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Informaţii personale  

Nume / Prenume Butnaru N.Mintenica-Mariana  

Adresă(e) Strada SMIRODAVA,Muncipiul Roman ,Judetul Neamt 

Telefon(oane)    

E-mail(uri) butnaru_mintenica@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 20 Februarie 1973 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor I.P la Colegiul Tehnic Danubiana Roman 
ECONOMIC/SERVICII 

  

Experienţa profesională Gradul I ,Titular  
Vechime 27 ani,predand discipline economice-comert 

  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat Profesor ECONOMIC/SERVICII 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonator cabinet tehnica servirii,membru al comisiei de monitorizare a calitatii instruirii 
practice,membru al comisiei ,,Combatarea violentei in scoala „ ,membru consiliul de administratie 
,reprezentant al comitetului reprezentativ al parintilor pe scoala,organizator expozitii   

Numele şi adresa angajatorului VACARU LEONARD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Colegiul Tehnic Danubiana 
  

Educaţie şi formare Scoala posliceala ,,Contabil industrie-comert” ;  
Scoala posliceala ,,Tehnician coordonator in unitati de alimentatie publica si turism; Scoala posliceala 
,,Tehnician controlul calitatii produselor agroalimentare”  
Facultate de stiinte economice ,specializarea ECTS(Absolvit in 2009) 
Master ,domeniul Finante ,specializare MFBCA(Absolvit in 2011); 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Danubius din Galati 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Absolvent cursuri de profesor specialist in stiinte economice in cadrul proiectului European  
ABSOLVENT CURSURI FORMATOR 
ABSOLVENT CURSURI MANAGENT EDUCATIONAL 
Membru al CORPULUI NATIONAL DE EXPERTI  IN MANAGEMENT EDUCATIONAL 
Absolvent al stagiilor de formare continua cu tema :,,ORGANIZAREA ACTIVITATILOR 
C.E.A.C.,REALIZAREA PROCEDURILOR SPECIFICE ORGANIZATIEI SCOLARE” 
Absolvent al programului de formarea continua ,,ABILITATEA CURRICULARA A CADRELOR 
DIDACTICE ” 
Absolvent al programului de formarea continua,,MANAGEMENTUL ACTIVITATILOR 
EXTRASCOLARE  

   Absolvent al programului de formarea continua:,,Intruirea diferentiata a elevilor” 
Absolvent al programului de formarea continua:,,Scrierea,implementarea si evaluarea proiectelor 
educationale  
Certifcat de participare la cursul :,,Managementul Inovarii si calitatii”. 
Absolvent al programului de formarea continua:,,Combaterea violentei in scoala” 
Absolvent al programului de formare continua:,,Disciplinare pozitiva” 
Absolvent al stagiilor de formare:,,Noua pedagogie TVET-invatarea bazata pe competente” 
Absolvent al programului de formarea continua:,,STRATEGII DE EVALUARE” 
Absolvent al programului de formarea continua:METODE SI TEHNICI DE EVALUARE”” 

  



Aptitudini şi competenţe 
personale 

Bun organizator ,coordonator  activitati didactice si de specialitate,bun psiholog scolar  

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Engleza  Bine  Bine  Bine  Bine 

Limba   Franceza  Foarte Bine  Bine  Bine  Foarte Bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Foarte sociabila 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator al spatiilor de organizare a orelor de specialitate 
Coordonator activitati atelier Tehnica Servirii 

 Iiadf  

Competenţe 
organizationale/manageriale 

    Bun organizator al activitatilor didactice de specialitate   

  

Competenţe dobandite la locul de 
munca 

Rezultate foarte bune la olimpiade si concursuri scolare 

  

Competenţe informatice Cunoştiinţe foarte bune de operare pe calculator 
  

Alte competenţe şi aptitudini Comunicare foarte buna cu colegii si conducerea scolii  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare 
                                                  Conferinte 
                                                  
 
                                                      Proiecte 
 
 
 
 
                                
                       
                                  Articole     
     de specialitate publicate cu ISBN/ISSN   
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Distinctii  

Tel.  loc de munca :0233740250,Tel.personal :0742561926 
 Partipant la Conferinta Transnationala ,,Moodle in educatie” cu tema ,,Resurse didactice digitale 
personalizate si experimente blended learning pe Moodle”. 
 
Membru proiect ,,OPTION VARIETY FOR IMPROVEMENT – ENTREPRENEURSHIP”, 
Membru proiect COMENIUS BILATERAL,, KALEIDOSCOP 
EUROPEAN CUISINE ADVENTURE”  

Membru proiect ,, „SCIENCE  AROUND US ALONG HISTORY”. 
Membru proiect ,,BIODIVERSITY,THE LAST CHANCE FOR FUTURE GENERATIONS” 
 
 
2013 
ISBN 978.973.0.15122.0 
 
2014 
ISSN 2630-3151 
ISSN-L 2630-3151 
ISSN 2066-8058 
 
2015 
ISSN 2630-3151 
ISSN-L 2630-3151 
ISSN 2457-189X 
ISSN-L 2457-189X 
2016 
ISBN-CD 978-606-775-224-3 

 
Diplome de merit obtinute pentru rezultatele deosebite obtinute la olimpiade si concursuri 
scolare 
 

  
 

Anexe Documente anexate :Copie a diplomei de licenta ,copie dupa adeverinta de masterat,adeverinta cu 
gradul didactic ,vechime si discipline predate in anul in curs.,copie dupa cartea de identitate. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

