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Informaţii personale  

Nume / Prenume   CHERECHES IOAN DAN                                                        

Adresă 20,Cetății,515600, Cugir, Romania  

Telefon 0258 751189  Mobil: 0745 267 417  

Fax  

E-mail  chereches.dan@gmail.com/ dchereches04@yahoo.fr  
  

Naţionalitate Romana   

  

Data naşterii 18/09/1967  
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Inspector școlar general adjunct 

  

 
Experienţa     profesională 

 

  

Perioada 1992-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor, 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activități de predare invățare discipline tehnice, legislația sănătății și securității muncii  

- activitati de organizare și coordonare 

- formarea maistrilor instructori si tehnicienilor la scoala postliceală. 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic I. D Lăzărescu Cugir, Str. Victoriei nr.9 Cugir, 0258 751028, 
id.cugir@mail.albanet.ro 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Educatia elevilor/adulților 

Perioada 2016 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Județean Alba 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea strategiei de coordonare și dezvoltare 
Organizarea activității domeniului coordonat-curriculum și asigurarea 
calității 
Monitorizare, evaluare, control 

Numele și adresa angajatorului Str. Gabriel Bethlen nr.7 Alba iulia, 0258 817266, fax 817663, www.isj.albanet.ro 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada 13.07.2018-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect INCLUZIV - incestitie europeană pentru dezvoltarea socială ăn 
Cugir, Cod SMIS 113656 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea managementului proiectului 

 

 

mailto:chereches.dan@gmail.com/
mailto:dchereches04@yahoo.fr
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Perioada 01.03.2015-31.12.2015 

Funcţia sau postul ocupat COORDONATOR P2, Expert  PARTENER 2 

,,Cresterea oportunitatilor de ocupare pentru zonele rurale din regiunile Nord-Vest, 
Centru si Vest”-CoRURAL”, POSDRU/184/5.2/S/153644 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consilierea și formarea persoanelor aflate în șomaj sau ocupate cu agricultura de 
subzistență din zonele rurale ale județului Alba 

Numele și adresa angajatorului GISAS Sebeș 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Formarea adulților 

  

Perioada 01.09.2005-31.08.2014   

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar la Inspectoratul Școlar Județean Alba, învățământ 
particular, alternative educaționale și învățământ tehnic. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Monitorizarea învăţământului particular şi alternativelor educaţionale din judeţul Alba 
Monitorizarea externă şi validarea rapoartelor de autoevaluare pentru asigurarea calităţii în 
şcolile din judeţ 
Participare în calitate de observator la monitorizările ARACIP pentru asigurarea calităţii în 
şcolile din judeţul Alba  
Organizarea examenelor naţionale din judeţul Alba (certificarea competenţelor profesional, 
bacalaureat, evaluarea naţională, titularizare, definitivat) 
Participare la elaborarea rapoartelor anuale privind Starea învăţământului din judeţ 
Participare la actualizare anuală a Planului Local de Acţiune pentru Învăţământul profesional şi 
tehnic (PLAI). 
Monitor de calitate, responsabil implementare proiect “Stagii de practică de calitate, 
elevi mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii” (ID 62356), implementat de ISJ Alba în 
perioada 2010-2012; monitorizarea stagiilor de instruire practică în cele 4 județe din 
proiect (AB, TM, GJ, SJ) 
Director de program/modul Managementul calităţii , responsabil implementarea modulului în 
proiectul beneficiar ISJ Alba în perioada 2010-2013 “Competenţe crescute pentru cadrele 
didactice” (ID 64250). 
Coordonator județean in cadrul proiectului ID 55475 ,,Monitorizarea inserției socio profesionale 
pe piața  muncii a absolvenților învățământului profesional și tehnic.2010-2013 
Membru in Corpul de Control al ministrului educației http://www.edu.ro/index.php/articles/c688 
Membru CNEME 2012 seria I nr.24/2398/15.05.2012 

Numele şi adresa angajatorului Str. Gabriel Bethlen nr.7 Alba iulia, 0258 817266, fax 817663, www.isj.albanet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

  

Perioada 2001-2006 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia Judeţeană de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar 
(2001-2003) 
Membru în Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar (2003-2006);  

 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  -evaluarea învățământului preuniversitar particular din județil Alba și din  țară. 

