
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE: 
Nume: MOLDOVAN LENUȚA 

Adresă: Str. Avram Iancu nr.155, loc. MEDIAȘ 

Telefon: 0744767303 

E – mail: lenuta_moldovan@ yahoo.com 

Naţionalitate : Română 

Data naşterii :28 iulie 1979 

STUDII DE BAZĂ: 
UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU 

  Master: Strategii și Politici de Management Marketing ale Firmei. 

                 Anul absolvirii: 2009 

Facultatea: De Științe 

                    Profilul -  Fizică 

                    Specializarea – Fizică – Chimie 

                     Anul absolvirii: 2002 

Liceul : Teoretic ȘT. L. ROTH 

              Anul absolvirii: 1997  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 2016 - până în prezent Liceul Teoretic Axente Sever, Mediaș, str. Avram Iancu nr.18, 

jud. Sibiu 

Principalele activităţi şi responsabilităţi în această perioadă au fost: 
 Proiectul Shoe- Box - profesor coordonator. 

 Coordonator în proiectul Împreună cu Ioan Axente Sever. 

 Participare la proiectul Stop Bullying-ului ( Spune Nu, intimidării). 

 Participare la proiectul Cinema Edu 

 Membru în comisia de organizare și desfășurare a fazei locale și județene a Olimpiadei de chimie și 

evaluator. 

 Membru în comisia de organizare și desfășurare a fazei locale și județene a Olimpiadei de fizică. 

 Participare cu elevii la Concursul Național Chimia - Știință sau magie unde aceștia au obținut premiul I 

și Premiul II. 

 Participare la diferite Simpozioane naționale și internaționale: Simpozionul Internațional Apa – un 

miracol Buzău, Simpozionul Național Experiențe Didactice Mediaș. 

 Voluntar in cadrul Proiectului Letʼs Do It România.  



 2006 – 2016 - Şcoala Naţională de Gaz, str. Metanului, nr. 1, Mediaş, jud. Sibiu. 
Principalele activităţi şi responsabilităţi în această perioadă au fost: 

 Serbarea de la Bradul de Crăciun, coordonator al Proiectului mondial Eco – Şcoala desfășurat în SNG,  

 membru în comisia de organizare și desfășurare a fazei locale și județene a Olimpiadei 

Interdisciplinare Tehnice; propunător de subiecte și evaluator. 

 am participat ca și profesor evaluator la concursul ChimExpert, faza zonală. 

 la Concursul național Chimia – prieten sau dușman am avut elevii participanți si am obținut mențiune 

ca si profesor coordonator. 

 am participat în calitate de profesor organizator la Olimpiada de Științe Pentru Juniori, ediția a III a, 

desfășurată la SNG Mediaș.  

 Participare la diferite Simpozioane naționale și internaționale: Apa – un miracol, organizat de Școala 

Sapoca, Problemele secolului XXI, organizat de Școala Sapoca, Ziua Pământului, organizat de Liceul 

pedagogic Spiru Haret Buzău, etc. 

 participare la organizarea şi desfăşurarea fazei locale a Olimpiadei de Chimie şi în calitate de profesor 

însoţitor şi asistent la faza judeţeană de la Sibiu. 

 am participat cu elevii la concursul de eseuri cu tema Apa viitorul nostru, organizat de catre Primaria 

Mediaș si S.C. Apa Târnavei Mari S.A., unde elevii au obținut diplomă de merit. 

 am participat ca si profesor coordonator la organizarea alegerilor Consiliului Local al Tinerilor din 

Municipiul Mediaș, unde am obținut si un certificat de excelență.  

 2002 – 2004 – Școala cu clasele I- VIII ȘOROSTIN,  jud. SIBIU 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 august 2007- am obținut definitivatul în învațământ. 

 noiembrie 2008 – curs de formare profesională AEL, la Şcoala Naţională de Gaz, Mediaş, organizat de 

SIVECO România. 

 2009- Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice.  

 2011-Curs de pregătire profesională: Contabilitate cod COR 343302 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

 Limbi străine cunoscute: 

         - limba engleză: citit – satisfăcător; scris – satisfăcător; vorbit - satisfăcător 

 Aptitudini şi competenţe sociale:  

 munca în echipă  - am dobândit această competenţă lucrând în colaborare cu colegii 

de catedră si din școală. 

 toleranţa şi lucrul cu persoane de diferite naţionalităţi (maghiari, germani) – am 

dobândit această competenţă lucrând în mediul multicultural de la SNG Mediaş, unde 

există şi clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale şi unde am avut contact 

atât cu profesorii care predau în aceste limbi cât şi cu elevii respectivi. 



 

 Aptitudini şi competenţe organizatorice: 

 foarte ordonată cu tot cea ce înseamnă documente şi organizată în desfăşurarea 

acţiunilor – competenţa mi-am format-o în timp fiind obligată să răspund permanent 

solicitărilor foarte diverse ale colegilor pe diverse teme 

 bun organizator al diferitelor manifestări culturale şi sportive pentru elevi, precum şi 

al activităţilor de formare şi metodice pentru colegi – am dobândit această competenţă 

organizând în echipă mai multe manifestări (Balul Bobocilor, Turneul claselor a VIII 

– a, Cursul festiv a absolvenţilor SNG) . 

 Aptitudini şi competenţe tehnice şi de utilizare a calculatorului: 

 utilizez curent calculatorul, xeroxul, faxul, videoproiectorul şi alte aparate şi 

echipamente tehnice – competenţa de a le utiliza am dobândit–o participând la cursuri 

de formare, elaborând diferite documente şcolare (programe de opţional, planificări 

calendaristice, fişe de lucru şi de evaluare, etc.),  

 Permis de conducere: deţin permis de conducere categoria B din 11.02.1999 

 




