
 
 
 

 
 

 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  PÂRVAN  ILIE 

Adresa  Uricani,str.Muncii,bl.17 ap. 55 jud. Hunedoara,Romania 

Telefon  0771 766 815; 0733 996 864  

Fax   

E-mail  parvanilie@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  23 martie 1956,Vladimir,jud.Gorj 

 

 Sex 

 

 

 

                                              Perioada 

Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 

 

 

 

 

             

    

    

Numele si adresa angajatorului 

                                      

 

                                           Perioada 

                   Functia sau postul ocupat 

  Activitati si responsabilitati principale 

 

 

   

Numele si adresa angajatorului 

 

 

 

                                              Perioada 

Experienta   profesionala 

Functia sau postul ocupat 

 Masculin 

 

 

 

25.03 2020……. 

Inspector Scolar General 

-reprezinta ISJ in relatiile cu ministerul si alte institutii deconcentrate la nivel de judet;monitorizeaza 
aplicarea si respectarea legislatiei din domeniu;asigura fluxul informational cu ministerul si celelalte 
institutii;promoveaza imaginea ISJ;acorda stimulente,premii,distinctii;mediaza conflictele din 
institutie si reteaua scolara,intre scoli si autoritatile publice locale;coordoneaza activitatea financiar-
contabila,tehnico-administratiava din ISJ;elaboreaza planul managerial si monitorizeaza indeplinirea 
lui ;elaboreaza raportul anual privind starea invatamntului la nivel de judet;coordoneaza organizarea 
si desfasurarea examenelor nationale;coordoneaza activitatea institutiilor conexe…………….. 

-responsabilitatea elaborarii documentelor,implementarea lor, aplicarea actelor normative;emite 
decizii si stabileste atributii pentru inspectorii scolari generali adj.si inspectorii de specialitate. 

Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, 

str.Gh.Baritiu,nr.2,Deva 

 

22.01 2013-24 03 2020 

Profesor gr.I  specializarea biologie 

Activitati privind mangementul clasei de elevi,responsabilitati privind aplicarea corecta a 
documentelor scolare(diriginte al clasei a XI a A,filiera tehnologica); membru in comisii de lucru la 
nivelul liceului 

 

Liceul Tehnologic ,,Retezat,, Uricani,str. Republicii,nr.16,jud.Hunedoara 

 

 

 

24 iunie 2018-9 iulie 2018 

Monitor Examene Nationale : monitorizarea examenului de bacalaureat in judetul Dambovita , ca 
reprezentant al Ministerului Educatiei Nationale , Ordin de serviciu MEN 32705/18 06 2018 

  



Activitati si responsabilitati 

principale 

 

 

 

 

 

 

 

Numele si adresa angajatorului 

  

 

 Tipul activitatii si sectorul de 
activitate  

Expert in Corpul de Experti al Ministerului Educatiei Nationale pentru probleme de management 
institutional si Monitorizarea Examenelor Nationale(OM 5240/2018 Constituire CE CC MEN,adresa 
1194/2018 la ISJ Hunedoara) 

 

Metodist in invatamant 

Mentor si formator pentru cadrele didactice 

Evaluator Examen de bacalaureat. 

Membru in Corpul National al Expertilor in Management Educational 

 

Liceul Tehnologic”Retezat” Uricani,str.Republicii nr.16,jud.Hunedoara;tel. 0254511109, 

e-mail :grupscolarretezat@yahoo.ro 

 

14 septembrie 2012-21.01 2013 

Director adjunct Liceul Tehnologic Lupeni 

-activitati privind organizarea si managementul unitatii scolare;responsabilitati privind aplicarea 
corecta a normativelor si documentelor scolare,a activitatilor educative si extrascolare,coordonator 
al comisiilor de dezvoltare si  atragere de resurse extrabugetare,parteneriat intern si 
extern,organizare si instruire practica ,curriculum scolar, dezvoltare si integrare europeana,de 
acordare a burselor si a altor forme de sprijin,membru in CA 

