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Europass 

Emilian-Marius NOVAC 

INFORMAŢII PERSONALE   

Nume / prenume NOVAC EMILIAN-MARIUS 

Adresă Sibiu, România  

Telefon  0269 / 523880;  

Fax  0269 / 525775 

E-mail  mariusnovac2001@yahoo.com 

Naţionalitate  română 

Data naşterii 12 august 1965 

Locul de muncă Inspectoratul Școlar Județean Sibiu 

Domeniul ocupațional Învățământ preuniversitar 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ   

* Perioada (de la - până la) 20 aprilie 2022 – până în prezent 

* Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar general  

* Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Lucian Blaga, nr. 26, 550173, Sibiu  

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ preuniversitar / educație; management educaţional; îndrumare și 
control 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Propuneri decizionale la nivelul domeniului specific 
 Cunoaşterea aprofundată a domeniului specific de încadrare 
 Organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor la nivel 

local, judeţean  
 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: 

management educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi 
dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei, descentralizarea sistemului 
de învăţământ 

 Iniţierea unor activităţi de consultanţă 
 Inițiere de proiecte și programe 
 Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea în 

domeniul de competenţă 
 Soluţionarea stărilor conflictuale 
 Atragerea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane la nivelul I.Ș.J. 

Sibiu 
 Reprezentare instituțională 

* Perioada (de la - până la) Noiembrie 2018 – 2019 

* Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar general  

* Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu, str. Lucian Blaga, nr. 26, 550173, Sibiu  

mailto:mariusnovac2001@yahoo.com
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* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ preuniversitar / educație; management educaţional; îndrumare și 
control 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Propuneri decizionale la nivelul domeniului specific 
 Cunoaşterea aprofundată a domeniului specific de încadrare 
 Organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor la nivel 

local, judeţean  
 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei învăţământului preuniversitar: 

management educaţional, managementul resurselor umane, evaluare şi 
dezvoltare instituţională, calitatea educaţiei, descentralizarea sistemului 
de învăţământ 

 Iniţierea unor activităţi de consultanţă 
 Inițiere de proiecte și programe 
 Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea în 

domeniul de competenţă 
 Soluţionarea stărilor conflictuale 
 Atragerea, valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane la nivelul I.Ș.J. 

Sibiu 
 Reprezentare instituțională 

* Perioada (de la - până la) 2003 – 2018; 2019 – aprilie 2022 

* Funcţia sau postul ocupat Director / profesor titular de Istorie la Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” 
Avrig, numit prin concurs, conform: O.M.E.C. nr. 3680 / 1.04.2003; 
O.M.E.C.T.S. nr. 4119 / 23.05.2008; Deciziei I.Ș.J. Sibiu cu nr. 649 / 
21.12.2016; Deciziei I.Ș.J. Sibiu cu nr. 724 / 34 / 20.12.2021 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Gheorghe Lazăr” Avrig, str. Horea, nr. 15, 555200, Avrig, 
județul Sibiu 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ preuniversitar / educație; management educațional 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Indrumare şi control  
 Conducerea executivă a unităţii de învăţământ  
 Preşedintele Consiliului de administrație 

* Perioada (de la - până la) 2000 – 2003 

* Funcţia sau postul ocupat Director adjunct la Școala cu clasele I-VIII Avrig  

* Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 37, 555200, Avrig, 
județul Sibiu 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ preuniversitar / educație; management educațional 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 

 

 

 

  

Domeniul Curriculum 
 Elaborarea proiectului de Curriculum la decizia şcolii. 
 Elaborarea proiectului activităţii extracurriculare şi extraşcolare şi al 

concursurilor şcolare 
 Monitorizarea ofertei educaţionale a şcolii în conformitate cu criteriile 

de monitorizare şi evaluare şi / sau indicatorii de performanţă stabiliţi 
prin proiectul de curriculum sau prin proiectele de dezvoltare realizate 
în urma diferitelor forme de inspecţie 

