
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume    ZAMFIR  ALEXANDRA MARIA 

Adresa(e) NR. 497, COD 407405, LOC. MIHAI VITEAZU, JUD. CLUJ, ROMANIA 

Telefon(-oane) Mobil: 0745601395   

Fax(uri)  

E-mail(uri) alexandra_lup@yahoo.com ; alexandrazamfirro@gmail.com  
 

 

Nationalitate(-tati) Română 

Data naşterii 4 iunie 1974 
 

 

Sex Feminin 

  

  

Experienţa profesională  
 

Perioada    09.01.2017 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor titular  

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Director   

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul National Mihai Viteazul  

  Str. Dr. I Ratiu nr. 111 loc. Turda jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educativ 

  
 

 

Perioada    01.09.2004 – 08.01.2017 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor titular  

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Coordonator de proiecte si programe educative   

   Responsabil al  coordonatorilor de programe educative – zona Turda 

   Membru in Consiliul de administratie 

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul National Mihai Viteazul  

  Str. Dr. I Ratiu nr. 111 loc. Turda jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educativ 
 

 
 

 

Perioada    01.09.2000 – 31.08.2004 

Funcţia sau postul ocupat    Profesor detașat 

mailto:alexandra_lup@yahoo.com
mailto:alexandrazamfirro@gmail.com


 

Principalele activităţi şi responsabilităţi    Coordonator de proiecte si programe educative   

   Responsabil al  coordonatorilor de programe educative – zona Turda 

   Membru in Consiliul de administratie 

Numele şi adresa angajatorului   Colegiul National Mihai Viteazul  

  Str. Dr. I Ratiu nr. 111 loc. Turda jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educativ 
 

 

Perioada    01.09.2001- 01.09. 2003 

Funcţia sau postul ocupat    Informatician – (cumul de functii -  ½ norma) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului    Colegiul National Mihai Viteazul  

   Str. Dr. I Ratiu nr. 111 loc. Turda jud. Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Secretariat 
 

 

Perioada   01.09.1998- 31.08.2000 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor titular  

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Lider sindicat 

Numele şi adresa angajatorului   Grup Scolar Agricol Turda 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  educativ 
 

 

Perioada   01. 09. 1996 – 31. 08. 1998 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor suplinitor  

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului   Grup Scolar Industria Sticlei si Constructii de Masini Turda 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  educativ 
 

 

Educaţie şi formare  
 

 

 2016 

Calificarea / diploma obţinută Management educational in contextul descentralizarii 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Conducerea/leadershipul  și managementul strategic, în comunitate și al procesului 
de predare – învățare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Cluj 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Program de formare 

  

 2016 

Calificarea / diploma obţinută Managementul activitatilor educative  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților instructiv-educative în colaborarea 
cu toți beneficiarii procesului educativ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD Cluj 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Program de formare 



 

 
 

 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Metodist 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltare personala continua, gestionarea cunostintelor pentru proiectarea si 
organizarea proceselor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. GlobConsulting S.R.L.  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Avizat de Ministerul Muncii, familiei și Egalitatii de Sanse și de Ministerul Educatiei, 
Cercetării si Tineretului 

  

Perioada   Nov. 2011- Feb. 2012 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Competente integrate pentru societatea cunoasterii 
Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe, utilizarea 
metodelor interactive de predare – învățare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Cluj 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada  Mai-iunie  2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua a personalului didactic 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Implementarea standardelor de referință – specificul standardelor de referință 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Românănde Asigurarea a Calității ăn Învățământul preuniveritar (ARACIP) 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada   2011 

Calificarea / diploma obţinută   Mentor 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Comunicarea mentor – student practicant 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   S.C. Scool Consulting S.R.L.  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Avizat de Ministerul Muncii, familiei și Egalitatii de Sanse și de Ministerul Educatiei, 
Cercetării si Tineretului 

  

