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INFORMAŢII PERSONALE MATEI DUMITRU  
 
 

  

 Piaţa Mărăşeşti nr. 9A, Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş, Romania 

   Mobil: 0744-507999       

 dmatei2008@yahoo.com  

 

   

Sexul bărbătesc | Data naşterii 13.03.1951 | Naţionalitatea română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Director - Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Tîrgu-Mureş  

07.2012 - prezent   Director, Profesor catedra fizică-chimie   

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu" Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor nr. 108,  Tel/Fax: 

0365882792, e-mail : lagricol@yahoo.com, http://colegiultraiansavulescu.ro/ 

▪ coordonarea întregii activităţi manageriale la nivel institutional, local şi central 

▪ dezvoltarea infrastructurii - transformarea şi modernizarea bazei materiale - colegiul 

făcând parte din cele 80 de unităţi finanţate prin memorandum 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
03.2009 - 06.2012 inspector şcolar general 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Dr. Victor Babeş nr. 11, 540097, tel. 0265213779, e-mail: 

office@edums.ro, http://edums.ro 

▪ coordonarea întregii activităţi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş şi managementul 

învăţământului din judeţul Mureş 

Tipul sau sectorul de activitate  management educaţional 
11.04.2007 - 03.2009  Director, Profesor catedra fizică-chimie   

Colegiul Agricol „Traian Săvulescu" Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor nr. 108,  Tel/Fax: 

0365882792, e-mail : lagricol@yahoo.com, http://colegiultraiansavulescu.ro/ 

▪ coordonarea întregii activităţi manageriale la nivel institutional, local şi central 

▪ dezvoltarea infrastructurii - transformarea şi modernizarea bazei materiale - colegiul 

făcând parte din cele 80 de unităţi finanţate prin memorandum 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
23.06.2006-11.04.2007  Secretar de stat - învăţământ Preuniversitar, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, str. Gen. Berthelot 28-30, sector 1, Bucureşti, 

www.edu.ro 

▪ coordonarea învăţământului preuniversitar la nivel naţional 

▪ pregătirea şi elaborarea pachetului legislativ privind învăţământul preuniversitar 

▪ reprezentarea Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului în relaţia directă cu 

Parlamentul României 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
02.04.2001-23.06.2006 Director 

Profesor catedra fizică-chimie 
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Colegiul Agricol „Traian Săvulescu" Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor nr. 108,  Tel/Fax: 

0365882792, e-mail : lagricol@yahoo.com, http://colegiultraiansavulescu.ro/ 

▪ coordonarea întregii activităţi manageriale de grup şi institutional cu implicaţii de ordin 

instructiv-educativ şi financiar 

▪ reprezentarea instituţiei în  relaţia directă cu  administraţia locală I.S.J.Mureş 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
01.09.1996-02.01.2001 Inspector Şcolar General - I.S.J. Mureş 

I.S.J. Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Dr. Victor Babeş nr. 11, 540097, tel. 0265213779, e-mail: 

office@edums.ro, http://edums.ro 

▪ coordonarea învăţământului preuniversitar din judeţul Mureş în conformitate cu: 

▪ Legea 128/12 iulie 1997 Titlul II,IV,V,VI,VII,VIII 

▪ Legea 84/1995 - modificată prin OUG 36/1997 

▪ Legea 151/1999 Titlul IV,V,VI,VII 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
22.10.1993-01.09.1996 Director 

Grupul Şcolar Agricol Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor nr. 108,  Tel/Fax: 0365882792, e-mail : 

lagricol@yahoo.com, http://colegiultraiansavulescu.ro/ 

▪ coordonarea întregii activităţi manageriale de grup şi institutional cu implicaţii directe în 

actul instructiv-educativ şi financiar 

▪ dezvoltarea bazei materiale şi financiare în conformitate cu art.166/Legea84 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
10.01.1991-21.10.1993 Inspector Şcolar General 

I.S.J. Mureş, Tîrgu-Mureş, str. Dr. Victor Babeş nr. 11, 540097, tel. 0265213779, e-mail: 

office@edums.ro, http://edums.ro 

▪ asanarea stărilor conflictuale şi asigurarea stabilităţii şi coerenţei în sistemul de învăţământ 

preuniversitar  

▪ schimbarea stilului de muncă a directorilor unităţilor de învăţământ  

▪ pregătirea şi prezentarea la nivel naţional a unor proiecte de recrutare şi selecţie a 

resurselor umane  

▪ proiecte de informatizare a învăţământului preuniversitar 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
10.01.1987-10.01.1991 Director 

