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Curriculum 
vitae  

Europass  

 

Informaţii 
personale 

 
 

Nume / Prenume MÎNDRU MARCEL 
Adresa Str. Petru Maior, Nr.118,  547295,Gurghiu, România 

Telefoane Mobil: 0744869864, 0265.536122 
E-mail mandrumarcel@yahoo.com 

Naționalitate Română 
  

Data naşterii 04.09.1963 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă / 
Domeniul 

ocupaţional 

Colegiul Silvic Gurghiu 
Învățământ - Educație 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 2009 – 2017 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Director ,  Profesor – inginer silvic titular, grad didactic II . 
        Vechimea în învățământ : 31 de ani  
- Membru al Corpului național de experți în management educațional. Decizie nr. 465- 11.05.2012 
- Membru în Consiliul Consultativ-compartimentul management instituțional din cadrul ISJ Mureș. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Coordonarea și  elaborarea Planului de acțiune al școlii.  
- Asigurarea managementului strategic și operațional al unității  de învățământ 
- Răspunde de calitatea educaţiei realizate de unitatea de învăţământ 
- Emiterea de  decizii care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale 
- Elaborarea instrumentelor de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare. 
- Coordonarea managementul informațional și financiar 
- Stabilirea de relații și parteneriate cu agenți economici, comunitatea locală, ONG-uri. 
- Administrarea  patrimoniul Colegiului Silvic Gurghiu 
- Întocmirea Planului Operațional al scolii  
- Conducerea operativa a C.E.A.C 
- Președintele Consiliului de administrație și al Consiliului profesoral 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Silvic Gurghiu 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ  

  

Perioada Martie 1985 – Septembrie 2009 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Tehnician silvic – maistru instructor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Gestionarea Muzeului de vânătoare și salmonicultură 
- Gestionarea Fondului didactic de vânătoare nr.40 Mociar 
- Administrarea Pepinierei Didactice 
- Membru în Consiliul de Administrație  
- Instruirea practică de specialitate a elevilor 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Silvic Gurghiu 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ  

Educaţie şi formare  

Perioada 2006 – 2009 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă de licenţă - Inginer silvic – seria 298/24.11.2009 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Silvicultură, Împăduriri, Economia vânatului, Dendrologie, Dendometrie, Corectarea torenţilor, Mecanizare, 
Pedologie, Staţiuni forestiere 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

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

  

Perioada 2002 – 2006  
Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă de absolvire - Inginer colegiu – specializarea cinegetică – diploma de absolvire seria 3447/03.07.2008 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Silvicultură, Împăduriri, Economia vânatului, Dendrologie, Dendometrie, Corectarea torenţilor, Mecanizare, 
Pedologie, Staţiuni forestiere 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

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

  
Perioada 2008 – 2009 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Psihopedagogie – certificat de absolvire nr.248/19.01.2009 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Psihologie educațională, Pedagogie, Metodică, Educație tehnologică , Educație interculturală 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara Cluj - Napoca – Departamentul de pregătire  a 
personalului didactic 

  
Perioada 2009 – 2016 –  Doctorand  al Universității de Științe  Agricole și Medicina Veterinară Cluj-Napoca 

  
Perioada 2010 – 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Master – Diplomă de Master – Specializarea Management Educațional 

Discipline principale 
studiate / competenţe 

dobândite 

Management educațional, Management financiar, Politici educaționale de integrare Europeană, Elemente de 
legislație școlară, Management strategic, Sociologia educației , Managementul resurselor umane, Managementul 
proiectului, Dezvoltare curriculară, Comunicare organizațională 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga” SIBIU – Facultatea de drept. 

  
Perioada 17.10.2010 – 23.10.2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat pentru vizita de studiu – în Austria  organizată de Asociația Europea Austria, în Cadrul Programului 
de Învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning Program), în Plasament de Formare Leonardo da Vinci, 
LLP/VETRO/2011/323 

  
Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Formator – Certificat de Competențe Profesionale - Seria C Nr. 014306 / 21.05.2013 
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Aptitudini şi 
competenţe 

personale 
  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e)             

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere  

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

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 referinţă pentru limbi 

 
 

 ATESTAT- examen de Limba Germană - eliberat de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară    
Cluj – Napoca – 18.05.2009. 

 
 

Competente şi abilităţi 
sociale 

- Colaborez bine cu colectivele în care lucrez, indiferent de structura acestora 
- Comunicare, mediere, negociere - dobândite în practica profesională, în calitate de director 
- Am o mare capacitate de acomodare și de comunicare  
- Atitudini de toleranță și respect față de diferențele interpersonale, culturale și religioase, dezvoltate în 

contextul lucrului , în echipă ,cu persoane de etnii diferite. 
- Am capacitatea de a organiza rapid echipa atunci când am de îndeplinit o sarcină 
- Capacitatea de adaptare la medii multiculturale:obţinută  din experiența deplasărilor  în străinătate.  
- Spirit de echipa și devotament față de școala în care lucrez din anul 1985, de la absolvirea liceului ,fără 

întrerupere  
 

 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

- Leadership dovedit în activitatea de director de școală  timp de 6 ani.  Conduc o echipa formată  din 118  
persoane ( 78 de cadre didactice, 27 personal nedidactic și 13 personal auxiliar )  

- Am organizat diferite acțiuni  de voluntariat în cadrul Proiectelor : „Salvați copiii” ”Luna Pădurii”  
- „Scoli pentru un viitor Verde „ „Ziua Pământului”, „Ziua păsărilor” etc. 
- Am participat la implementarea Proiectului PHARE TVET în școala noastră  prin asigurarea montării tuturor 

echipamentelor și a utilajelor și monitorizarea utilizării acestora 
- Am coordonat în fiecare an programul de pregătire a echipei școlii pentru Concursurile naționale de 

competențe în silvicultură și la Concursurile Europene de silvicultură. 
- Am coordonat desfășurarea proiectului de Asistență Germană nerambursabilă 
-  Competențe de bun organizator în direcția coordonării și stabilirii obiectivelor procesului educațional. 
- Capacitate de analiză a resurselor umane implicate în procesul educațional. 

