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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Uşvat Viorica 

Adresă(e) Nr. 1253, , cod poştal 307315, localitatea Periam, România 

Telefon(oane)          

Fax(uri)  

E-mail(uri) usvat.viorica68@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) româna 
  

Data naşterii 10.01.1968 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

- 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada  
Din septembrie 2017- Director pe baza de concurs la Liceul Teoretic comuna Periam 

Funcţia sau postul ocupat 2016-2017-Director cu delegație  

Activităţi şi responsabilităţi principale 2012-2016-Membru în Consiliul de administraţie al şcolii ca lider de sindicat PP Neveanu 
2015-2016: Coordonator Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
2011- Membru în Consiliul de administraţie al şcolii 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic Periam, strada Magnoliei, nr. 2, cod poştal 307315, Timiş 
Telefon: 0256375024 
Fax: 0256375024 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Educaţie şi formare  
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Perioada  2017- am participat la schimbul de experiență privind mecanismul SOLE în cadrul școlilor participante  
la Programul regional DARE, care s-a desfășurat la Chișinău, în Republica Modova 
- am participat la schimbul de experiență Programul de întâlnire Rețea Komenski Fond-2017 ,,Învățăm 
pentru viață”-Schimb de experiență, Învățare, Evaluare 
-  coordonator proiect privind învățământul secundar ROSE ,,O șansă în plus”  

-am urmat programul de formare continuă Metodist în învățământul preuniversitar, 20 credite 
2016-am obținut gradul I 
-am deținut conducerea operativă a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității învățământului 
preuniversitar 
-am urmat program de specializare Formatori de formatori, durata 90 ore 
2015- am fost numit pe postul de expert învățare în cadrul proiectului ,,Pregătire suplimentară pentru 
promovarea cu succes a evaluărilor naționale” 
2013- înscris în registrul național al experților în management educațional 
2012-am absolvit programul de formare ,,Leadership și management educațional în sistem 
descentralizat” (Proiect POSDRU/1./1.1/S/2) 
- am absolvit programul de formare continuă ,,Programe curriculare on-line” 
- am urmat programul de formare continuă ,,Dezvoltarea durabilă și educația” 
- am urmat programul de formare continuă ,,Leadershipul excelenței în educație” 
2011  - am participat la programul de perfectionare din cadrul   Proiectului Specialisti in management 
curricular    

  - am absolvit cursul ,,Leadership si management în sistem descentralizat”; 
 -am obtinut gradul didactic II 

2008- curs de formare EOS ,,Valorizarea educației în era cunoașterii ”; 
- am urmat programul de formare local Phare 2005/017-533.01.01.02 intitulat ,,Acces la educație 
pentru grupuri dezavantajate”;    
- curs de formare profesională (Office,  AeL, ASM, TIC ) 
  -am obţinut Diplomă pentru participarea în  perioada aprilie-mai la Campania Naţională ,, 
Îmbunătăţirea controlului TBC la copii’’- coordonată de către ,, Fundaţia pentru consultanţă şi 
dezvoltare în sănătate’’ în parteneriat cu Institutul de sănătate publică şi M.Ed.C.T 
2007- curs de formare PIR;  
- am urmat programul de formare continuă ,,Program de dezvoltare profesională pe baza activității 
proprii desfășurate în școală” 
Implementarea Programei de Consiliere şi Orientare (CCD); 
2006- Consiliere în domeniul inovaţiei pedagogice (CCD); 
2003- Coordonator Comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
2000-Managementul şcolar; Consiliere şi orientare; Curriculum de evaluare; Managementul 
conflictului; Instruirea diferenţiată. (CCD) 
1995-Titularizare 
1996- Definitivat 

 Profesor- specialitatea: Limba şi literatura română- Limba şi literatura franceză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română 
Limba şi literatura franceză 
Lingvistică generală 
Folclor 
Teoria Literaturii 
Filozofie 
Literatură Universală etc. 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Timişoara- Facultatea de Litere, Filozofie si Istorie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 
 

Citire 
 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba 
                                                          Franceză     

 
C1 

uUtilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba 
                                                         Germană 

 
B1 

Germană- 
utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă dezvoltat.  
 Obiectivitate și exigentă obținute prin experiență activitătii la catedră.  
 Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de 
noi informații și abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socioculturale, competențe 
dobândite în urmă realizării numeroaselor proiecte de grup în cadrul activităților de la locul de muncă, 
în cadrul numeroaselor evenimente culturale și sociale la care am participat.  
   