Grupul Şcolar Agricol Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor nr. 108,  Tel/Fax: 0365882792, e-mail : 

lagricol@yahoo.com, http://colegiultraiansavulescu.ro/ 

▪ coordonarea procesului instructiv-educativ, dezvoltarea bazei materiale responsabilităţi 

sporite în coordonarea examenului de finalitate a studiilor şi repartiţia absolvenţilor în 

producţie abandonul şcolar prioritate coautor la lucrarea „Determinarea Azotitului cu 

Rivanol" prezentată la al Ill-lea Congres Naţional de Chimie 21-24 septembrie 1988, 

Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
01.02.1985-10.01.1987 Director adjunct 

Grupul Şcolar Agricol Tîrgu-Mureş, str. Călăraşilor nr. 108,  Tel/Fax: 0365882792, e-mail : 

lagricol@yahoo.com, http://colegiultraiansavulescu.ro/ 

▪ preocupări privind formarea profesională şi managerială impuse de condiţiile specifice 

perioadei vârstei şi atribuţiilor conferite de fişa postului 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
01.09.1979-01.02.1985 Profesor chimie 

Liceul Agricol Târgu-Mureş,  str. Călăraşilor nr. 108 

▪ activitate didactică 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 
01.09.1975-01.09.1979 Profesor catedra fizica-chimie 

Şcoala Generală Petricani-Neamţ Liceul Agricol 

▪ responsabil de catedră - comisia fizică-chimie 

▪ membru al Consiliului de Administrate - responsabil cu activitatea PTAP 

▪ diriginte 

▪ activitate de perfecţionare, calificare şi obţinerea gradelor didactice 

Tipul sau sectorul de activitate  învăţământ preuniversitar 

2013 - 2014 Atestat de formare continuă a personalului didactic. Management si 

leadership 
 

Casa Corpului Didactic Mureş   

▪ Management si leadership,  program de formare continuă - 90 de ore 

2012 - 2013 Atestat de formare continuă a personalului didactic. Management si 

comunicare 
 

Casa Corpului Didactic Mureş 

▪ Management si comunicare, program de formare continuă - 90 de ore 

3-30 ian. 2012 Atestat de formare continuă a personalului didactic  Tehnici informaţionale 

computerizate Universitaria I   
 

Universitatea Al I Cuza Iași   

▪ program de formare continuă 

1 mai - 30 sept. 2011 Atestat de formare continuă a personalului didactic  Formarea de specialişti 

în evaluare INSAM 
 

I.Ş.J.  Mureş   

▪ program de formare continuă - 28 de ore 

20-24 martie 2011 Certificat de absolvire Manager proiect cod COR 241919  

CCD Mureş 

▪ program de perfecţionare/specializare cu durata de 40 de ore 

martie 2011 Atestat de formare continuă a personalului didactic Educaţie pentru 

sănătate / Decidenţi 
 

MECTS, DD Management resurse umane şi reţea şcolară / Direcţia formare continuă a 

personalului din învățământul preuniversitar 

▪ program de formare continuă 

2011-2013 Diplomă de Master Asigurarea calităţii învăţământului  

Universitatea Dimitrie Cantemir Târgu-Mureş 

▪ ISCED 6, cu durata de 2 ani 

27.01. - 7.04.2011 Certificat de absolvire Mentor cod COR 235902  

ANMEDEP Vaduri Neamţ 

▪ program de iniţiere/perfecţionare/specializare cu durata de 120 de ore 

noi. 2010 - mai. 2011 Atestat de formare continuă a personalului didactic Controlul calităţii în 

şcoală 
 

I.Ş.J.  Mureş 

▪ program de formare continuă - 20 de ore 

8.10 -19-11. 2009 Certificat de absolvire Formator cod COR 241205  

Universitatea Populară Târgu-Mureş 
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▪ program de perfecţionare/specializare cu durata de 80 de ore 

2007 - 2008 Adeverinţă de participare la programul de formare continuă Educaţie 

pentru calitate - asigurarea calităţii în învăţământ 
 

CCD Mureş 

▪ program de formare continuă - 20 de ore 

octombrie - noiembrie 2005 Certificat Operare pe calculator (noţiuni de birotică, aplicaţii multimedia şi 

comunicaţii 
 

ISJ Mureş /CCD Mureş 

▪ curs - 20 de ore 

2003-2004 Certificat de absolvire, Management Competitiv - Finanţe, Marketing şi 

Resurse Umane 
 

Universitatea Politehnică Timişoara, Departamentul de Educaţie Permanentă 

▪ Curs postuniversitar de perfecţionare cu durata de 1 an 

19.09.2000- 03.10.2000 Management Educaţional  

Olanda 

▪ Stagiu de formare - 

august 2000 Managementul Educaţiei Şcolare  

Centrul de Formare Regional Sibiu 

▪ Stagiu de formare 

aprilie - iunie 2000 Formarea directorilor din unităţile de învăţământ  

Casa Corpului Didactic Mureş 

▪ Stagiu de formare continuă 

ianuarie 2000 Inspecţia Şcolară  

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

▪ Stagiu de formare 

noiembrie 1998 - iunie 2000 Formarea inspectorilor şcolari  

Centrul de Formare Regional Sibiu 

▪ Stagiu de formare 

1994 Educaţia pentru Drepturile Omului  

Casa Corpului Didactic Mureş 

▪ Stagiu de formare continuă 

1988 Gradul didactic I  

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca, Facultatea de Chimie Tehnologică 