Liceul Tehnologic Lupeni,str.Tineretului nr.43,te/fax 0254560779,e-mail:gsimlupeni@yahoo.com 

 

 

 

7 oct 2009- 14 august 2012 

Inspector scolar general adjunct al Inspectoratului Scolar al Judetului Hunedoara 

-activitati privind descentralizarea si managementul institutional in Inspectoratul Scolar Judetean ,in 
toate unitatile de invatamant preuniversitar din reteaua scolara a judetului Hunedoara;organizarea 
controlul si evaluarea compartimentelor din subordine:managementul unitatilor de 
invatamant,managementul resursei umane,dezvoltarea resursei umane,activitatea de 
mentorat,proiecte educationale europene,invatamant particular si alternative educationale,educatie 
permanenta,coordonare metodologica CCD Deva,structurarea si funtionarea retelei scolare        

-reponsabilitatea privind elaborarea documentelor si corectitudinea implementarii lor , aplicarea 

prevederilor actelor normative 

-responsabilitatea propunerilor decizionale 

-membru in C A al Inspectoratului Scolar Judetean 

-membru in C A al Casei Corpului Didactic din judetul Hunedoara;coordonator metodologic 

Inspectoratul scolar al Judetului Hunedoara 

Str. Ghe.Baritiu nr.2,Deva 

Educatie 

 

 

      
         

  
 
                                             

 

                                         Perioada  15 iunie 2009 – 7 octombrie 2009 

 

                 Funcţia sau postul ocupat  Director  Casa Corpului Didactic Hunedoara, Deva 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificarea, comunicarea, autoritatea 
informală ,intr-o institutie conexa a MECTS. 

-elaborarea programului anual de perfectionare a cadrelor didactice in jud Hunedoara 

- responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor, elaborarea, corectitudinea 
aplicării prevederilor documentelor normative; 

- responsabilitatea propunerilor decizionale; 

- membru în Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Hunedoara; 

  Numele şi adresa angajatorului   Casa Corpului Didactic Deva, str. G. Bariţiu, nr.2, jud. Hunedoara 

        Tipul activităţii sau sectorul de      
activitate 

 

 Educaţie 

 

 



 

 

 

                       Perioada                                  

 
 
 
1 septembrie 2005-14 iunie 2009 

 Funcţia sau postul ocup             Director Scoala generala nr 1 Uricani 

                   Activităţi şi responsabilităţi          - activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificarea, comunicarea, autoritatea informală                                                                                         

                                        principale                - responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor, elaborarea, corectitudinea aplicării                                                               

  prevederilor documentelor normative intr-o institutie de invatamant preuniversitar 

                           - responsabilitatea propunerilor decizionale; 

           - profesor biologie  

Numele şi adresa angajatorului           Şcoala Generală Nr.1 Uricani 
           Tipul activităţii sau sectorul de actv.     Educaţie 

 
 

 
Perioada             septembrie 2000- august 2005 

Funcţia sau postul ocupat            Consilier educativ Scoala Generala Nr 1 Uricani 
                     Activităţi şi responsabilităţi         - activităţi privind organizarea managementului, controlul, comunicarea, autoritatea informală ; 

                           principale          - responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor, elaborarea, corectitudinea aplicării                                                               

  prevederilor documentelor normative in domeniul acivitatilor educative si extrascolare 

                            - responsabilitatea propunerilor decizionale in domeniul educativ 

             - profesor biologie  

Numele şi adresa angajatorului            Şcoala Generală Nr.1 Uricani 
Tipul activităţii sau sectorul de              Educaţie 

activitate 
                      

    

 

 

 

Perioada 

  

 

 
   
1990-1998 

 Funcţia sau postul ocupat             Director Scoala Generala Nr 1 Uricani 

                      Activităţi şi responsabilităţi   

                                       principale                   - activităţi privind organizarea managementului unei institutii de invatamant preuniversitar, controlul,    

