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INFORMATI PERSONALE Bucse Adriana

Str. Freziei, nr.101, Periam.jud. Timis. cod postal 307315, Romania

0256375150 B0745301947 
adriana_bucsephare@yaho0.com 

Sexul F| Data na_terii 21/011/1972| Na�ionalitatea romana 

FUNCTIA PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZÅ 

Inseriere la concursul de directoril directori adjunc�i 2021 

EXPERIEN�A PROFESIONAL� 

Liceul Teoretic Periam, str. Magnoliei nr.2, Timi_ 
- profesor de biologie _i chimie 
- director adjunct 

- responsabil comisia metodic� Matematic� _i _tiinte 
director 

1998-pana in prezent 

2020-2021
2017-2020

2008-2012
director adjunct 

pre_edinte, secretar sau membru în diferite comisii de lucru din cadrul _colii 
- consilier educativ, coordonator de proiecte 
responsabil comisie metodica biologie-ed.tehnologica 
Scoala cu clasele I-VIII Chiuzbaia, Maramure_
-profesor biologie- ed.tehnologic�
Spitalul Judetean Baia Mare (azi Spitalul Judetean de Urgen�� Constantin 
Opris) 
asistent medical generalist în sectia de terapie intensiv�

2006-2008

2004-2006
1999- 2003 

1997-1998 

1994-1996 

23.04.2021 
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EDUCA�IE �I FORMARE 

2020 CRED- Curriculum relevant, educa�ie deschis� pentru to�i. Formare 
nivel II - inv��ämânt gimnazial (120 ore/ 30 credite profesionale 

transferabile-O.M.E.N. nr:4737/9.08.2019) 

Dezvoltarea de competente _i abilit�ti TIC _i mentorat educa�ional al 

persoanelor cu dizabilit��i pentru profesori- 96 de ore, 24 de credite 

furnizat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
2011 Curs de formare Speciali_ti în management curricular- 89 de ore, 25 

de credite furnizat de Universitatea Eftimie Murgu din Resita 

2010 Gradul didactic I în învä�amant
Curs Formare de consilieri si asisten�i suport pentru implementarea 
strategiei de descentralizare a înväjamantului preuniversitar furnizat 
de Academia de Studii Economice din Bucure_ti prin Departamentul 
pentru Preg�tirea Personalului Didactic- 69 de ore 

Curs Valorizarea educatiei în era cunoa_terii-furnizat de funda�ia 
EOS-90 de credite 

2015 

2008-2009

2009 

2008-2009 Curs SIVECo de utilizare a calculatorului- 40 de ore 
2008 Curs Program de dezvoltare profesionala pe baza activit��ii proprii 

desf�_urate în scoal�-furnizat de Unitatea de Management a 
Proiectelor pentru Invatamantul Preuniversitar- 30 credite 2006-2007 

2006 Gradul didactic II în înv���mant 
2005 Curs de formare în Educatie pentru sanatate furnizat de Fundatia

Tineri Pentru Tineri si Ministerul Educatiei si cercetarii- 40 de ore 
2000 Definitivat in invatamant 

1999- 2000 
Curs perfectionare -pedagogie, psihologie, sociologie- 40 de ore 

Universitarea de Nord Baia Mare 
Facultatea de Litere si Stiinte 

1993-1997 

Specializarea biologie-chimie 
Scoala Postliceal� Sanitar� Baia Mare 1990-1993 

specialzarea asistent medical generalist 
Liceul Gheorghe ^incai Baia Mare 

1986-1990 
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COMPETENTE 
PERSONALE 

Limba(i) matern�(e) romana 

SCRIERE vORBIRE Alte limbi sträine cunoscute INTELEGERE 

Participare la 

conversatie 
Discurs oral Ascultare Citire 

B1 B1 BI engleza B2 81 

B1 A2 maghiara B2 B1 B1 

A2 A1 gemana B1 A2 A2 
Nivelun: A1/2: Utlizator elementar - B1/2: Utizator independent -C1/2: Utizator expenmentat 
Cadrul european comun de referin�� pentru imbi sträine 

leadership (in prezent sunt dirigintele clasei a VIIl-a, seful comisiei metodice 
Matematica si stiinte) Competente 

organiza�ionale/ 
manageriale 

capacitate de analiza si sinteza 

capacitate organizatorica
asumarea responsabilitatii 

bune competen�e de comunicare dobândite prin munca cu elevii _i colaborarea cu 
colegii 

Competente de comunicare 

Competen�e dobândite la 
locul de munc� 

spirit de echipa 

constiinciozitate 
capacitate de adaptare la nou 

Competen�e infomatice utilizare uzuala a calculatorului Word, Excel.Power Point, 

Permis de conducere B 

3 23.09,202t 
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Conferine/ Prezent�ri 
coordonare elevi la Simpozionul jude�ean *O _ans� p�durii * 31 martie 2016 ( locul I B. Theea cu 
lucrareaAvem viitor doar împreun�") 
participare cu lucrarea "Rolul proicctelor in dezvoltarca personala, profesionala si interdisciplinara, 

in invatamantul preuniversitar" in cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania- 
Republica Serbia- "Spotul-o cale de comunicare intre natiuni'"in 23.03.2012 
coordonarea elevilor la concursul judetean de afise "Sa exmatriculam violenta" octombrie 2011 
(locul II) 
-activitati in cadrul zilelor antiviolentei in scoala- expozitie de arta plastica , concurs de eseuri, 

editare de revista -noiembrie 2011 
- expozitie de desene" Stop violentei", masa rotunda "Fatetele violentei" 2011 

- participare cu lucrare la sesiunea Intermationala de comunicari stiintifice si referate Scoala si 

Societate in 23.0. 2009 
participare la Simpozionul National de bune practice in educatia pentru protectia

mediului"'Gandeste Eco- logic" 3.06.2009 
participare la Forumul Inovatorilor in Educa�ie- Timi_oara 19-20 noiembrie 2010 

participare la seminan1lPolitici de descentralizare în învätamantul romanesc- managementul 
financiar _i sistemul decizional"-Timi_oara 
17.12.2010 
coordonarea elevilor la concursul judetean "Ziua International� a Tolerantei" 2009 (Cr�ciun loana 

- locul II) 

Proiecte 
- Proiect Rose 

Proiect interjude�ean "Invaäm s� convie�uim armonios* ( Hunedoara, Timi_, Harghita) 2016, 
2017 2018, 2019. 

INFORMATII 
SUPLIMENTARE 

- Proiectului " Cross- border initiatives for social insertion of disadvantaged groups" MIS 
ETC CODE 371, prin programul de IPA Cooperare Transfrontalier� Romania- Serbia- colaborare cu 
Fundatia Serviciilor Sociale Betany 

-Proiect Comenius Regio-"Viata f�r� violen�� este dreptul meu*- Romania- Turcia-2010- 
2012 

Proiect Centrul Europe Direct", în colaborare cu Funda�ia Serviciilor Sociale Bethany. proiect cofinantat de Reprezentan�a Comisiei Europene în România 
ProiectPromovarea culturii civice în mediul rural de c�tre liceeni*- proiect Phare 

coordonat de Centrul euroregional pentru Democra�ie din Timi_oara 
-proiectSuflet pentru suflet". campanie pentru ajutorarea vârstnicilor proiect Phare 

coordonat de Centrul euroregional pentru Democra�ie din Timi_oara oetombrie 2009 

DATA SEMN�TURA 
23.03. 201 