▪ Specialitatea Chimie 

 Definitivarea în învăţământ  

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca, Facultatea de Chimie Tehnologică 

▪ Specialitatea Chimie 

 Vizită de studiu - Aarhus, Danemarca  

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Proiect POSDRU  

Gradul didactic I 

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca, Facultatea de Chimie Tehnologică 

▪ Specialitatea Chimie 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

1975-1979 Diplomă de licenţă, specializarea Fizică-Chimie  

Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca, Facultatea de Chimie Tehnologică 

▪ Specialitatea Fizică, Chimie 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză 
B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

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

Competenţe de 
comunicare  

Prin înseşi funcţiile şi rolurile deţinute, prin participarea la simpozioane şi 
evenimente culturale mi-am dezvoltat aptitudinile şi competenţele de comunicare ;i 
sociale: 

- comunicativitate, persuasivitate (putere de convingere) 

- consiliere şi îndrumare 

- munca în echipă, formare a echipelor - evaluator naţional Ordinul MEN 3380 
/10.03.1998 

- motivaţie intrinsecă 

- spirit de competiţie 

▪ - construirea unui climat psihosocial deschis 

Competenţe 
organizaţionale/managerial

e  

- aptitudini manageriale dobândite în contextul îndeplinirii funcţiilor menţionate în 
secţiunea "Experienţa profesională" - în calitate de director, şi inspector şcolar 
general, 1985-2006, 2009-2012, precum şi de Secretar de Stat în Ministerul 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 2006-2008 

Concentrare, puterea de a asimila noi cunoştinţe din variate domenii, capacitate 
înaltă de evaluare şi sinteză 

Creativitate în elaborarea documentelor de proiectare managerială; 

Capacitate de adaptare în funcţie de condiţiile concrete de lucru 

Capacitate înaltă de diagnoză, analiză de nevoi educaţionale şi intervenţie 
reglatoare în managementul educaţional şi instituţional; 

Nivel de inteligenţă emoţională ridicat; 

▪ Capacitate înaltă de a oferi şi primi respect profesional şi social; 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

- lucrul cu aparatura didactică, calculator, laptop, proiector,  retroproiector, etc. 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind responsabil 
cu auditul calităţii) 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE   

 

 
ANEXE 

  

 

 

 Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent   

Utilizator 
independent 

Utilizator elementar Utilizator elementar   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 Alte competenţe informatice.  

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, 
software pentru prezentări),  utilizarea calculatorului personal cu sistem de 
operare Windows şi Word, Excel, PowerPoint 

▪ bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator 

Alte competenţe  - dans popular, aptitudini dobandite în şcoala generală, serviciul militar, facultate : 
 

Permis de conducere  categoria B 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 
Seminarii 
Distincţii 

Afilieri 
Referinţe 

Citări 
Cursuri 

Certificări 

Distincţii şi premii obţinute: 
- Decret 525/01.12.2000 Ordinul National „SERVICIUL CREDINCIOS" în grad 
de ofiţer 
- Decret 1097 /13.12.2004 Medalia „MERITUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT" clasa a 
lll-a 
- Diploma „GHEORGHE LAZĂR" clasa a l-a Decembrie 2007, Statutul 
Personalului Didactic art. 113/b 
- Cetăţean de onoare, comuna Gurghiu, judeţul Mureş, 22.05.2007/5692 
Cetăţean de onoare, comuna Ibăneşti, judeţul Mureş, 14.09.2007/5281 
Persoane de contact: 
1. Profesor universitar dr. Andrei Marga 
2. Profesor universitar dr. Virgil Petrescu 
3. Profesor universitar dr. Ecaterina Andronescu 
Profesor universitar ing. dr. Mihai Hârdău 
1997-1999, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş,  

▪ - Diploma "Gheorghe Lazăr" clasa a II-a 

 ▪ - copiile scanate ale adeverinţelor şi certificatelor doveditoare, conform 
menţionării acestora în Curriculum Vitae, încărcate pe platforma dedicată 
MONMedu 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