 Supervizarea desfăşurării activităţilor extracurriculare şi a concursurilor 
şcolare 

 Fundamentarea dezvoltări locale de curriculum pe experienţa copiilor / 
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tinerilor şi pe specificul comunitar. 
 Asigurarea abilitării şi a consultanţei în problemele de curriculum 

pentru cadrele didactice 
 Consilierea / sprijinirea cadrelor didactice aflate la început de carieră  
 Organizarea colectivelor de catedră şi a echipelor de proiect - în funcţie 

de necesităţile şcolii şi de activităţile planificate 
 Repartizarea responsabilităţilor în cadrul grupurilor formale 
Domeniul resurse umane   
 Realizarea orientării vocaţionale a copiilor şi tinerilor 
 Stimularea, prin mijloace materiale şi morale, a formării, autoformării şi 

dezvoltării profesionale 
 Realizarea unui sistem intern de comunicare rapid, eficient şi 

transparent  
Domeniul resurse financiare şi materiale  
 Procurarea,Atragerea utilizarea fondurilor extrabugetare şi repartizarea 

lor conform priorităţilor stabilite în proiectele şi programele şcolii 
Domeniul dezvoltare şi relaţii comunitare  
 Organizarea, coordonarea și monitorizarea proiectelor școlii și a 

echipelor mixte de proiect, participarea la diferite proiecte de dezvoltare 
comunitară, la alte proiecte locale, naţionale şi internaţionale 

* Perioada (de la - până la) 1995-2000 

* Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie la Școala cu clasele I-VIII Avrig 

* Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Avrig, str. Gheorghe Lazăr, nr. 37, 555200, Avrig, 
județul Sibiu 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ preuniversitar / educație 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Predare-învăţare-evaluare 
 Managementul colectivului de elevi 
 Consiliere şi orientare vocaţională a elevilor, în calitate de profesor 

diriginte 
 Consilierea părinţilor  
 Organizarea etapelor locale / județene ale concursurilor școlare la 

disciplina de predare 
 Participarea în calitate de profesor evaluator la examenele naționale 

* Perioada (de la - până la) 1983-1990 

* Funcţia sau postul ocupat Mecanic 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada (de la - până la) 1991-1995 

*Calificarea / Diploma obţinută Profesor / Diploma de licență 

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu-Facultatea de Istorie și Antropologie 
 

* Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

 Istorie-Antropologie 
 Pedagogie 
 Metodica predării istoriei 
 Management educațional 

*Nivelul de clasificare a formei de 
instruire / învățământ 

Învăţământ superior de lungă durată 



Curriculum Vitae                                                                                                    Emilian-Marius NOVAC 

Europass  

Page 4 of 12 

 

Perioada (de la - până la) 1997 

* Calificarea / Diploma obţinută Diploma de absolvire – „Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal 
național” 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea abilităților de specialitate (conservare, restaurare a 
patrimoniului muzeal)  

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Studii postuniversitare în specialitate 

Perioada (de la - până la) 1999 

* Calificarea / Diploma obţinută Definitivarea în învățământ  
Certificat de absolvire  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Facultatea de Istorie și Antropologie (Istorie-Antropologie, Pedagogie, 
Metodica predării istoriei, Management educațional etc.) 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de evoluţie în carieră 

*Perioada (de la - până la) 2002 

* Calificarea / Diploma obţinută Gradul didactic II  
Certificat de absolvire  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Facultatea de Istorie și Antropologie (Istorie-Antropologie, Pedagogie, 
Metodica predării istoriei, Management educațional etc.) 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de evoluţie în carieră 

*Perioada (de la - până la) 2007 

* Calificarea / Diploma obţinută Gradul didactic I 
Certificat de absolvire  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Facultatea de Istorie și Antropologie (Istorie-Antropologie, Pedagogie, 
Metodica predării istoriei, Management educațional etc.) 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de evoluţie în carieră 

