
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAȚII PERSONALE 

 
 Nume    Inache Anișoara 
 Adresa    Mediaș, str. Călugăreni, nr. 6, ap.6 
 Telefon   0753 103 499 
 E-mail    izziany@yahoo.com 

 
 Nationalitate   Română 
 Data nașterii   20.06.1978 

 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 

 Perioada   Septembrie 2008 – Prezent 

 Numele angajatorului  Școala Gimnazială Nr.4 Mediaș 
 Tipul activității  

sau sectorul de activitate Învățământ 
 Funcția sau postul ocupat Profesor titular biologie 
 Principalele activități și 

responsabilități Consilier educativ,  
Membru comisie orar,  
Membru în Consiliul de Administrație,  
Membru în comisia de acordare a primului ajutor 

 Formarea continua  Grad didactic I 
 

 Perioada   Septembrie 2007 – 2008 

 Numele angajatorului  Școala Gimnazială Mihai Eminescu Mediaș 
 Tipul activității  

sau sectorul de activitate Învațământ 
 Funcția sau postul ocupat Profesor  biologie 
 Principalele activități și 

responsabilități Membru în comisia de acordare a primului ajutor 
 

 Perioada   Septembrie 2006 – 2007 

 Numele angajatorului  Școala Gimnazială C. I. Motaș Mediaș 
 Tipul activității  

sau sectorul de activitate Învățământ 



 Funcția sau postul ocupat Profesor  biologie 
 Principalele activități și 

responsabilități Membru în comisia de acordare a primului ajutor 
 
 

 Perioada   Septembrie 2001 – 2006 

 Numele angajatorului  Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini Mediaș 
 Tipul activității  

sau sectorul de activitate Învățământ 
 Funcția sau postul ocupat Profesor  biologie 
 Principalele activități si 

responsabilități Membru în comisia de acordare a primului ajutor 
 

STUDII ȘI CURSURI DE SPECIALITATE 

 

 Perioada   2015 - 2017 

 Numele și tipul instituției de  
Învățământ   Universitatea Tehnică Cluj Napoca 

 Numele calificării primite Studii postuniversitare în domeniul Matematică și științe  
aplicate 

 

 Perioada   1996 - 2001 

 Numele și tipul instituției de  
Învățământ   Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea de Științe 

 Numele calificării primite Ecologie și protecția mediului 
 

 Perioada   1992 - 1996 

 Numele și tipul instituției de  
Învățământ   Colegiul Iacob Mureșianu Blaj 

 Numele calificării primite Matematică - Informatică 
 

 

LIMBA STRĂINĂ CUNOSCUTĂ 

     Franceza 
 Abilitatea de a citi  nivel C 
 Abilitatea de a scrie  nivel C 
 Abilitatea de a vorbi  nivel C 

 

APTITUDINI ȘI  

COMPETENȚE SOCIALE Spirit de echipă, nefumătoare, am experiența muncii în 
echipa încă din facultate, când am participat la activitățile 
presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în 
cadrul facultății, am continuat să consolidez această 
experiență ca profesor. 

 



 

APTITUDINI ȘI    Consilier educativ, calitate în care am coordonat mai multe  
COMPETENȚE    activități la nivelul școlii atât cu diriginți cât și cu elevii. În  

ORGANIZATORICE calitate de diriginte am colaborat eficient cu colegii, 
conducerea școlii și cu părinți. 

 Am participat la consfătuiriile și cercurile pe oraș în fiecare 
an. 

 La nivel de școală sunt responsabilal  programul Eco-școală 
 Am coordonat Proiecte desfășurate în școală, ocazie cu care 

am încheiat mai multe parteneriate cu școli din județ. 
 Coordonator al parteneriatului școlar: ”Fiind băiet păduri 

cutreieram”-2017 
 Coordonator  al parteneriatului școlar : ”Dintre sute de 

catarge”-2018 
 An de an am fost membru în comisia de Evaluare Națională 

pentru clasa a VIII-a. 
 Am pregătit elevii pentru Evaluarea Națională clasa  a VI-a, 

profesor evaluator la biologie. 
 Am făcut parte din comisii pentru evaluarea cadrelor 

didactice necalificate 2016, 2017,2018. 
 Am pregătit elevii pentru concursuri olimpiade, și am avut 

o preocupare deosebită pentru elevii cu CES. În anul școlar 
2017-2018, în calitate de diriginte am întocmit PIP pentru 
elevul Baciu Bogdan. 

 În perioada Școala altfel m-am ocupat de întocmirea 
orarului specific și am căutat să organizez activități 
atractive și excursii tematice. 

 
  

Rezultate recente obținute cu elevii: 
 Premiul III-olimpiada de biologie faza județeană cu eleva 

Nițu Bianca 2012 
 Participare la concursul interdisciplinar : Aurel Vlaicu-

2017-mențiune elevul Anchidin Alexandru 
 Participare la concursul Emil Racoviță-2017 
 Mențiune  olimpiada de biologie faza județeană cu eleva 

Olteanu Alexia 2016 
 Pemiul II- concursul Sanitarii pricepuți-2016 
 Premiul  I la concursul județean ”Supraviețuitori în 

labirint”-2018 
 Premiul III la concursul județean ”Violența nu te face 

mare”-2018 
 Premiul II-la Petroliadă -biologie cu elevii Rău Silviu și 

Orioan Alisia-2018 
 

 



 

ALTE APTITUDINI ȘI 

COMPETENȚE O buna stăpânire a programelor ASC orare, Microsoft 
Office, internet, etc 

 

AUTORIZAȚII 

 PROFESIONALE   Atestat informatică 1996,  
Grad didactic I – 2019. 
Diplomă de absolvire-postuniversitara de științe-2017 
Curs-Abordarea interdisciplinară a conținuturilor-2018  

Atestat de acordarea a primului ajutor-2016 
 

 

ACTIVITĂȚI ȘTIINȚIFICE Prezentare orală: Inache, A., Studiul biodiversității din 

 Pădurea Greweln, Mediaș, Sesiunea Anuală de Comunicări 
Științifice Bistrița, 17-18 noiembrie 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediaș, 10.10. 2019 

 

Profesor: Anișoara INACHE 