                                                                            comunicarea,autoritatea informala                                                                                 

                                                                          - responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor, elaborarea, corectitudinea aplicării                                                               

      prevederilor documentelor normative; 

                               - responsabilitatea propunerilor decizionale intr-o unitate de invatamant       

                                                                           - profesor biologie  

Numele şi adresa angajatorului              Şcoala Generală Nr.1 Uricani 
Tipul activităţii sau sectorul de               Educaţie 

activitate 
 

 
 
 

 

 

 

 

Perioada 

  

 

 

 

2006 – 2009 

Funcţia sau postul ocupat  Reprezentant legal, S C RCR Consulting SRL 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 - activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificare, comunicare int-o firma cu capital 
privat 

- responsabilitatea privind corectitudinea şi aplicabilitatea documentelor, elaborarea, corectitudinea 
aplicării prevederilor documentelor normative ale Ministerului Sanatatii 

- responsabilitatea propunerilor decizionale; 

- biolog – control intern şi extern de calitate; 

-relaţii contractuale cu CJAS Hunedoara; 

 

Numele şi adresa angajatorului  

  

SC RCR Consulting SRL, Buftea, Ilfov; 



        Tipul activităţii sau sectorul de      
activitate 

 

 

 

 Sănătate 

 

 
 
 

 
 
 

   Educaţie şi formare 
                                                                                                                                                   

                                             Perioada   2005 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad – Licenţiat în Biologie,Univ . Bucuresti  

 2003 Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia – Master Management Educaţional; 

1994 – 1996 Gradul didactic I;       U B B Cluj-Napoca 

Calificarea / diploma obţinută  1992  - Gradul didactic II ,              U B B Cluj-Napoca 

Disciplinele  principale studiate / 
competentele profesionale dobândite 

 1982 – Definitivatul in invatamant,  U B B  Cluj-Napoca 

1979- Institutul de Invatamant Superior Baia Mare,Facultatea de Invatamant Pedagogic;Diploma de 
merit(sef promoitie),specializarea Stiinte Naturale si Agricole 

 

2013,Certificat de absolvire, Nr 1635/5 XII 2013-Expert accesare fonduri europene structurale si de 
coeziune-SC Lectoform Consulting SRL,Program de specializare”Dezvoltare locala,masuri de 
eficientizare a managementului public(Oradea,5-12 09 2013) 

2012,ISJ Hunedoara,concurs selectie metodist 

2012,MECTS,concurs de selectie In Corpul de Experti de pe langa Corpul de Control al MECTS 

2012,ISJ Hunedoara,concurs de selectie in Corpul National de Experti in Managemenat Educational 

2011, ECDL Romania-curs formare , Programa ECDL : 5.0 -ECDL Core Certificate :  RO79062 /25  
XI 2011 

2011,POSDRU/90/2.1/S/60004,adeverinta Coordonator Regional 

2011-DRU-MEBD-EN,CNEE Bucuresti 18 mai 2011,„Training pentru implementarea eficienta a 
modulelor de formare dezvoltate”,Certificat 

2011-PROMEP,curs formare ,Deva 

2011-POSDRU/1/1.1/S8 ,Curs formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea 
strategiei de descentralizare a invatamntului,Timisoara;Certificat 279/26 03 2011 

2011-POSDRU/1/1.1/S/1,Curs formare ARACIP,Deva 

2011-MM&MECTS,program de perfectionare,certificat de formator,nr.190/6 01 2011 

2009-AEDE,Conferinta internationala-atestat 

2007 – Autorizaţie de liberă practică,  biolog 

2008-CCD Deva,program de perfectionare Magister II,modulul I,adeverinta 5304/29 04 2009 

2008-CCD,program de formare”Managementul organizatiei scolare”,adeverinta 4769/5 06 2008 

2008 – certificat „Tehnici şi noţiuni de biochimie, hematologie şi/sau laboratorul de urgenţă” ; 