*Perioada (de la - până la) 2000 

* Calificarea / Diploma obţinută „Management și finanțare”  
Certificat de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Proiectul de Reformă a Invățământului Preuniversitar  

* Disciplinele principale studiate / Dezvoltarea abilităților manageriale 
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Competenţele profesionale 
dobândite 

 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2003 

* Calificarea / Diploma obţinută Curs „Educația 2000 plus”  
Certificat de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 
 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea abilităților manageriale 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2004 

* Calificarea / Diploma obţinută Vizită ARION cu tema „Rolul directorului de școală în lărgirea dimensiunii 
europene a educației”  
Membru al echipei de lucru a I.Ș.J Sibiu  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Mobilitate individuală ARION 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor manageriale 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare  

*Perioada (de la - până la) 2006 

* Calificarea / Diploma obţinută „Instruire privind predarea problemei Holocaustului”  
Certificat de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de Studii Ebraice „Goldstein Goren”, Universitatea București și 
Asociatia pentru Dialog și Educație Civică Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea compețențelor de specialitate  

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2006 

* Calificarea / Diploma obţinută „Management educațional”  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea abilităților manageriale 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2006-2007 
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* Calificarea / Diploma obţinută „Management educațional, Modul III-aprofundare” 
Adeverință de participare 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Management educațional 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2009 

* Calificarea / Diploma obţinută „Management în unitățile de învățământ preuniversitar” 
Diploma de master în management educațional 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitarea „Lucian Blaga” din Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Management educațional 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Masterat  

*Perioada (de la - până la) 2010 

* Calificarea / Diploma obţinută „Educatie inclusivă și programe educaționale” 
Certificat de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

M.E.C.T.S. – Directia Generală Invățământ în Limbile Minorităților și 
Fundația Ruhama 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

 Aplicarea conceptelor teoriei și practicii din sfera educației incluzive 
 Module tematice: Grădinița estivală, Școala Părinților, Informare și 

Consilierea părintilor, Management de caz 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2010 

* Calificarea / Diploma obţinută „O istorie a comunismului în România”  
Diplomă de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

M.E.C.T.S. 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea compețențelor de specialitate 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2010 

* Calificarea / Diploma obţinută Curs ”Getting Started with Projects” 
Certificat de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Oracle România 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 

Management de proiect 
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dobândite 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2011 

* Calificarea / Diploma obţinută „Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de 
descentralizare a învățământului preuniversitar” 
Certificat de absolvire 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice București și M.E.C.T.S. 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Management educațional 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2012 

* Calificarea / Diploma obţinută „Dezvoltarea competenţelor manageriale ale personalului didactic cu funcţii 
de conducere, îndrumare si control din sistemul preuniversitar, în 
societatea cunoașterii”  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

OSCINT 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

 Management educațional  
 Aplicarea conceptelor teoriei și practicii din sfera managementului 

educațional 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2012 

* Calificarea / Diploma obţinută „Administrator rețea de calculatoare” POSDRU / 3 / 1.3 / S / 5,  
Certificat de competență profesională 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de pregătire în Informatică S.A. 
 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor digitale 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2013 

* Calificarea / Diploma obţinută „Abilitare curriculară”-  
Atestat de formare continua a personalului didactic 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgoviște 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea compentențelor de specialitate 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de evoluţie în carieră 
 

*Perioada (de la - până la) 2013 



Curriculum Vitae                                                                                                    Emilian-Marius NOVAC 

Europass  

Page 8 of 12 

 

* Calificarea / Diploma obţinută „Instruire diferențiată”  
Atestat de formare continuă 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Valahia Târgoviște 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor din sfera educației incluzive 
 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) 2013 

* Calificarea / Diploma obţinută „Implementarea standardelor de referință” 
Atestat de formare continuă a personalului didactic 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor de evaluare 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) 2013 

