Curriculum Vitae

STROE MIHAI

INFORMAŢII PERSONALE

STROE MIHAI
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
05.05.2016 - prezent

15.12.2012 - 05.05.2016

Inspector Școlar General
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea, Tel: +40
(0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89,
Fax: +40 (0)240 51 18 86, E-mail: isjtl@isjtl.edu.ro, www.isjtl.edu.ro
- management instituțional, consiliere, îndrumare și control pe probleme de management școlar,
rezolvarea conflictelor, legislație școlară, relații bilaterale cu unitățile școlare, elevi, părinți și
administrația publică locală;
Alte responsabilități:- președintele Consiliului de Administrație, președinte Consilului de Dezvoltare a
Parteneriatului social; președintele Consilului Consultativ;
Îndrumare, control și evaluare în toate domeniile funcționale la nivelul unității
Profesor
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea , județ Tulcea, str. Tineretului nr. 2, web. cthctl.edu.ro

15.12.2008 - 15.12.2012

20.10.2008 -15.12.2008

Învățământ: predare-evaluare educabili
-predarea disciplinelor tehnice de specialitate în domeniul electric pentru învățământul liceal zi și
seral, învățământ profesional și învățământ post liceal;
-propunător de subiecte și evaluator la Olimpiada Tehnică pentru Aria Tehnologii;
-profesor diriginte.
-responsabilul cercului pedagogic ”Electronică-Electrotehnică-Electromecanică”
Deputat
Parlamentul României. Camera Deputaților Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5,
Bucureşti, (021)316.03.00(021)414.11.11,
activități legislative, inițiative legislative, moțiuni, etc;
Camera Deputaților
Profesor
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea , județ Tulcea, str. Tineretului nr. 2, web. cthctl.edu.ro
Învățământ: predare-evaluare educabili
-predarea disciplinelor tehnice de specialitate în domeniul electric pentru învățământul liceal zi și
seral, învățământ profesional și învățământ post liceal;
-propunător de subiecte și evaluator la Olimpiada Tehnică pentru Aria Tehnologii;
-profesor diriginte.

27. 04. 2005 – 20.10. 2008

2002- 27. 04. 2005

Inspector şcolar general
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea, Tel: +40
(0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89,
Fax: +40 (0)240 51 18 86, E-mail: isjtl@isjtl.edu.ro, www.isjtl.edu.ro
- management instituțional, consiliere, îndrumare și control pe probleme de management școlar,
rezolvarea conflictelor, legislație școlară, relații bilaterale cu unitățile școlare, elevi, părinți și
administrația publică locală;
Alte responsabilități:
- președintele Consiliului de Administrație;
- președinte Consilului de Dezvoltare a Parteneriatului social;
- președintele Consilului Consultativ;
Profesor
Colegiul Tehnic „Henri Coandă” Tulcea , județ Tulcea, str. Tineretului nr. 2, web. cthctl.edu.ro
Învățământ: predare-evaluare educabili
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1990 – 2002

1984 – 1990

STROE MIHAI

-predarea disciplinelor tehnice de specialitate în domeniul electric pentru învățământul liceal zi și
seral, învățământ profesional;
-propunător de subiecte și evaluator la Olimpiada Tehnică pentru Aria Tehnologii;
-profesor diriginte.
Inspector Școlar de specialitate
Inspectoratul Şcolar Judeţean Tulcea, Str. Dobrogeanu Gherea nr. 3-4, 820007, Tulcea, Tel: +40
(0)240 51 57 71, +40 (0) 240 51 44 89,
Fax: +40 (0)240 51 18 86, E-mail: isjtl@isjtl.edu.ro, www.isjtl.edu.ro
- management şcolar
- inspecţia şcolară – discipline tehnice şi instruire practică
Profesor
Liceul Metalurgic Tulcea , județ Tulcea, str. Tineretului nr. 2, web. cthctl.edu.ro

1981 – 1984

- responsabil – comisia metodică - Discipline tehnice şi instruire practică
- membru în Consiliul de Administrație al unității școlare
-predarea disciplinelor tehnice de specialitate în domeniul electric pentru învățământul liceal zi și
seral, învățământ profesional;
-propunător de subiecte și evaluator la Olimpiada Tehnică pentru Aria Tehnologii;
-profesor diriginte.
Inginer stagiar
Combinatul Metalurgic Tulcea, SC FERAL Tulcea, str. Taberei, nr. 2, Email : feral@feral.ro, SC TREMAG
Tulcea,Taberei Strada no. 49 Phone: +4 0240-534900 +4 0240-534900 Fax: +4 0240-534969 E-mail:
office@tremag.ro
Compartimentul energetic
Coordonare activitate în domeniul electric