Perioada   2010 

Calificarea / diploma obţinută   Formator 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Pregatirea/ realizarea/ evaluarea/aplicarea activitatilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   S.C. Scool Consulting S.R.L.  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Avizat de Ministerul Muncii, familiei și Egalitatii de Sanse și de Ministerul Educatiei, 
Cercetării si Tineretului 

  

Perioada   2010 



 

Calificarea / diploma obţinută  SCeToGo 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Didactica Fizicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Casa Corpului Didactic Cluj Napoca 
   Inspectoratul Scolar Judetean Cluj 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada  16.10.2007 – 28.02.2008 

Calificarea / diploma obţinută Elemente de didactică generală – didactica disciplinei Fizică 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Didactica Fizicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continua 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere AEL, îmbunătăţirea calităţii procesului de predare folosind TIC 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tehnologia informatiei si a Comunicatiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  SIVECO 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continua 

  

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diversitatea etnoculturală 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Diversitatea etnoculturală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală 

   Inspectoratul Şcolar Cluj 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Managementul proiectelor 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “1 Dec 1918” Alba Iulia 

Facultatea de Stiinte 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

master 

 

 

Perioada 2005 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Management - licenta 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management 



 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca 
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

licenta 

  

Perioada  2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Consiliere și orientare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Consiliere și orientare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Grad didactic I 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Fizică, metodică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea ”Babeș  - Bolyai” Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Certificat de acordare a gradului didactic I 

  

Perioada 1999-2001 

Calificarea / diploma obţinută Studii Academice Postuniversitare 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Informatica Aplicata si Programare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Tehnica Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Diplimă studii academice postuniversitare 

 

 

Perioada 1998-2004 

Calificarea / diploma obţinută Grad didactic II 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Fizică, metodică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea ”Babeș  - Bolyai” Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Certificat de acordare a gradului didactic II 

  

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare  -  

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Arhitectura hardware si softwear a sistemului IBM-PC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Tehnica  Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Certificat de absolvire 

  



 

Perioada 1996-1998 

Calificarea / diploma obţinută Grad didactic definitiv 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Fizică, metodică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea ”Babeș  - Bolyai” Cluj Napoca 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Certificat de acordare a gradului definitiv 

 

 

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Fizica - licenta 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea ”Babes - Bolyai” Cluj Napoca 
 Facultatea de Fizica 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Licență 

  
 

 

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 Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

Limba Franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
 

 

Competente de comunicare  Spirit de echipa, capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate, 
capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati, disponibilitate pentru 
implicare in activitati socioculturale, competente dobandite în urma realizării 
numeroaselor proiecte de grup în cadrul activitatilor de la locul de munca si in 
cadrul activitatilor ISJ Cluj, in cadrul numeroaselor evenimente culturale si 
sociale la care am participat in calitate de coordonator de proiecte si programe 
educative al Colegiului National “Mihai Viteazul” Turda 

 Participarea, impreuna cu grupuri de elevi din scoala, la activitati organizate de  
ISJ Cluj, Primaria Turda si comunitatea locala.  

 Lectorate cu parintii 

 Participarea la numeroase activităţi culturale, de voluntariat, protectia mediului 
etc, derulate prin parteneriatele dintre Colegiul Naţional Mihai Viteazul si 
Primăria Turda, Judecătoria Turda, Cluburi Sportive, Fundatii si Asociatii 

 

Competenţe manageriale  Lider transformațional 

 Abilităti de leadership 

 capacitate de sinteza si analiză 

  capacitati decizionale 

 aptitudini de coordonare, motivarea și responsabilizarea celor din jur 



 

 capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita 

 Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor 

 Spirit analitic  

 Lucru eficient in echipa  

 Spirit de evaluare si imbunatatire 

 Monitorizarea lucrului echipei 

 Asumarea responsabilității pentru acțiuni, proiecte 

 Administrarea eficientă a timpului 
    Dobândite prin responsabilitățile avute în Colegiul Național ”Mihai Viteazul” 