* Calificarea / Diploma obţinută „Educație incluzivă și pedagogie diferențiată”  
Atestat de formare continuă a personalului didactic 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor din sfera educației incluzive 
 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar 

* Perioada (de la - până la) 2015 

* Calificarea / Diploma obţinută „Personalul didactic din din sistemul de învățământ preuniversitar și 
universitar de stat-promotor al învățării pe tot parcursul vieții”, POSDRU / 
174 / 1.3 / S / 149155 
Atestat de formare profesională 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

M.E.C.Ș. 
 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor de management educaţional 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

*Perioada (de la - până la) 2016  

* Calificarea / Diploma obţinută „Viitorul calității  educației în România” 
Certificat de absolvire  

*Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația Generală a Învățătorilor și Profesorilor din România 
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*Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor manageriale 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) 2016 

* Calificarea / Diploma obţinută „Istoria recentă a României”  
Atestat de formare continuă 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor de specialitate 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) 2017 

* Calificarea / Diploma obţinută „Utilizarea resurselor C.D.I. în activitatea didactică” 
Atestat de formare continuă 

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Sibiu 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor în metodica predării specialității 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Program de formare continuă 

* Perioada (de la - până la) 2019 

* Calificarea / Diploma obţinută ”STEM milestones in the educational system”, Hungary, Budapest. 
Certificate of Attendance   

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Educației din Ungaria 

* Disciplinele principale studiate / 
Competenţele profesionale 
dobândite 

Dezvoltarea competențelor manageriale 

* Nivelul în clasificarea naţională / 
internaţională 

Transnational meeting from bilateral partnership 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba maternă Limba română 

Limbi străine cunoscute 
Autoevaluare  
Limba engleză 
 
 

 
 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

 Capacitate de comunicare, de cooperare, de negociere, de mediere, 
empatie, răbdare, motivare, implicare, spirit de echipă, exigență – 
abilităţi dobândite în urma participării la stagii de formare şi de-a lungul 

Întelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţii 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

B1 B1 B1 B1 B1 
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carierei profesionale, 19 ani de experienta managerială în învățământ 
(funcţii de conducere, de îndrumare şi control). 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 
 

 Competenţe de planificare, coordonare, monitorizare, evaluare a 
activităţilor instructiv-educative; competențe de inițiere și de 
implementare a proiectelor, dobândite în contextul activităţiii de profesor, 
de director și de inspector școlar general. 

 Abilităţi de organizare a muncii în echipă, de adaptare la situaţii noi, de 
colaborare cu ceilalţi, de distribuire obiectivă a sarcinilor de lucru – 
conform performanţelor individuale – de gestionare a  situaţiilor 
conflictuale. 

 Experiența în managementul unităților de învățămant preuniversitar 
(activitate de conducere a unei instituții școlare cu niveluri de școlaritate 
diverse: preșcolar, primar, gimnazial, liceal, cu un număr mare de 

educabili (1000) și de cadre didactice / personal didactic auxiliar (≈77). 

 Întocmirea și gestionarea bugetului de venituri și cheltuieli al unității de 
învățământ. 

 Membru în echipe de proiect de investiții din fonduri P.O.R., axa 
prioritară 3.4, privind construcția și modernizarea liceului din Avrig; 
manager al proiectului european strategic „Toți la grădinită, toți în clasa 
a-I-a”. 

 Coordonarea programelor de investiții, de reabilitari, de dotări și de 
reparații din cadrul instituției școlare al cărei director am fost în 
perioadele 2003-2018, 2019-2022. 

 Participarea la activități de evaluare, de elaborare de proiecte, de 
formare continuă, de îndrumare și control (presedinte / vicepresedinte al 
comisiiilor judetene de examen și de evaluare în cadrul examenului 
national de bacalaureat, la nivelul judetului Sibiu; președinte al comisiilor 
zonale de înscriere și de admitere în învățământul liceal; presedinte al 
Consiliului de administratie al Liceului Teoretic„ Gheorghe Lazăr”Avrig 
etc.) 

