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Curriculum vitae  
             Europass 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  LĂZĂRESCU LUMINIŢA MIRELA 

Adresă  GEN. IACOB ZADIK NR. 14, SC. A; ET. III; AP. 16; RĂDĂUŢI; SUCEAVA 

Telefon  fix 0230563366, mobil 0740669226 

Fax  - 

E-mail  laz_lumi@yahoo.com 

Naţionalitate  română 

Data naşterii 

Locul de muncă    

Poziția 

Domeniul ocupaţional 

 16.02.1970 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Director adjunct 

Educație  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

Perioada    01.09.1995 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” ; Rădăuţi, Calea Bucovinei nr. 5 

Sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activități și 
responsabilități 

 Educație - Învăţământ preuniversitar liceal 

Profesor titular pe catedra de geografie – Numire prin transfer nr. 
5867/23.01.1996 la Liceul „E. Hurmuzachi”/ completată prin Decizie 
nr.459/19.01.1998 – la schimbarea denumirii liceului în Colegiu Național. 

Responsabil catedră geografie-istorie în anul școlar 2006/2007. 

Profesor diriginte  (1995-2013) 

 

Perioada   01.09.2013 – 12.10. 2021 

Numele şi adresa angajatorului  Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” ; Rădăuţi, Calea Bucovinei nr. 5 

Sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activități și 
responsabilități 

 Educație - Învăţământ preuniversitar liceal 

Director adjunct (1.09.2013 - prezent)  

Membru în Consiliul de administrație – reprezentant al profesorilor (2003-2021) 

Responsabil comisia metodică a ariei curriculare „Consiliere și orientare școlară” 

(2007-2012)  

 
 
 
 

 Consilier educativ/Coordonator de proiecte și programe educative școlare și 
extrașcolare (2003-2007) 
 

1993-1995 
Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Rădăuţi, Str. Horea nr. 44 

Educație - Învăţământ preuniversitar gimnazial 

Profesor de geografie 
 
EDUCAȚIE 
Perioada 
Numele și tipul instituției de 
învățământ 
Principalele subiecte și calificări 
însușite 
 
Perioada  
Numele și tipul instituției de 

  
01.10.2018-prezent 
Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava 
 
Studii doctorale  
 
 
1989-2003 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași- Facultatea de Geografie-Geologie;  
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Cursuri de formare profesională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 06.01.2020-01.02.2020 

Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava 

Competențe curriculare implicate în proiectarea TIC 

Proiectarea asistată a resurselor educaționale 

Elemente de proiectare a programelor de învățare 

 

17.05.2019-16.06.2019 

Asociația Didakticos Timișoara 

Managementul organizației școlare: management educațional; management 
participativ; management și leadership; managementul activităților didactice 

 

08.12.2018-09.02.2019 

Asociația Uniunea Profesorilor de Informatică din România 

Competențe digitale cu resurse deschise TI&C 

 

20.10.2017-27.11.2017 

Casa Corpului Didactic Mehedinți 

Managementul organizației școlare; Tehnologie IT pentru management 
educațional competitiv; Etică și integritate în unitățile de învățământ 
preuniversitar 

 

16.12.2016-29.01.2017 

Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava 

Legislație și deontologie educație 

 

02.11.2015- 06.11.2015 

S.C. Harrison Consulting SRL; Furnizor de formare profesională a adulților 
Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene 

(Certificat de absolvire Seria K, nr.00092773;Supliment descriptiv al 
certificatului) 

 

Martie  2015 

Junior achievement Young Enterprise 

Curs de formare: Utilizarea instrumentelor on-line în educație 

Proiectarea și susținerea de lecții bazate pe instrumente on-line 

(Certif. Nr.3735/31.03.2015 și cerfiticat susținere activități bazate pe 
instrumente on-line nr. 15726/02.06.2015) 

 

13.11.2015 – 12.12.2015 

Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă 

Program de formare continuă:  Strategii didactice active performante-25     

CPT(Adev.nr.280/15.01.2016) 

 

13.11.2014 – 12.12.2014 

Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava 

Învățământ Secția Geografie- limbă străină 
Principalele subiecte și calificări  
însușite 

 Diplomă de licenţă /geografie-limba franceză 



3 

 

Program de formare continuă:  Parteneriat Școală-comunitate -25 CPT(Adev. 
nr. 508/3.02.2015) 

 

Aprilie -mai 2014 

Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă 

Program de formare continuă:  Impact – dificultăți în învățare-23 CPT (Atestat 
Seria F, nr. 0195639 și anexa) 

Dificultăți de învățare și educație diferențiată; comunicarea didactică; 
consiliere psihopedagogică; școala și comunitatea 

 

Aprilie 2013 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Programul de formare continuă: Coordonate ale unui nou cadru de referință al 
curricumului național (Adev. nr. 3059/20.09.2013) 