 Membru in Consiliul de Administratie al CNMV Turda (2005-2016) 

 Responsabil a peste 5 comisii de lucru de la CNMV Turda 

 Diriginte  al claselor de elevi pe parcursul celor 20 ani de activitate in invatamant 

 Coordonator de proiecte si programe educative la Colegiul National “Mihai 
Viteazul” Turda (2005-2016) 

 Coordonator zonal  al activitatilor educative extrascolare – zona Turda 

 Membru al Consiliului Consultativ al disciplinei din ISJ Cluj – educatie permanenta 

 Metodist al ISJ Cluj – educatie permanenta 

 Membru in echipa de proiect Comenius a Colegiului National ”Mihai Viteazul” Turda 
(2011-2013) 

 Coordonator al proiectelor de colaborare dintre Colegiul National ”Mihai Viteazul”, 
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenţa Cluj si Organizatia THW Germania 

 Coordonator al proiectelor derulate in parteneriat cu diferite instituții de cultură, 
ONG-uri derulte la nivel local, județean, național  

Competente dobândite la locul de 
munca 

 spirit organizatoric 

 capacitate de autoperfectionare, autodidact 
 

 

Competenţe informatice  Utilizare calculator – foarte buna, competență dobândită prin studiile 
postuniversitare de spacialitate, cursuri de formare IT, activități practice 

 

 
 

 

Permis(e) de conducere 
 

Informatii suplimentare 

Categoria B – din anul 1998 
 
 
 

Publicații    
 

 Monografia Colegiului Național ”Mihai Viteazul” Turda – Hiperborea, 2008 

  “Curs de Fizică Generală” – Editura Aeternitas a Universitatii ”1 Decembrie 1918” 
Alba Iulia, 2010 

 “Competenţe digitale” - Culegere de teste pentru bacalaureat, editura Hiperborea 
Turda, 2010 

  “Sience Center To Go – predarea științelor prin integrarea tehnologiei 
Augumented Reality” - CCD Cluj, 2011 

 ”Algoritm”  și “Collegium” – reviste scolare ale Colegiului Național ”Mihai 
Viteazul” Turda, premiate la concursurile judetene ale revistelor scolare 

 “Didactica-traditie, actualitate, perspective” – Editura Didactica si Pedagogica, 
București,  2016 

 “Educația din perspectiva valorilor. Tom X: Summa Paedagogica” – Editura Eikon, 
București,  2016 

  

 



 

 
Conferințe 

 

 

 

 Conferința națională ”Didactica – traditie, actualitate și perspective”, Cluj Napoca – 
2016 

 Conferința internaționala ”Educația din perspectiva valorilor”, Chișinău – 2016 

 Conferință – ”Abordări inovative în predarea științelor”  - 2011 

 Conferinta – Decada Fizicii Clujene în anul Mondial al Fizicii, Cluj Napoca 2005 

 

 
Proiecte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distincții 
 

 
 
 

Referințe 

 

 
Internaționale 

 Science Center To Go - Finlanda 

 Kicking Life into Classroom - Grecia 

 Add health to life – Comenius (Spania) 

 Tineri voluntari - Germania 

 Fii pregătit noi suntem - Germania 

 USAR – Germania 

 Cultură si civilizatie chineza - China 
 
 

 ”Gheorghe Lazăr – clasa a III-a”  acordată de Ministerul Educației Naționale 

 Diplome de onoare  - acordate de Primaria Turda pentru rezultate deosebite în pregatirea 
elevilor pentru concursuri și oplimpiade școlare 

 
 

 Conf. Univ. Dr. Ioana Todor – director Departament Pregătire Personal Didactic, 
Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

 Prof. Mariana Ursu – director Colegiul Național ”Mihai Viteazul” (până la 1.12 2012) 

 Prof. Gheorghe Lobonț - director Colegiul Național ”Mihai Viteazul”  

 Prof. Florin Miron – director Colegiul Național Mihai Viteazul 

 