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
22. 06.2011

Doctor în domeniul Inginerie electrică

.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
2008-2010

▪ cercetări privind monitorizarea parametrilor de mediu din zona Rezervației Delta Dunării
Master- Devoltarea Durabila si Protectia Biodiversitatii
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

2005 -2007

▪ -protecția mediului, procese de monitorizare a parametrilor de mediu, etc;
Management educaţional - Studii Postuniversitare

2000-2002

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, România
▪ managementul instituțioanal, al comunicării, a resurselor umane, a stresului, a timpului, cultura
organizațioală, etc;
Informatică - Studii Postuniversitare

1976 - 1981

Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
▪ Diplomă de reconversie profesională/ limbaje de programare, utilizare word, excel, etc;
Electrotehnică - Diplomă, învățământ de lungă durată
Facultatea de Electrotehnică -Bulevardul Decebal 107, Craiova 200440,Telefon: 0251 436 447

28.03.2008-11.04.2008

▪ Mașini electrice, electrotehnică aplicată
Manager proiect – certificat de absolvire
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE, MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI
TINERETULUI

14.09.2013-10.11.2013

▪ Managementul proiectelor, ciclul de viață a unui proiect, scrierea cererilor de finanțare, etc.
Atestat de formare continuă a personalului didactic
25 CREDITE
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

17.08.2013-08.09.2013

▪ Dezvoltarea profesională continuă pe competența instruirii diferențiate a elevilor și oportunități în
carieră didactică pentru profesorii de științe tehnologice în societatea cunoașterii
Atestat de formare continuă a personalului didactic
25 CREDITE
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UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA
▪ Abilitarea curriculară a profesorilor de științe tehnologice în societatea cunoașterii
Seminatul 15 – Educație Tehnologică din cadrul programului de pregătire a cadrelor
didactice pe probleme de didactica disciplinelor școlare

2001

16 ORE

Ministerul Educației Naționale – Direcția Continuă, Formare și Perfecționarea Personalului Didactic
Mai 2003-septembrie 2004

▪ Proiectarea didactică, evaluarea achizițiilor elevilor, formarea locală
Atestat de formare continuă a personalului didactic

20 credite

Ministerul Educației Naționale – Centrul Național de Formarea a Personalului din Învățământul
Preuniversitar

Octombrie 1998mai 1999

Mai-octombrie 1998

▪ Dezvoltarea resurselor umane în învățământul profesional și tehnic –proiect PHARE TVET RO
010801
Stagiul de pregătire – Formarea Inspectorilor Școlari
MINISTERUL EDUCȚIEI NAȚIONALE – DIRECȚIA PROIECTE DE REFORMĂ – BANCA MONDIALĂ
▪ Componenta – ”Management și Finanțare” a Proiectului de reformă a Învățământului
Preuniversitar
Diplomă de absolvire – curs de instruire – ”managementul Educațional pentru
Inspectorii Școlari de Specialitate-Învățământ Tehnic-Profesional”
MINISTERUL EDUCȚIEI NAȚIONALE –Unitatea de Coordonare a Programului EU_Phare_VET RP –
Centrul pentru Excelență în Afaceri din Universitatea POLITEHNICĂ București

8-9 noiembrie 1999

▪ Managementul instituțional, managementul și finațarea învățământului
Adeverință-stagiu de pregătire în Austria Kultur-Kontact Austria
MINISTERUL EDUCȚIEI NAȚIONALE – CENTRUL NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
PROFESIONAL ȘI TEHNIC

28.03.-11.04.2008

▪ învățământul profesional în domeniul alimentație publică și turism
Certificat de absovire – FORMATOR
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE, MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI
TINERETULUI
▪ formarea și coordonarea grupurilor, constituirea suportului de curs.

Iunie 2012-martie/
aprilie 2013

Programul de formare continuă ”Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”
MINISTERUL EDUCȚIEI NAȚIONALE-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă în
parteneriat cu S.C. SIVECO România S.A. și S.C. Millenium Design Group S.R.L.
▪ Operarea cu noțiuni și metode specifice proiectării, dezvoltării și utilizării avansate a
instrumentelor TIC și a resurselor digitale;
▪ Orientarea eficientă a fluxului informațional prin selectarea, utilizarea și evaluarea resurselor de
informare și documentare multiple;

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Limba franceză
Limba engleza
Competenţe de comunicare

Limba română
ΙNΤELEGERE

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
A1
A1
A1
A1
A1
Studiat în liceu
A1
A1
A1
A1
A1
Adenerință – Curs de limba engleză
-comunicare foarte bună dobândită în activitatea managerială;
-capacitate de lucru în echipă dovedită prin asumarea diferitelor roluri în echipele de proiect, de
comisii;
-capacitate de a capta auditoriul;