 

Martie 2013 

Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă 

Managementul activității de formare a cadrelor didactice 

(Adev. Nr. 3008/16.09.2013)  

 

Aprilie 2012 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Program de formare continuă: ”Competențe cheie TIC în curriculum școlar” 

Martie-aprilie 2012 

Adev. nr. 1056/4615/25.05.2012  

 

Iulie – octombrie 2010 

SIVECO România SA 

Program de formare continuă:Instruirea în societatea cunoașterii 

 

  31.01.2008-17.02.2008 

  SC INFOEDUCAȚIA SRL Furnizor de formare profesională a adulților 

Manager de proiect (Certificat de absolvire Seria E nr. 0136872) 
Manager de proiect – managementul contractelor, managementul echipei de 
proiect și managementul implementării cf. suplimentului descriptiv al 
certificatului) 

   

  05.XII.2008 – 13.XII.2008 

  Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul preuniversitar 

    Programul de formare continuă:„Programul național de dezvoltare a     
competențelor de evaluare ale cadrelor didactice” 
(Atestat de formare continuă: Seria C nr. 0008804/162 din 15.04.2010) 

     Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava, furnizor formare continuă 

   Scrierea proiectelor pentru finanțare (Adev. nr. 580/2.04.2008) 

     

   2006-2007 

  Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul preuniversitar 

și SIVECO România SA 

Programul de formare continuă: Inițiere IT și utilizare AeL (Arestat de formare 
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continuă seria B nr. 0022532/ 8381 din 5.12.2007) 
 

  Octombrie 2006 – decembrie 2006 

  Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava prin Departamentul pentru pregătirea  
personalului didactic și Casa Corpului Didactic „Gh.Tofan” Suceava 

Programul de formare continuă PAIDEIA Modulul I – Proiectarea, organizarea 
și evaluarea activității didactice (Atestat Seria A nr. 0021485/nr. 52. Din 
03.10.2007) 
 

  Iulie 2006 – septembrie 2006 

  Centrul Educația 2000+/ Furnizor de formare profesională a adulților 

Program de formare continuă: Cursuri practice de consiliere şi orientare 

(Atestat Seria A nr. 10656 din 9.10.2006) 

 

 

COMPETENȚE PERSONALE 

Limba maternă Limba română 

Alte limbi cunoscute  

 

 

 

 

 

Limba franceză (diploma univ.)  

Limba engleză   

 

Competențe de comunicare        Bune competențe de comunicare cu reprezentanți ai unor segmente diferite de 
vârstă dobândite prin experiența de cadru didactic, prin experiența de profesor 
diriginte în susținerea activităților de consiliere individuală, ședințelor cu părinții. 

Bune competențe de comunicare cu colegii din școală dobândite prin 
coordonarea unor echipe de proiect, a unor colective de lucru – comisii 
metodice, cercuri pedagogice și cu colegii de geografie – exersate ca 
responsabil de cerc, metodist. 

Competențe de comunicare cu reprezentanți ai diferitelor instituții, ai ONG-urilor, 
ai ISJ, ai administrației locale – dobândite în perioada de exercitare a funcției de 
director adjunct. 

Bune competențe în utilizarea unor forme diferite de comunicare oficială (scrisă, 
orală) dobândite prin experiența de director adjunct. 

Bune competențe de comunicare cu adulții – profesori, părinți dobândite prin 
experiența  de formator județean și susținerea unor sesiuni de formare, 
participare la schimburi de experiență. 

 

Competențe organizaționale/ 

manageriale 

 Experiență în organizarea echipelor și colectivelor  de lucru pentru desfășurarea 
unor activități curente dobândită prin experiența de responsabil al unor comisii 
de lucru din școală (SCIM, comisia diriginților, comisia de promovare a imaginii 
comisia de recepție lucrări etc.). 

Experiență în organizarea și coordonarea echipelor de elevi rezultată din 
pregătirea și coordonarea acestora pentru implementarea unor proiecte de 
voluntariat în cadrul școlii  

Competențe de proiectare, organizare, monitorizare și evaluare a activităților 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare  Citire Participare 

la 
conversație 

Discurs oral  

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel  

B1 B2 B1 B1 B1 

A1 A1    
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educative  dobândite prin activitatea desfășurată în calitate de consilier educativ 
și profesor diriginte. 

Bune competențe de organizare a unor manifestări științifice (simpozioane, 
concursuri, sesiuni de comunicări, seminarii) dobândite prin implicare în proiecte 
și programe educative și ca voluntar în organizarea acestor evenimente.  

 

Competențe dobândite la locul 
de  muncă 

 

 Competențe de analiză și planificare a activității manageriale și elaborarea 
documentelor de prognoză și diagnoză a unității școlare prin experiența 
dobândită ca și coordonator programe și proiecte educative, responsabil de 
comisii, director adjunct al unității. 

