode și tehnici de evaluare în invățământul online” 
 
30.01.2020 
Simpozion national „Metode inovative de predare-invatare-evaluare” 
 
04.2019 
Concursul de creație „Laudă semințelor, celor de față si-n veci tuturor” din cadrul Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga” – faza județeană – secțiunea traduceri  (Premiul III) 
 
07.04.2017 
Simpozionul International pentru educatie intergenerationala 
 
06.2016 
Simpozion Interjudetean Interdisciplinar „Titu Maiorescu – personalitate marcanta a culturii romanesti” 
 
09.12.2015 
Simpozion interjudețean Personalități ale învățămantului pedagogic romanesc 
 
30.05.2014 
Simpozionul Naţional „Lecţia de istorie locală” Ocna Mureş 

 03.06.2011 – Alba Iulia 
Simpozionul Național „Zilele scolii Albei”, a-XI-a ediție 

 Martie- Aprilie 2011 
Festivalul internaţional de limba engleză Best English Speaking Teens 

 10.2010 – Suceava 
Simpozionul didactic internaţional „Comunicare fără frontiere” ( Premiul I) 

 28.05.2010 – Alba Iulia 
Simpozionul Național „Zilele scolii Albei”, a-X-a ediție 

 24.10.2009 – Sebeș 
Simpozionul Național „Traditional si Step by Step ȋn slujba ȋnvățământului românesc” 

 04.2009 – Alba Iulia 
Concursul de creație „Laudă semințelor, celor de față si-n veci tuturor” din cadrul Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga” – faza județeană – secțiunea traduceri  (Premiul II) 

 04.2008 – Alba Iulia 
Concursul de creație „Laudă semințelor, celor de față si-n veci tuturor” din cadrul Festivalului 
Internațional „Lucian Blaga” – faza județeană – secțiunea traduceri  (Premiul III) 

  

  

  



   

Proiecte educaționale 19.10.2020 – 30.10.2020 
Proiect educațional trilingv interjudețean – Arretez la violence! – Stop the violence! - Opriți violența! - 
profesor coordonator la nivelul școlii 
 
23.09.2020 – 30.09.2020 
Proiect educațional interjudețean – Ziua Europeana a Limbilor Europene – Les langues de l’amitie – 
The languages of friendship – Limbile prieteniei - profesor coordonator la nivelul școlii 
 

 18.06.2020 
 Proiect educativ județean cu participare regională „TRADITIE vs MODERNITATE – URBAN vs 
RURAL”, Ediția a IIa – profesor coordonator la nivelul școlii 
 
 23.01.2020 
 Mica Unire – oameni, fapte, locuri - profesor coordonator la nivelul școlii 
 
 14.01.2020 – 16.01.2020 
 Proiect local de animație culturală – MIHAI EMINESCU – al nostru, de fiecare zi! - profesor 
coordonator la nivelul școlii 
 
 01.11.2019 – 10.06.2020 
 Proiect de parteneriat educativ interdisciplinar județean Bun venit coleg de-nvățătură! – profesor 
colaborator  
 
 02.12.2019 – 20.12.2019 
 Proiect educativ Cozonacul de Crăciun - profesor coordonator la nivelul școlii 
 
 01.11.2019 – 15.12.2019 
Proiect educațional de voluntariat in cadrul programului Strategia Nationala De Actiune Comunitara 
(SNAC) - profesor coordonator la nivelul școlii 
 
 09.09.2019 – 26.09.2019 
 Ziua Europeana a Limbilor Europene – Plurilingvism intr-o Europă unită - profesor coordonator la 
nivelul școlii 
 
 09.01.2019 
 Proiect național de literatură și arte vizuale „Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor”, editia 
aIVa  - profesor coordonator la nivelul școlii 
 
 01.2019 
 Concurs Cangurul Lingvist – Engleză - profesor coordonator la nivelul școlii 

 