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităti de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit  
 organizatoric, aptitudini de coordonare  
-Punctualitate, capacitatea de a luă decizii în condiții de stres și de a respectă  
 termene limită.  
-Capacitate de analiză sarcini și spargere în responsabilități,  
-Capacitate de evaluare abilități profesionale ale colaboratorilor  
-Spirit analitic  
-Lucru în echipă  
-Spirit de evaluare și îmbunătățire  
-Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității)  
-capacitate de autoperfecționare-autodidact.  
 Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite iin perioadă de experiență profesională și lider de 
sindicat, în cadrul numeroaselor training-uri și seminarii la care am participat.  
   

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Deţin o bună stăpânire a Microsoft Office-ului (Word, Excell,Power Point, ), Internet. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Comunicarea. 
  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere- Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare 2017-am semnat un contract de voluntariat cu Federația Caritas a Diacezei Timișoara 
-Președinte Comisia de bacalaureat pentru evaluarea competențelor lingvistice și a celor digitale 
-Președinte Comisia din unitatea de învățământ-Centrul de Examen nr.31-de la Liceul Teoretic com. 
Periam, Evaluare Națională 
- am pubicat articole în Monitorul Primăriei Periam, ISSN 2285-9373 
2016- membru Responsabil cu derularea și monitorizarea procesului de supraveghere audio-video, 
din cadrul Comisiei de Evaluare națională pentru elevii clasei a VIII-a 
- m-am implicat în activitățile Proiectului interjudețean ,,Învățăm să conviețuim armonios” organizat de  
Colegiul Tehnic Energetic ,,Dragomir Hurmuzescu” la Deva în caliatate de: participant cu lucrare 
proprie: ,, Din folclorul și istoria șvabilor bănățeni” (ISBN 978-606-708-183-1), coordonator al elevilor 
înscriși în concurs, îndrumător al lotului de participanți, colaborator. 
-am participat la conferința ,,Teatrul în educație”-Timișoara, 2016 
2015 Membru în  Comisia din unitatea de învățământ-Centrul de Examen nr.31-de la Liceul Teoretic 
com. Periam 
2012-am publicat lucrarea cu titlul ,,O fereastră spre veșnicie” în manualul de bune practici ”Programe 
curriculare pentru învățământul secundar superior” (ISBN 978-973-602-824-3) 
-     Am participat la Conferinţa Judeţeană a proiectului ,, O şcoală pentru toţi, educaţie pentru fiecare’’ 
în cadrul Programului Phare ,, Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate’’. 
- am obtinut Diploma de excelenţă pentru merite deosebite obţinute în activitatea didactică; 
- am obţinut locul III pe ţară la Concursul ,, Cele mai bune lecţii de economie’’organizat de Centrul 

Român de Educaţie Economică.  
- am participat la activitățile  din cadrul Proiectului: Jeunnes en Roumanie-Tineri în România realizat 

de Primăria Periam în colaborare cu Liceul Teoretic Periam din perioada 29.06.2010-16.07.2010. 

obiective: protejarea mediului (zona Periam-Port, malul Mureşului), sensibilizarea oamenilor pentru 

păstrarea naturii, precum si animarea copiilor.         

- am fost responsabilul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în şcoală                         

- am participat în cadrul proiectului Comenius ,,Live without violence is my right”, activitatile care au 

avut loc in data de 17 .10. 2010. si 04.11.2011 

- Ca profesor indrumator, am contribuit la publicarea creatiilor elevei Iosim Dara in 

revistele  județene de literatură si artă  Suflet de topârcean si Anotimpuri poetice care 

apar  semestrial sub egida școlii ,,George Topârceanu”- Mioveni. 

 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