Numele şi adresa angajatorului Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar  (actual 
ARACIP) București str. Spiru Haret nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Evaluare, îndrumare și control 

  

Perioada 1995-1998 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea activităţilor de predare învăţare,  

Monitorizarea activităţilor cadrelor didactice 
Coordonatorul programului de reforma Phare VET RO 9504 in școală 
Elaborare standarde de pregătire profesională Phare VET RO 9504 
Elaborare curricula Phare VET RO 9504 

Elaborare portofolii metodologice pentru aplicare curricula Phare VET RO 9504 

http://www.edu.ro/index.php/articles/c688
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Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic I. D Lăzărescu Cugir, Str. Victoriei nr.9 Cugir, 0258 751028, 
id.cugir@mail.albanet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Invatamant preuniversitar  

  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 01.09.2017 - Noiembrie 2018 

Calificare/diploma obținută Psihopedagogie specială școlară,- Program postuniversitar de formare si dezvoltare 
continuă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

Universitatea Oradea 

Perioada 9-28.06.2014 

 Facilitator pentru învățare permanentă în școală 

Calificare/diploma obținută Învățarea permanentă, Facilitator versus profesor, Rolul facilitatprului în școală, 
Elaborarea ofertei curriculare a școlii, Curiculum la decizia școlii, Elaborare 
PDI/PAS Planificarea activităților, Lucrul în echipă, Dezvoltarea școlii, Strategii de 
facilitare a relației școală-comunitate-părinți. 

              Disciplinele principale 
studiate/ competențe 

profesionale dobândite 

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 

  

Perioada 09.-12.01, 28.02-2.03, 29-30.03. 2014  

Calificare/diploma obţinuta Formatori monitori evaluare competențe 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Monitorizare internă, Monitorizare externă,  Planificarea, organizarea și pregătirea 
programului de formare, Realizarea formării -Aplicarea metodelor și tehnicilor de 
formare, Evaluarea participanților la programul de formare, Evaluare, revizuire și 
asigurarea calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 
formare 

Centrul Național de Dezvoltare Învățământului Profesional și Tehnic București, str. 
Spiru Haret nr 12 

  

Perioada 03.08.-02.09.2012   --  09-10.02.2013 

Calificare/diploma obţinuta Profesor   - Evaluator de competențe profesionale.    

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Elaborarea strategii didactice, Proiectarea și organizarea evaluării în IPT, Realizarea 
și aplicarea probelor de evaluare în IPT, Asigurarea calității procesului de evaluare, 

Notarea si interpretarea rezultatelor evaluarii 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

Centrul Național de Dezvoltare Invățământului Profesional și Tehnic București, str 
Spiru Haret nr 12 

  

Perioada 09.2012-03.2013 

Calificare/diploma obținută Ingineria mediului/Securitate ecologică 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Gestionarea și soluționarea problemelor de mediu și pentru dezvoltare durabilă, 

Elaborarea și implementarea politicilor de dezvoltare durabilă, Analiza riscurilor 

proiectelor și inteprinderilor, Identificarea și soluționarea riscurilor în problematica 

protecției mediului, Identificarea problemelor de Securitate și de sănătate în siatemele 

productive. Fundamentarea strategiilor de dezvoltare personal și anteprenorială in 

domeniul dezvoltării durabile 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

  

Perioada 06.08.2012-25.08.2012 

Calificare/diploma obținută OSCINT pentru Management Educațional Preuniversitar 
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              Disciplinele principale 
studiate/ competențe 

profesionale dobândite 

Competențe de conducere și coordonare, Competențe de organizare, îndrumare și 
control, Competențe de comunicare și relaționare etc. 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de 
formare 

Academia Națională de Informații ,,Mihai Viteazul” 

  

Perioada 12-13 07.2012 

Calificare/diploma obținută Atestat de participare Germania 

              Disciplinele principale 
studiate/ competențe 

profesionale dobândite 

Instruire orientată pe proces cu lucrări practice mecatronică metode de bune 
practici 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de 
formare 

Christiani Technisches Institut fur Aus – und Weiterbilddung 
Singen Germania 

  

