
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Buhai Camelia Viorica 

Adresă Str. V. Crucii, nr.1 B, Năsăud, jud. Bistrita –Năsăud, România 
 

Telefon 0752968474 

Fax(uri)  

E-mail camelia_buhai@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 26.06.1982 
  

Sex Feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.09.2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea activității didactice 
Realizarea activității didactice curriculare 
Realizarea activității didactice extracurriculare 
Evaluarea rezultatelor învățării 
Managementul clasei de elevi 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Economic, B-dul Grănicerilor, Nr. 2 A, Năsăud, Jud. B-N 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                                   Perioada 
                       Funcția sau postul ocupat 
       Activități și responsabilități principale 
                Numele și adresa angajatorului 
                                                   Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
         Activități și responsabilități principale 
 
 
 
 
 
               Numele și adresa angajatorului  
                                                  Perioada 
                        Funcția sau postul ocupat 
         Activități și responsabilități principale 
                Numele și adresa angajatorului 
                                                    Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
 
 
 
 
                Numele și adresa angajatorului 
 

Învățământ 
1.09.2006-31.08.2007 
Învățătoare 
Îndrumarea pedagogică a copiilor din clasele primare în parcurgerea programei școlare specifice 
Școala Generală Mireș, Chiuza, Jud. B-N 
1.09.2004-31.08.2006 
Învățătoare 
Planificarea, evaluarea și revizuirea curriculumul 
Stabilirea conținutului activității în conformitate cu programa școlară 
Determinarea cerințelor de pregătire ale elevilor 
Monitorizarea și evaluarea progresului elevilor 
Organizarea de activități extracurriculare 
Pregătirea suplimentară a elevilor 
Școala Generală Perișor,. Zagra, Jud. B-N 
1.09.2003-31.08.2004 
Învățătoare 
Îndrumarea pedagogică a copiilor din clasele primare în parcurgerea programei școlare specifice 
Școala Generală Mocod, Nimigea, Jud. Bistrița- Năsăud 
1.09.2001-31.08.2003 
Învățătoare 
Planificarea activităților didactice 
Selectarea manualelor, materialelor didactice, instrumentelor necesare lecției 
Stabilirea obiectivelor didactice în raport cu scopul vizat și cu timpul de instruire aferent 
Verificarea însușirii corecte a informațiilor transmise prin administrarea testelor 

Școala Generală Piatra, Chiuza, Jud. B-N 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Octombrie 2009-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand în domeniul Agronomie specializarea Management şi marketing în agricultură 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodologia elaborării tezei de doctorat, Principii ale metodologiei cercetării agronomice şi  
medical veterinare, Managementul cunoştințelor în pregătirea prin doctorandură, Marketing,  
Strategii de marketing, Comportamentul consumatorului   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

USAMV Cluj-Napoca, Facultatea de Horticultură  

Perioada 
                                        Diploma obținută 
                Disciplinele principale studiate /  
        competențe profesionale dobândite 
 
                    Numele şi tipul instituției de  
        învățământ / furnizorului de formare 
                                                    Perioada 
                                       Diploma obținută 
                Disciplinele principale studiate /  
        competențe profesionale dobândite 
 
 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
                                                  Perioada 
                                       Diploma obținută 
                Disciplinele principale studiate /  
        competențe profesionale dobândite 
 
                        Numele şi tipul instituţiei de       
învăţământ / furnizorului de formare 
 

2005-2009 
diplomă licență specializarea Drept 
Drept civil, Drept penal, Sociologie politică, Drept administrativ, Dreptul afacerilor, Dreptul societăților, 
Criminologie, Dreptul mediului, Drept parlamentar, Dreptul comerțului internațional, Protecția juridica a 
dreptului omului, Managementul instanțelor de judecată. 
Universitatea Spiru Haret din București, Facultatea de Drept și Administrație Publică, specializarea 
Drept 
2001-2006 
Diplomă de licență, specializarea Turism și Servicii 
Economie politică, Informatică, Matematică, Management, Marketing, Statistică, Contabilitate  
financiară, Finanțe, Curs practic de limbi străine aplicate în domeniul afacerilor, Drept comercial,  
Cercetări de marketing, Comportamentul consumatorului, Economia comerțului, Marketing  
În turism, Dezvoltare locală, Negocierea afacerilor, Management în servicii, Tehnici promoționale 
Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba-Iulia 
 