Curriculum Vitae
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Competenţe dobândite la locul
de muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe
Permis de conducere
INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii
Distincţii
Afilieri
REFERINŢE
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-competențe de proiectare, de organizare, de îndrumare, de evaluare, de monitorizare ;
-leadership-în prezent, dar și în trecut, am coordonat colective de lucru, echipe, organizând
compartimentele de lucru ale ISJ-ului tucean, organizarea de olimpiade naționale.
-cunoștințe de mediere a conflictelor în scopul reducerii riscului de nereușită în activitatea curentă a
angajaților sau a colaboratorilor;
-o bună cunoaştere a proceselor: proiectare, organizare, îndrumare, de control al calităţii activității
individuale ale angajaților cât și compartimentală și sistemică;
-abilități de utilizare a calculatorului dobândite prin studii în domeniu, reconversie profesională și
prin activități personale de autoperfecționare: Word, Excel, PowerPoint;
-o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office;
-comunicare rapidă on-line și rețele de socializare;
-activitate pe platforme de lucru la cursurile de formare;
-responsabilitate, toleranță, empatie, sociabilitate, atitudine responsabilă, promptitudine,
receptivitate, perseverență, creativitate, coerență în activitate, interes pentru nou, adaptabilitate.
-categoria permisului de conducere – B, certificat internațional de conducător de ambarțiune de
agrement.
-articol ” Managementul decizional – factor reglator instituțional” - revista on-line ”Convorbiri
Didactice”- nr. 9 din martie 2016 cod ISSN:2247-7179/ISSN-L1222-2194 editată de Casa Corpului
Didactic Tulcea;
-articol ”Monitoring și teoria statisticilor” - revista on-line ”Convorbiri Didactice”- nr. 10 din martie
2016 cod ISSN:2247-7179/ISSN-L1222-2194 editată de Casa Corpului Didactic Tulcea;
- articol – ”CONSIDERATION REARDING THE IMPLEMENTATIO OF EUROPEAN PROJECT IN
SUSTAINABLE HIGH SCHOOL HUMAN RESOURCES VOCAȚION EDUCATION”- ISSN:978-973-662-5664 –volumul I: 978-973-662-567-1;
-Lucrări prezentate la Simpozionul Național – ”Triada: RESURSE-RECICLARE-RECONDIȚIONARE în
oglinda viitorului” – 29 FEBRUARIE 2008- Târgu-Jiu, Gorj ISBN-10: 973-8912-24-5 ȘI ISBN-13-978973-8912-24-3” – lucrările: ”Mai mult oxigen pentru Terra...să începem de la km ”O”/”;
și ”Modulul multifuncțional”;
-articole în Tribuna învățământului – nr. 817, 3-9 octombrie 2005 – ”Pledez pentru profesionalizarea
managerilor de instituții școlare” și ”Esențial este să avem foarte clară viziunea de a reforma un
sistem sensibil” –nr. 27 noiembrie – 3 decembrie 2006; ISSN -1017-5385;
- proiect 2012: ”ProTEHNICĂ în cariera ta profesională!”- inițiator și coordonator la nivelul unității
școlare;
- proiect : 01.12.2007-30.11.2008 -”Șanse egale pentru toți copii” din programul PHARE/2005/017553.01.01.02/TL-coordonator al proiectului;
- proiect: 04.06-03.12.2015: POSDRU ID 151567 ”Învață să fii antreprenor prin firmă de exercițiu”expert grup țintă (județele Buzău, Vrancea, Galați);
- proiect: septembrie 2014-octombrie 2015 –POSDRU/161/2.1/G/138303- ”Facilitarea inserției
elevilor și studenților pe piața muncii, prin consiliere și parteneriate pentru practica în industria
navală”;
- proiect: 2013 – ”Parteneriate active școală-întreprindere pentru îmbunătățirea formării
profesionale inițiale – PAȘII FPI” – Firă de exercițiu;
-certificat SES – seminar în cadrul proiectului-Management: Creating a ”Leading principle”, Schoolmanagement, Evaluation, Quality as process;
-20-25 noiembrie 2005 – coordonator proiect școlar UE ”Common Opportunities for European
Citizens”- Education and Culture/Socrates programme/Comenius Action 1- dezvoltarea relațiilor de
prietenie bilaterale;
-12-14 iunie 2008 - organizator- Seminar – Quality Management in Higher EducationUNIVERSITATEA ”GHEORGHE ASACHI” IAȘI- sisteme alternative educaționale, lecții interactive, etc.;
-3-5 octombrie 2007- Invitație - Seminar ”Cultură, Educație și Cooperarare Interregională”-SuediaASSEMBLY OF EUROPEAN REGIONS- relațiile de comunicare între reprezentanții locali, consilieri, și
autoritățile publice locale;
-2007-Membru în Comisia Națională de Specialitate pentru învățămâmtul profesional, liceal, filiera
tehnologică și postliceal pentru domeniul electrotehnică;

