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Informaţii personale  

Nume / Prenume CHIVĂREAN RADU 

Adresa(e) 12, Str. Castelului , 500014, Brașov , Romania 

Telefon(-oane) +40268470802 Mobil: +40737042514 

Fax(uri) +40268470802 

E-mail(uri) liceulhonterus@yahoo.com 
chivarean@yahoo.com 

Nationalitate(-tati) Română 

Data naşterii 03.01.1961 

Locul de muncă/ 
Domeniul ocupaţional 

Liceul Teoretic „Johannes Honterus” Brașov 
Educație 

  
 

Experienţa profesională  

Perioada 09.01.2017 -  

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere executivă a instituției, îndrumare și control 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Johannes Honterus” Brașov 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management institutional 

Perioada 7.04.2008 – 08.01.2017 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere executivă a instituției, îndrumare și control 

Numele şi adresa angajatorului SCOALA GIMNAZIALĂ GHIMBAV, STR. PIEȚII 70 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management institutional 

Perioada 1 SEPT. 2006 – 6 APRILIE 2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor geografie – limba germana 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Instruire si educare acordata elevilor 

Numele şi adresa angajatorului SCOALA GENERALA GHIMBAV, STR. PIETII 70  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Personal didactic de predare 

Perioada 1 aprilie 1998 – 31 august 2006 

Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate, activitatieducativescolare si extrascolare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitati extracurriculare, educatie formala si nonformala / coordonare, indrumare si control 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDETULUI BRASOV  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educational 

Perioada 1994 - 1998  

Funcţia sau postul ocupat Director 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere executiva a institutiei, indrumare si control 

Numele şi adresa angajatorului SCOALA GENERALA GHIMBAV, STR. PIETII 70  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management  institutional 

mailto:liceulhonterus@yahoo.com
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Perioada 1990 - 1994  

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conducere executiva a institutiei, indrumare si control 

Numele şi adresa angajatorului SCOALA GENERALA GHIMBAV, STR. PIETII  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management  institutional 

Perioada 1988 - 1990  

Funcţia sau postul ocupat Profesor geografie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Instruire si educare acordata elevilor 

Numele şi adresa angajatorului SCOALA GENERALA GHIMBAV, STR. PIETII 70  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Personal didactic de predare 

  

Educaţie şi formare 
 
 

Perioada 19.05. – 20.05.2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Asigurarea calității în învățământul cu predare în limba germană 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 
 

Perioada 23.02. – 15.02.2017 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Utilizarea noilor echipamente smart în perioada modernă 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 
 

Perioada 27.02. – 11.06.2016 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice – Evaluator în cadrul concursurilor 
și examenelor naționale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Brașov 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 
 

Perioada 12.01. – 31.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al 
învățării pe tot parcursul vieții (Cod contract: POSDRU/174/1.3/S/149155) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Școala Gimnazială Ghimbav 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 
 

Perioada Ianuarie – Iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire MEN si MMFPS 
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Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Formarea cadrelor didactice / adultilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundatia pentru Invatamant Bucuresti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Octombrie 2013 – Iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Profesor in cadrul proiectului „JOBS” / Adeverinta  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltare personala / consiliere si orientare profesionala a elevilor absolventi 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CNDIPT, MEN, Universitatea Pedagogica Zurich, Universitatea Bucuresti 
 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada August – Noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Director unitate de invatamant / certificat de absolvire MEN si MMFPS 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management educational 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundatia pentru invatamant, Bucuresti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Ianuarie – Iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managmentul situatiilor de criza la nivelul unitatii scolare 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundatia Academica “Alumni” al C.N. “MirceacelBatran“, Constanta 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Martie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Formator  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Competente cheie TIC in curriculum scolar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CNEE Bucuresti (POSDRU /1/1.1/S/5 ) 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Instructor de educatie 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Prevenirea abandonului scolar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISJ Brasov ( POSDRU /91/2.2/5/62433) 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma obţinută Expert in evaluare si creditare 
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Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Evaluare institutionala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ARACIP Bucuresti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Mai 2009 – Noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Perfectionare / certificate de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Program Leonardo da Vinci, Prevenirea abandonului scolar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UU Copenhaga Danemarca, Centru de Consiliere 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