1996-2001 
Diplomă de bacalaureat, profil Pedagogic 
Discipline din aria curriculară comună precum şi discipline de specialitate:Pedagogie, Istoria 
pedagogiei, Psihologie, Psihologia copilului, Metodica predării lb. române, Metodica predării 
geografiei, Practică pedagogică. 
Colegiul Național “George Coşbuc” Năsăud 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 Utilizator  

independent B2 Utilizator  
independent B1 Utilizator  

independent B1 Utilizator  
independent B1 

Utilizator  
independent 

Limba engleză  B2 Utilizator  
independent B1 Utilizator  

independent r B1 Utilizator  
independent B1 Utilizator  

independent B1 Utilizator  
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

2009- Certificat de competență lingvistică limba franceză, USAMV 
Abilităţi lucrul în echipă, capacitatea de a mă adapta cu uşurinţă mediilor multiculturale, lucrul în  
condiţii de stres, foarte bună capacitate de comunicare. Toate aceste competenţe şi abilităţi le-am  
dobândit prin activitatea desfăşurată cu colegii şi elevii. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric, 
aptitudini de coordonare, punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres, monitorizarea 
lucrului echipei, gestionarea situaţiilor conflictuale în relaţiile profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-familie 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Foarte bună cunoaştere a pachetului Office - în anul 2013 am obținut Permisul  
European de Conducere a Calculatorului (ECDL) integral – 7 module: Word, Excel,  
Power Point, Internet, Acces, Modul teoretic, Windows 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Organizarea de serbări școlare 
  

  

Permis(e) de conducere Categoria B obținut în anul 2005 
  

Informaţii suplimentare Traininguri si stagii de pregatire: 
6-11.11.2006, Școala Generală Chiuza ,,Diseminarea programei școlare pentru aria curriculară 
Consiliere și orientare” 
2006-2007, Școala Generală Chiuza ,,Dezvoltare profesională pentru cadrele didactice din mediul 
rural” 
10-12.09.2010, Năsăud, ,,Scrierea propunerilor de finanțare în cadrul programului Tineret în acțiune” 
31.03-3.04.2011, Cluj, Cursul de formare de facilitatori în prevenirea abandonului școlar în cadrul 
proiectului Școala pentru toți. 
25-27.04., 2012 Brașov ,,Introducere în management și economie” 
5-7.03.2012 Năsăud, ,,Analiza performanței financiare” din cadrul proiectului Antreprenoriatul, de la 
idee la succes. 
19.05.-8.07.2012, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” TIC-ECON 
3-5.04.2012, Năsăud, ,,Arta negocierii” din cadrul proiectului Antreprenoriatul, de la idee la succes. 
20.07-3.08 2012, Timișoara ,,Manager” 
23-25.07.2012, Timișoara, ,,Competențe antreprenoriale” 
2013-Certificat ECDL Avansat 
17.05-15.06.2013, Universitatea ,,Babeș-Bolyai” Didactica marketingului 
17.08.2012-6.03.2013, Siveco România ,,Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor 
informatice SEI 
2014, Năsăud, ,,Însușirea noțiunilor fundamentale de igienă” 
Alte realizări:  
• Februarie 2014- Diploma formator acreditat CNFPA  
• Diploma de absolvire a modulului pedagogic eliberată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului 
şi Sportului  
2011- Gradul didactic I 
Publicații:  
Articole ştiințifice:  
Buhai Camelia, 2013, Metode interactive utilizate în predarea disciplinelor economice în Educația în 
spirit creativ și modern, Editura Eurobit, Timișoara. 

  Buhai Camelia, 2013, Rolul jocului didactic în Educația în spirit creativ și modern, Editura Eurobit, 
Timișoara. 

 
 

  

 