 
 

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

- Am o bună capacitate de mânuire a utilajelor și echipamentelor folosite în lucrările silvice și în prelucrarea 
lemnului 

- Competențe de proiectare, tehnologice și metodice. 
- O bună cunoaştere şi utilizare a echipamentului cinegetic: dobândite în urma a 28 de an i de activitate 

profesională în acest domeniu. 
- Inginer silvic ca formare, am un simț practic dezvoltat. 

 
 

 

Competenţe şi 
cunoştinţe 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. 

 -  

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

- Naturalizarea pieselor de vânat  -  dobândită dea lungul anilor prin lucrările pe care le-am executat în 
Muzeul didactic de vânătoare (peste 100 de piese păsări și animale) 

- Pictură: am pictat pereții dioramelor din Muzeul de vânătoare 
 -  

Alte competențe și 
aptitudini 

- Muzică: chitară. 
- Sport: Volei , schi, tenis. 
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Cursuri de formare și 
perfecționare 

- Oferte educaționale inclusive extrașcolare și extracurriculare pentru formarea stilului de viață sănătos și a 
cetățeniei active pentru copiii din comunități dezavantajate, cu precădere rurale în învățământul 
preuniversitar din Romania -   BUCUREȘTI- 2011  

- Leadership și management educațional în sistem descentralizat – TG. MUREȘ – 2011 
- Abilitarea pe curriculum – REGHIN - 2011 
- Specialiștii viitorului pentru educație și formare –TG. MURES -  2011 
- Instruirea diferențiată a elevilor – REGHIN  - 2012 

 -  

Permis(e) de conducere - Da. Categoriile: B, C, C1,  E. 

 -  

INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE 

- Am coordonat  implementarea proiectului  european, cu finanțare nerambursabilă, RO- GUFOREST/ 
7154132  , derulat  la Colegiul Silvic Gurghiu, în parteneriat cu organizația Senior Experten Service,în 
calitate de finanțator. Obiectivul proiectului a fost instruirea inginerilor și maiștrilor instructori pentru utilizarea 
mașinilor cu comandă numerică achiziționate prin Proiectul PHARE. 

- Am participat la implementarea Proiectului  European PHARE- TVET la Colegiul Silvic Gurghiu, proiect cu 
finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 800.000 de euro. 

- Am organizat, în anul 2013, Aniversarea a 120 de la înființarea Școlii silvice din Gurghiu . Cu această ocazie 
am primit din partea I.S.J. Mureș o Diplomă de excelență. 

- In anul 2013 am organizat  Concursul Național  de Competențe în Silvicultură , unde echipa Colegiului Silvic 
Gurghiu a ocupat locul I. 

- Am coordonat pregătirea echipei școlii care a participat , în fiecare an la Concursul național de Competențe 
în Silvicultură, care a obținut locul I   la Timișoara în 2014 și locul I la Câmpulung Moldovenesc  în 2016. 

- Am contribuit la dezvoltarea managementului educațional prin organizarea Cercului Metodic al Directorilor 
de licee la Colegiul Silvic Gurghiu. 

- Am  primit „ Scrisoarea de apreciere pentru servirea comunității „ din partea Rotary E- Club Târgu Mureș , cu 
ocazia împlinirii a 5 ani de organizare, la Colegiul Silvic Gurghiu,  a Taberei de vară Gurghiu, din cadru 
Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară. 

- Am primit Diploma de onoare, din partea Comunității locale pentru aportul adus la acțiunile de voluntariat în 
cadrul Proiectului de vară  SNAC. În perioada 2009- 2013  

- Am coordonat echipa școlii care a participat la Proiectul „ Împreună pentru o comunitate bazată pe 
participare, respect reciproc și sprijin, unde proiectul școlii noastre a primit titlul de „Proiect laureat”- Tg. 
Mureș -2010. 

- Am participat la Seminarul școlar” Dezvoltarea personală și profesională”- Gurghiu -2011. 
- Am participat la Proiectul „ Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar” Tg. Mureș -2012. 
- Am participat la Colocviul Academic „ Școala inovativă și perspectiva studiilor universitare” TG. Mureș - 

2013. 
- Am participat la Simpozionul Național” Edmond Nicolau”  Tehnologie și societate, Tg. Mureș - 2015 
- Am participat la un Proiect de Mobilitate,  în Austria , finanțat din fonduri europene ,pentru pregătirea 

personalului didactic din unitățile de învățământ silvic. 
- Am participat cu echipa școlii, la 3 ediții ale Concursului European de Silvicultură  (2013, 2014 , 2016 ). 

Locul 5 pe echipe obținut de Colegiul Silvic Gurghiu și un loc I la individual , reprezintă cea mai bună 
performanță obținută de o școală silvică din România , în cele 15 ediții ale acestui concurs. 

- Am participat cu echipa școlii la Concursul European „ Young People în European Forest”  ediția 2014 în 
Ebersvalde, Germania, unde am obținut  locul II în Clasamentul individual. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  
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