International 

Perioada Octombrie 2008 – august 2009 

Calificarea / diploma obţinută Agent de turism – Ghid national – Touroperator / Certificate de calificare MECT - MMFES 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Turism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia Nationala a Ghizilor din turism  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

național 

Perioada Octombrie – noiembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Atestat / evaluator 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare a cadrelor didactice – Teze unice - 
geografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISJ  Brasov  
Casa Corpului Didactic Brasov - CNCEIP 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Aprilie – iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Achizitii publice / expert 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MECT - MMFES 
SC INFO EDUCATIA SRL  Iasi  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma “Master in management” 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

“Dimensiunea europeana a managementului organizatiei” 
Curs master 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UniversitateaSpiru Haret Bucuresti 
Facultatea de Management Brasov 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

international 

Perioada Februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Stagiu de formare in aria curriculara “Consiliere si orientare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Brasov 
CJAPP Brasov 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 
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Perioada Ianuarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Educatie pentru cetatenie europeana 
Profesor organizator - Diploma 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tabara  internationala de iarna 
Slovacia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

European Youth Parliament Romania 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Interational 

Perioada Iulie – august 2006 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Activitati in aer liber pentru tineri – drumetie, orientare in teren accidentat,  escalada, canoe, 
rafting, teambuilding/ trainer 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Outward Bound International 
Anglia – Lake district  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

International 

Perioada Septembrie – decembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Atelier de formare pe tema implementarii Legii 272 / 2004, privind protectia si promovarea 
drepturilor copilului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei 
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada 10 – 14 octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Activitati de remediere scolara, activitati de desegregare, de educatie incluziva, nediscriminatorie, 
de educatie multiculturala si interculturala, programe de educatie a parintilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departament of Education and Science – Republica Irlanda 
Vizita ARION  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

International 

Perioada Martie – aprilie  2005 

Calificarea / diploma obţinută Facilitator / Certificat de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Proiectul pentru Invatamant Rural 
Imbunatatirea Parteneriatului Scoala – Comunitate / facilitare aplicare proiecte PIR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 
Centrul Educatia 2000 + 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Formator national / Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educatie pentru Drepturile Omului si Cetatenie Democratica 
Curs pentru formatori nationali 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 
UNICEF Romania 
Consiliul Europei – European Youth Centre Budapest  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

International 

Perioada Ianuarie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Formator national / Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Stagiu de instruire specializat in educatie si dezvoltare personala in cadrul 
Programului “Character First” 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 
CharacterTraining Institute Oklahoma City, USA 
IPLB Romania  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cursuri pentru utilizarea A.E.L. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Brasov  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Noiembrie  2004 

Calificarea / diploma obţinută Formator national / Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programul National “Educatia pentru Sanatate in Scoala  Romaneasca” 
Curspentruformatoriinationali 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii 
Ministerul Sanatatii 
Fundatia “Tineri pentru Tineri”  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Septembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

“Scoala si Familia – un parteneriat necesar” 
Program de formare pentru inspectori scolari si directori 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei si Cercetarii  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Decembrie  2003 

Calificarea / diploma obţinută Formator national / Certificat   

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programul National  de EducatiepentruCetatenieDemocratica 
Cursuri de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul  Educatiei si Cercetarii 
Asociatia Nationala pentru Educatie din Romania 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Octombrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Programul SPER 
Schimb de experienta pe teme de psihologia copilului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa CorpuluiDidactic Brasov 
Association Suisse de Psyhologie de L’enfance et de L’adolescence 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