Bune competențe de organizare și monitorizare a  activității unor compartimente 
funcționale din cadrul unității școlare dobândită prin experiența câștigată ca 
membru în consiliul de administrație și director adjunct. 

Competențe antreprenoriale dobândite prin participare la proiectul ”Dezvoltarea  
învățământului  terțiar  universitar  în  sprijinul creșterii economice - 
PROGRESSIO”, Cod proiect POCU/380/6/13/125040, proiect cofinanțat din 
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 
2020”  

 

Competențe informatice  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului - o foarte bună stăpânire a 
Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint, Paint, a unui tabelator; o bună 
stăpânire a utilizării internetului, a resurselor Google motoarelor de căutare, 
reţelelor sociale și a altor resurse web dobândită prin participare la cursuri de 
inițiere IT și de utilizare a instrumentelor Google, prin utilizarea instrumentelor 
TIC în redactarea documentelor personale și școlare; prin studiu individual. 

Competențe de utilizare a echipamentelor de redare a imaginii – videoproiector 
dobândită și prin integrarea mijloacelor audiovizuale în cadrul lecțiilor                              
( experiența de profesor) sau în cadrul altor activități – cele de promovare a 
ofertei educaționale (membru al comisiei de promovare a imaginii unității). 

   

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

Articole publicate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am publicat articolul „Analysis of the restructuring process of the housing stock 
of Rădăuți municipality between 1990-2019” (autor principal) în 7th International 
Scientific Conference GEOBALCANICA 2021 Proceedings, ISSN 1857-7636. 
Am publicat articolul „Accommodation infrastructure in the mountainous area of 
Suceava county. analysis from the triple perspective” (coauthor) în în 7th 

International Scientific Conference GEOBALCANICA 2021 Proceedings, ISSN 
1857-7636. 
Am publicat articolul „Territorial Analysis of the Dynamics of the Housing Stock in 
Romania between 1990-2018” (autor principal) în 6th International Scientific 
Conference GEOBALCANICA 2020 Proceedings, ISSN 1857-7636. 
Am publicat articolul „A Comparative Analysis of the Housing Affordability in 
Romania and the European Union from the Perspective of the Housing Costs” 
(autor principal)  în 16th Economic International Conference NCOE 4.0 2020, 
editat de Carmen Năstase, ISBN:  978-1-910129-27-2. 
Am publicat articolul „Perception of the representatives of the public 
administration on the development of rural tourism in the mountain area of 
Suceava county” (coauthor) în 16th Economic International Conference NCOE 
4.0 2020, editat de Carmen Năstase, ISBN:  978-1-910129-27-2. 
Am publicat articolul „ Housing Affordability in the Context of Covid-19 Pandemic 
– New Challenges for Romania” (autor principal) în Proceedings 
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Data, 

16.09.2021 

Volume: ,,International Conference Innovative Business Management and 
Global Entrepreneurship (IBMAGE 2020)”, editat de M. W. Staniewski, V. Vasile, 
& A. Grigorescu, ISBN: 978-1-910129-29-6. 
Am publicat articolul „Virtual Tourism during the Pandemic. Comparative Study 
between Suceava and Maramureş Counties” (coauthor) în în Proceedings 
Volume: ,,International Conference Innovative Business Management and 
Global Entrepreneurship (IBMAGE 2020)”, editat de M. W. Staniewski, V. Vasile, 
& A. Grigorescu. ISBN: 978-1-910129-29-6. 
Am publicat articolul „ Analiza statistică a dinamicii fondului locativ  

al județului Suceava în perioada 1990-2018” (autor principal) în Analele 
Bucovinei 2(55), ISSN 1221-9975. 

Am publicat articolul „Bazinul Sucevei – Resurse turistice, amenajări și 
perspective de valorificare” (coautor) în revista Orizonturi sucevene nr. 3, 2011; 
ISSN 2066 8368. 

Am publicat articolul „Analiza cantitativă a structurilor de primire cu funcțiuni de 
cazare turistică în bazinul Sucevei” (coautor) în revista Orizonturi sucevene nr. 
4, 2012; ISSN 2066 8368. 

Am publicat articolul „Caracteristicile spațiilor rezidențiale și impactul asupra 
mediului municipiului Rădăuți” în revista Orizonturi sucevene nr. 5, 2013; ISSN 
2066 8368. 

Am publicat articolul „Evoluția funcțională a Rădăuțiului și rolul acesteia în 
modificarea mediului localității” în revista Orizonturi sucevene nr. 6, 2014; ISSN 
2066 8368. 

Am publicat articolul „Evoluția structurii etnice a populației orașului Rădăuți” în 
Revista Fragmentarium, nr. 3-4, Anul II, 2014, ISSN 2343 7685. 

 

                                                      Semnătura, 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


