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InformaŃii personale  

Nume / Prenume MÎNDRU MARCEL 
Adresa(e) 118, Petru Maior, 547295,Gurghiu, România 

Telefon(-oane) Mobil: 0744.869.864   

E-mail(uri) mandrumarcel@yahoo.com 
R  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 04.09.1963 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Colegiul Silvic Gurghiu 

  

ExperienŃa profesională  
  

Perioada Septembrie 2009 – Prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Director 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi - Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii 
- Răspunde de calitatea educaŃiei realizate de unitatea de învăŃământ 
- Emite decizii care vizează realizarea obiectivelor politicii educaŃionale 
- Coordonează managementul informațional și financiar 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Silvic Gurghiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ÎnvăŃământ  

  

Perioada Martie 1985 – Septembrie 2009 

FuncŃia sau postul ocupat Tehnician silvic – maistru instructor 

Principalele activităŃi şi responsabilităŃi - Normă de predare la clase din 1985, fiind preocupat de perfecŃionare metodică şi ştiinŃifică 
obŃinând gradul II în 1995 

- Responsabilul Fondului didactic de vânătoare nr.40 Mociar 
- Gestionarul Muzeului didactic de vânătoare 
- Responsabilul Pepinierei didactice 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Silvic Gurghiu 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate ÎnvăŃământ  
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EducaŃie şi formare  

Perioada 2006 – 2009 

Calificarea / diploma obŃinută Diplomă de licenŃă - Inginer silvic – seria 298/24.11.2009 

Discipline principale studiate / 
competenŃe dobândite 

Silvicultură, Împăduriri, Economia vânatului, Dendrologie, Dendometrie, Corectarea torenŃilor, 
Mecanizare, Pedologie, StaŃiuni forestiere 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de ŞtiinŃe Agricole şi Medicină şi Medicină Veterinară Cluj Napoca – Facultatea de 
Horticultură – Specializarea Silvicultură  

  

Perioada 2002 – 2006  

Calificarea / diploma obŃinută Inginer colegiu – specializarea cinegetică – diploma de absolvire seria 3447/03.07.2008 

Discipline principale studiate / 
competenŃe dobândite 

Silvicultură, Împăduriri, Economia vânatului, Dendrologie, Dendometrie, Corectarea torenŃilor, 
Mecanizare, Pedologie, StaŃiuni forestiere 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” Braşov – Colegiul universitar forestier, economic şi de informatică. 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obŃinută 
 
                     Discipline principale studiate/  
                               competențe dobândite 

Numele şi tipul instituŃiei de învăŃământ 

 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

2008 – 2009 
 
Psihopedagogie – certificat de absolvire nr.248/19.01.2009 
 
Psihologie educațională, Pedagogie, Metodică, Educație tehnologică , Educație interculturală 
 
Departamentul de pregătire a personalului didactic – Universitatea de Științe agricole și medicină 
veterinară Cluj-Napoca 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  C1 Utilizator experim. B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 

Limba engleză  A2 Utilizator 
elementar B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinŃă pentru limbi 

  

Competente şi abilităŃi sociale - Spirit de echipă: am experienŃa muncii în echipă de la lucrările de amenajare efectuate pe Fondul 
didactic de vânătoare şi lucrările de întreŃinere din pepiniera didactică în cadrul orelor de instruire 
practică de specialitate efectuată cu elevii. 

- Capacitatea de adaptare la medii multiculturale:obŃinută prin experienŃa de muncă în străinătate. 
O bună capacitate de comunicare: obŃinută ca urmare a experienŃei de administrator al Muzeului 
de vânătoare din 1985 până în prezent unde am primit dea lungul anilor un nr. mare de vizitatori. 

  

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilitate și spirit practic dovedit în menținerea relațiilor cu mijloace de promovare. 
- Competențe de bun organizator în direcția coordonării și stabilirii obiectivelor procesului 

educațional. 
- Capacitate de analiză a resurselor umane implicate în procesul educațional. 
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CompetenŃe şi aptitudini tehnice - O bună capacitate de mânuire a utilajelor şi echipamentelor folosite în lucrările silvice. 
- O bună cunoaştere şi utilizare a echipamentului cinegetic: dobândite în urma a 25 de ani de 

activitate profesională. 
  

CompetenŃe şi cunoştinŃe de 
utilizare a calculatorului 

- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office: Word, Excel şi Powerpoint; dobândite prin 
cursuri de formare profesională şi în context profesional. 

  

CompetenŃe şi aptitudini artistice - Naturalizarea pieselor de vânat: dobândite dea lungul anilor prin lucrările pe care le-am executat 
în Muzeul didactic de vânătoare. 

- Pictură: am pictat împreună cu elevii dioramele din Muzeul de vânătoare. 
- Muzică: chitară. 
- Sport: Volei. 

  

Permis(e) de conducere Da. Categoriile: B, C, E. 
  

 