Competenţe şi aptitudini tehnice În domeniul mecanicii, ca urmare a liceului cu profil tehnic absolvit 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Abilităţi de operare PC  
 Cunoştinţe avansate de accesare a programul Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint, Publisher, Outlook etc.) 
 Cunoştinte bune de utilizare a Internetului. 

Competențe și aptutidini artistice Chitară-cursuri de specialitate în liceu 

Alte competențe și aptitudini Tenis de câmp, tenis de masă, ciclism 

Permis de conducere Caregoria B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Alte informații 
 2012-Membru al Corpului Național de Experți în Management 

Educațional, conform O.M.E.C.T.S. nr. 3845 / 2012 
 2015-Membru în Consiliul Consultativ al Directorilor la nivelul I.Ș.J.Sibiu 
 2015-Organizarea, coordonarea și sustinerea proiectului-concurs 

interjudețean : „Împreună, împotriva violenței”, etapele locală, regională 
și interjudețeană 

 2015-Colaborator al Asociației Friederich Ebert Stiftung în cadrul 
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Proiectului „Joc de strategie-politica locală” 
 2016-Organizator al Concursului regional-interjudețean „Împreună, 

împotriva violenței”, Avrig, C.A.E.R.I. – M.E.N.C.Ș. 
 Organizator al taberei Academia de vară „Samuel von Brukenthal”, 

Avrig, 2016 
 2017- Membru al echipei de proiect cu mobilitate teritorială de tip 

LEADER, „Comori din Țara Oltului” 
 2017- Participare la Conferința Internațională „Multiplier Event of the 

European project – LEAN Training by doing and training on the go as 
effective approaches to lean manufacturing.” – Centoform Sibiu 
Erasmus + 

 2017-Implementarea Proiectului Educațional „Stop Bullying-ului (Spune 
Nu intimidării), C.A.E.N. 2017 – C.J.R.A.E. Sibiu 

 2017- Președinte executiv al Comisiei de organizare a concursului 
județean „Tânărul șahist” – Palatul Copiilor Sibiu, Liceul Teoretic 
„Gheorghe Lazăr” Avrig 

 2017-Membru al Consiliului Comunitar Consultativ al orașului Avrig 
 2018-Organizator și participant la Sesiunea de comunicări și referate 

pentru elevi, „233 de ani de la martiriul lui Horia și Cloșca”, C.A.E.R. – 
M.E.N. 

 2018-Formator voluntar în cadrul proiectului pilot „Fiecare copil merită o 
poveste”- I.Ș.J. Sibiu, Asociația OvidiuRo și Fundația KeepCalling 

 2018-Organizator al Conferinței Naționale „Predă în România. Lecții din 
Finlanda”- I.Ș.J. Sibiu, I.Ș.J. Brasov, Școala Primară Româno-
Finlandeză Sibiu 

 2018-Manager de proiect Erasmus plus: „Supporting Opportunity in 
Schools: Promoting Educational Equity” 

 2018-Președinte al Comisiei de Avizare Educațională pentru recepția 
Fazei I a proiectării, studiu de fezabilitate, documentație pentru 
obiectivul: Grădiniță cu program normal Avrig 

 2018- Membru al echipei de Proiect Erasmus+ „Movere, Docere, 
Delectare, Through Reading – I.Ș.J. Sibiu, Scoala Gimnazială nr. 25 
Sibiu 

 2018-Organizare / participare la „Școala Academică Gheorghe Lazăr” 
Avrig 

 2018- Președinte executiv al Festivalului – Concurs județean „Moștenire 
din bătrâni” 

 2019-Participare la Consfătuirea Națională a inspectorilor școlari 
generali-conducerea Ministerului Educației Naționale, Cluj Napoca 
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Sibiu, mai 2022 

Prof. Emilian-Marius NOVAC 
 