- 

Perioada Iunie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management educational 
Curspentruinspectori 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul  Educatiei si Cercetarii 
Inspectoratul Scolar Judetean  Cluj  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 
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Perioada Noiembrie 1998 – iunie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Componenta “Management si Finantare” din cadrul Proiectului  de Reforma a Invatamantului 
Preuniversitar 
Curs de formare pentru inspectori scolari 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei Nationale 
Directia de Proiecte de Reforma – Banca Mondiala 
Centrul Regional Sibiu  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

național 

Perioada Noiembrie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Educatie ecologica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Scolar Judetean Brasov 
Friese Poort – Holland 
Fundatia “Oasis” Romania  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

- 

Perioada August 1999 

Calificarea / diploma obţinută Profesor gradul didactic I / Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

geografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei Nationale 
Universitatea din Bucuresti  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Iunie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Alternativa pedagogica Freinet 
Stagiu de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Brasov 
Casa Corpului Didacti Timis 
Fundatia Interculturala Freinet Sacele 
Asociatia Romana pentru o Scoala Moderna – FREINET - Timis 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada August 1995 

Calificarea / diploma obţinută Profesor gradul didactic II / Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

geografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Invatamantului 
Universitatea din Bucuresti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada August 1995 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Alternative pedagogice -  C. Freinet 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia Romana pentru o Scoala Moderna – FREINET – Timis 
CCD Timis 
CCD Brasov  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada Martie 1995 
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Calificarea / diploma obţinută Adeverinta de participare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management scolar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Invatamantului 
Inspectoratul Scolar Judetean Brasov 
Casa Corpului Didactic Brasov 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

național 

Perioada August 1991 

Calificarea / diploma obţinută Definitivarea in invatamant / Certificat 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Geografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Invatamantului si Stiintei 
Universitatea Bucuresti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

Perioada 1982 -1987 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in geografie – Limba germana / Diploma de licenta 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

 geografie - limba germana 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucuresti 
Facultatea de Biologie, Geografie si  Geologie 
Specializarea meteorologie - hidrologie  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

național 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba germana  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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Competente şi abilităţi sociale  munca in echipa 
 comunicare 
 activitate de voluntariat  
 consiliere 
 

 Membru in echipa MEdC din cadrul   Programul National pentru Cetatenie Democratica, 
echipa ce a elaborat manuale, ghiduri metodologice, auxiliare didactice etc.  

 Director al Asociatiei “Samaritenul Milos”(1995 – 2005), organizatie neguvernamentala, 
nonprofit, interconfesionala, avand drept scop sprijinirea copiilor abandonati ( casa de 
copii de tip familial – 26 copii institutionalizati)  

 Membru al Comisiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului, din cadrul CJ Brasov 
(1997 – 2000) 

 Membru al Comisiei Judetene pentru Protectia Mediului, din cadrul CJ Brasov   (1998 –
2001) 

 Membru al CentruluiJudeteanAntidrog (prinHotarare de prefect al judetuluiBrasov) 
 Curs de initiere in problematica prevenirii  si combaterii traficului si consumului de droguri 

in randul tinerilor, organizat de MI (2003) 
 Initiator si coordonator judetean al Strategiei Nationale de Actiune Comunitara 

(dezvoltarea voluntariatului in randul liceenilor) 
 Initiator si organizator al primelor doua editii a Concursului National “Festivalul Fulgilor de 

Nea” – Parau Rece (2005 si 2006) si a Concursului National de Folclor “Crai Nou” 
 Vicepresedinte al FSN Ghimbav (1990) si consilier comunal in cadrul Consiliului Local 

Ghimbav(1992 – 1996) 
 Actiuni de atragere de surse extrabugetare pentru sprijinirea unor unitai scolare din 

Brasov si judet 
 Participari la evenimente, actiuni etc cu caracter comunitar. 
 Coordonator al Consiliului Consultativ al Elevilor din Jud. Brasov si colaborator la actiunile 

Consiliului National al Elevilor. 
 Reprezentant al Ministerului Educației și membru al echipelor naționale participante la 

taberele și olimpiadele tinerilor pompieri:  
                 Mulhouse – Franța (2013) 
                 Opole – Polonia (2015) 
                 Villach – Austria (2017) 