Perioada  09.01.2012-15.07.2012 

Calificare/diploma obținută Informatică și tehnologii educaționale 

              Disciplinele principale 
studiate/ competențe 

profesionale dobândite 

Informatică aplicată în educație și formare 
Medii și tehnologii educaționale interactive 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de 
formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

  

Perioada  09.01.2012-15.07.2012 

Calificare/diploma obținută Mecatronică I 

              Disciplinele principale 
studiate/ competențe 

profesionale dobândite 

Tehnologie și educație mecatronică. Dezvoltare durabilă. 
Metode și tehnici de inovare și creativitate 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de 
formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

  

Perioada  09.01.2012-15.07.2012 

Calificare/diploma obținută Mecatronică II 

              Disciplinele principale 
studiate/ competențe 

profesionale dobândite 

Dezvoltare tehnologică și tehnologii educaționale 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/ furnizorului de 
formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca 

  

Perioada 01.05.2011-30.09.2011 

Calificare/diploma obţinuta Formare de specialiști în evaluare INSAM 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Metode alternative de evaluare din perspectiva platformei INSAM, Managementul 
testelor în cadrul platformei INSAM și administrarea acestora către elevi, Corectarea 
testelor, analiza rezultatelor elevilor, statistici și rapoarte INSAM 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

SC SOFTWIN S.R.L 

  

Perioada  15.04-03.06 2011 

Calificare/diploma obţinuta Manager proiect 
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              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

 Stabilirea scopului proiectelor, Stabilirea cerințelor de management integrat al 

proiectului, Planificarea activităților și jalonarea proiectului, Gestionarea costurilor și a 

resurselor operaționale,Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, 

Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul 

comunicării,managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

SC CELLA INVEST SRL Alba Iulia  

  

Perioada 24-26. 11.2011 

Calificare/diploma obţinuta Teorie și practică în mecatronică 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Competențe infoematice PLC, Proiectarea și prelucrarea componentelor de bază 
Asamblarea componentelor de bază micro-mecatronice, asigurarea service-lui la 
beneficiar 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

Universitatea din Pitești 

  

                    Perioada  23-25.09.2011-04-06.11.2011 

Calificare/diploma obţinuta Calitatea prin rețele parteneriale 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Calitatea educației-abordări europene și naționale, Rețele parteneriale pentru 
îmbunătățirea calității ÎPT, Dezvoltarea instituțională din perspectiva calității 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 

  

                    Perioada  11.2010-05.2011 

Calificare/diploma obţinuta Controlul calității în școală 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Conceptul de calitate și evoluția acesteia, Legislația calității. Evaluare internă și 
externă pe baza standardelor naționale. Rolul, structura și funcționarea CEAC, 
Indrumare privind autoevaluarea, raportul RAEI. 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

  

                    Perioada   14-20 11. 2010 

Calificare/diploma obţinuta Certificat de participare – Stagiu LLP-LdV/VETPRO 2010 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

 Stagiu de formare in Franța, Caen 

Cunoașterea sistemului francez de invatamant 

Cunoasterea modului de evaluare si control din regiunea Caen, Franța. 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

MECTS si Academia de CAEN Franța 

  

Perioada 7.05-21.11.2008 

Calificare/diploma obţinuta Managerul Școlar 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul resurselor din instituțiile de învățământ, management de proiect, 
Managementul clasei, Dezvoltarea culturii organizaționale, Școala incluzivă, 
Educație pentru mediu, Educație interculturală, Educația adulților, Dezvoltarea 
carierei, Dezvoltare comunitară, Utilizarea PC în activități educative 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad 
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Perioada 2008 

Calificare/diploma obţinuta Formator 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătire formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la 
formare, Marketingul formării, Proiectarea programelor de formare, Evaluarea, 
revizuirea şi asigurarea programelor şi stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 
formare 

SC Doctus Sibiu 

  

                                                
Perioada  

 
 2007-2008 

Calificare/diploma obţinuta Certificat Instruire in societatea cunoașterii 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Predare prin proiecte, Planificarea unității de învățare, Evaluarea proiectelor 
elevilor, Planificarea pentru succes în învățare, Facilitarea cu ajutorul tehnologiei, 
Prezentarea protofoliilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

SIVECO Romania 

  

                             Perioada  12.12.2005-21.04.2007 

Calificare/diploma obţinuta ,,Controlul, sprijinul educației” 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Management, control și calitate, Evaluare și control, Competențe și limite în 
activitatea de control, Codul de conduită a controlorului, Controlul de revenire 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic ,,George Tofan” Suceava 

  
  

                                                
Perioada  

03.02.1999-08.06.1999 

Calificare/diploma obţinuta Analist Programator 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

-Sisteme de operare 
-Limbaje de programare 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

ANOFP Alba Iulia 

  

Perioada 1996-1999 

Calificare/diploma obţinuta Atestat participare proiect PHARE VET 9504            

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

- coordonare activități in scoala 
- Elaborare curriculum de specialitate, Mecanic de mecanică fină și Rectificator 
- elaborare Standarde de Pregatire Profesională Mecanic de mecanică fină și 
Rectificator 

Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Dezvoltare a Învatamantului Tehnic si Profesional. 

  

Perioada   1987-1992 

Calificare/diploma obţinuta Inginer UTS 

              Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 

profesionale dobândite 

Proiectare si implementare de tehnologii,  
organizarea productiei 
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Numele şi tipul instituţiei de 
invăţământ/ furnizorului de 

formare 

 Universitatea Politehnică Traian Vuia Timișoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Nivel 7 

               Limba materna   Romana 
  

          Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  A1  A1  A1  A1  A1  

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Bun comunicator 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
Managementul proiectului ID 113656 Incluziv Cugir 
Organizare in anii 2005-2016 a exemenelor naționale de bacalaureat ,  Evaluare 
naționale a elevilor de clasa a VIII-a, Certificare profesională a absolvenților 
invățămîntului profesional și tehnic din județul ALBA, Titualrizare, Definitivat 
Coordonator al proiectului  ,Cresterea oportunitatilor de ocupare pentru zonele 
rurale din regiunile Nord-Vest, Centru si Vest”-CoRURAL”, 
POSDRU/184/5.2/S/153644 Coordonarea proiectelor strategice ID 62356 Stagii de 
praticiă, elevi mai bine progătiți pe piața muncii in 4 județe din 4 regiuni diferite 
Cooordonator de modul in cadrul proiectului ID 64250 Competențe crescute 
pentru cadrele didactice 
Coordonarea proiectelor strategice ID 55475, Monitorizarea inserției socio-
profesionale pe piața muncii a absolvenților din învățământul profesional. 
 
Formator în cadrul mai multor proiecte; ID 62632 Formarea continuă a 
profesorilor de Științe tehnologice în societatea cunoașterii (5 grupe formate) 
ID 61131 „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul pre-şcolar (2 grupe 
formate) 
ID 126068 Oportunități sporite pentru șomeri si persoanele in căutarea unui loc 
de munca, din regiunile Centru si Nord-Vest, pentru participarea viitoare pe o 
piața a muncii moderna, flexibila si inclusiva”. (2 grupe) 
Evaluator de competențe profesionale-CCD Alba (5 grupe) 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Elaborare strategii educaționale 
-Analize si rapoarte cu privire la  examenele naționale, respectiv starea 
invățămîntului din județul Alba 
-Lucrul în echipă 
-Inițiative proprii 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

▪ Utilizare pachet Microsoft office nivel avansat 

▪ Utilizare internet  nivel avansat www.isj.albanet.ro 
Alte programe 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

 

  

Alte competenţe şi aptitudini Permis de conducere categoria B 

  

Informatii suplimentare  

http://www.isj.albanet.ro/
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Anexe ▪ Copii documente personale: C.I                          1 

▪ Diplonă de inginer                                       2 

▪ Certificat manager de proiect                             3 

▪ Manager școlar                                          4 

▪ Expert in management                                   5 

▪ Decizie inspector școlar                                  6 

▪ Atestat de stagiu                                         7 

▪ Certificat de formator                                     8 

▪ Certificat reșele parteneriale                              9 

▪ Atestat suntem in control                                 10 

▪ Atestat analist programator                               11 

▪ Adeverință vechime proiecte POS DRU                   12 

Nume:  Cherecheș Ioan Dan 
 

                       
 
Data:  02.02.2020 