 Seminarul aniversar „Studiul limbii și culturii poporului de origine . Modalități ale educației  
pentru noua generație " Florența - 2017 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  management institutional 
 coordonare activitatii profesorilor diriginti si a consilierilor pentru programe si proiecte 

educative 
 coordonare proiecte educationale 
 indrumare si control 
 evaluare  
 management financiar si atragerea de fonduri 
Dobandite prin: 

 Director si director adjunct de unitatescolara (1990 – 1998) 
 Inspector de specialitate  in cadrul ISJ Brasov (1998 – 2006) 
 Responsabil de microcerc pedagogic, membru al Consiliului Consultativ si profesor 

metodist la disciplina geografie, in cadrul ISJ Brasov 
 Director (voluntar) de ONG (1995 –2006) 
 Coordonator de proiecte si programe educative la niveluljudetuluiBrasov 
 Presedinte al corului “Astra”, al Sindicatului Invatamant Brasov (1990-1994) 
 Curs de management/consultanta  financiara -  MBI Romania (2006) 
 Sponsorizari constand in bunuri (mobilier scolar, material sportive, materiale de 

constructii, dotari etc.) pt scoli din judetul Brasov si comunitati defavorizate (rromi) 
 Organizare de Excursii, tabere tematice si turnee artistice cu elevi in strainatate: Anglia, 

Austria, Germania, Elvetia, Italia, Slovacia, Polonia 
 Conducătorul concursului național „Prietenii Pompierilor” -  faza finală – Tîrgoviște (2016) 

 

  



 Curriculum vitae  
CHIVAREAN RADU 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice si 
competente si cunostinte de utilizare a 

calculatorului 
 

 Competente de operare pe PC, cu majoritatea  programelor  Microsoft  
 Manipulare echipamente audio si  video  
 Operare in programul A.E.L. 
 Competente in domeniul constructiilor 
Dobandite prin: 

 Cursuri de specialitate CCD Brasov 
 Experienta proprie. 

 

  

  

  

Competenţe şi aptitudini artistice  muzica –  membru al corului de camera “Astra” Brasov, din 1988, presedinte  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă 
este cazul (vezi instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1985 

  

Informaţii suplimentare Publicatii: 
 
“Educatie pentru cetatenie democratica” – manual  clasa a VI-a, Ministerul Educatiei Cercetarii , 
Bucuresti, 2005 (ISBN: 973-8411-31-9) 
“Educatie pentru cetatenie democratica” – manual  clasa a XI-a, Ministerul Educatiei Cercetarii si 
Tineretului, Bucuresti, 2003 (ISBN: 973-86636-0-1) 
“Educatie pentru cetatenie democratica” – manual  clasa a VI-a, Ministerul Educatiei si Cercetarii , 
Bucuresti, 2005  
“Ghimbav – trecut, present si viitor” – Editura Sigma, Bucuresti, 2014 
Coautor al ghidurilor metodologice si auxiliarelor didactice pentru disciplina optionala amintita  
Autor a mai multur lucrari cu caracter monografic referitoare la localitatea Ghimbav. 
Articol și afiș educațional prezentate la Congresul „Geosciences Union” – Wien – Austria - 2016 
"Earth, from inside and outside - school activities based on seismology and astronomy” - 
EGU2016-7798 
Articol și afiș educațional prezentate la Congresul „Geosciences Union” – Wien – Austria - 2017 
“Mediterranean volcanoes vs. chain volcanoes in the Carpathians” - EGU2017-13517 
Distinctii: Medalia “Meritul pentru invatamant, clasa I” 
(Decret nr. 1097 din 10 decembrie 2004 al Presedintelui Romaniei, Publicat in MONITORUL 
OFICIAL nr. 1181 din 13 decembrie 2004) 

  

 

http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2016/EGU2016-7798-1.pdf
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2017/EGU2017-13517.pdf