2007 – OBBCSSR Conferinta internationala,diploma 

2007-CCD Deva,adeverinta 3881/31 05 2007,curs formare”Dimensiunea europeana a educatiei”   

 2007 – certificat – „Asigurarea calităţii în laboratoarele medicale în contextul noilor reglementări 

2005-SIVECO curs formare Ael,40 ore;nr.1039/14 11 2005 

2005 –MEC&MS,certificat nr.28265/3 X 2005 ,curs formare „Educatia pentru sanatate”,40 ore 

2003-Universitatea  de Vest Timisoara,adeverinta nr .11/12 02 2003,curs perfectionare periodica 
biologie ,90 ore 

2002 –MEN & Infogama SRL Bucuresti,certificat „Operator  PC”,nr.617/9 04 2002 

2002- CCD Deva,adeverinta nr.2020/22 X 2002,stagiul de formare”Management educational pentru 
consilieri educativi ,64 ore 

2001-CCD Deva,adeverinta nr.2098/21 06 2001,stagiu de formare”Educatie pentru sanatate mintala 
si emotionala”,12 ore 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Casa Corpului Didactic Deva,Ministerul Sanatatii 

   

                            
 
 
 
 



 
 
 Aptitudini şi competente 
personale 

 

Limba(i) maternă(e)  Română 

                                                                                             

 
 

Limba germană        Satisfăcător   Bine  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

Limba franceză   Bine  Bine   Bine  Bine  Bine 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat a activităţile 
presupuse de proiectele practice derulate în cadrul facultăţii; am continuat să consolidez această 
experienţă ca angajat în postul de profesor şi ulterior cel inspector scolar general adjunct in cadrul 
ISJ Hunedoara ,de director la CCD Deva,director al Liceului Tehnologic Lupeni, director la Şcoala 
Generală nr. 1 Uricani sau de reprezentant legal al SC RCR Consulting SRL-societate medicala cu 
obiect de activitate servicii medicale paraclinice 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Sunt expert in Corpul de Experti de pe langa Corpul de Control al Mnisterul Educatiei 
Nationale 
Fac parte din Corpul National al Expertilor in Management Educational 
Sunt metodist ,mentor si formator in invatamant 
Experienţă foarte bună in managementul de proiect şi al echipei,am fost coordonator 
promovare regional(in judetul Hunedoara,Salaj,Brasov)in cadrul proiectului „Parteneriat activ pe 
piata muncii”POSDRU/90/2.1/S6004. 
In calitate de inspector scolar general adunct al ISJ Hunedoara am realizat managementul 
acestei institutii ,al retelei scolare din judet,al resurselor umane ,precum si cel de inspectie 
institutionala. 
În calitate de director la CCD Deva am organizat şi monitorizat desfăşurarea a numeroase cursuri 
de formare profesională pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar din judet precum şi 
a unor proiecte Phare derulate prin CCD Deva. 
Am coordonat filiala din Petroşani a CCD Deva. 
Am organizat si coordonat timp de peste 18 ani activitatea dintr-o unitate de invatamant ca director 
de scoala generala, director adjunct liceu, consilier educativ, sef comisii metodice 
Am organizat si condus in calitate de reprezentant legal activitatea unei societati comerciale cu 
obiect de activitate analize medicale de laborator (in judetul Hunedoara),biolog cu aviz de libera 
practica-2 laboratoare de analize si un punct de recolatre probe biologice),raspunzand de controlul 
intern si extern de calitate , de relatiiie contractuale cu CJAS Hunedoara , asigurand cadrul legal de 
functionare cerut  de MS prin DSP Hunedoara 
 

 

Competenţe  şi aptitudini tehnice  Am experienţă în logistică în urma  formării profesionale dobândite la locul de muncă. 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 
 

Alte competente si aptitudini 
Activitati principale 

 Operare PC : Windows, Office (Word, Excel, Power Point……), Internet 

 

 

 

Consilier in cadrul Consiliului Local Uricani in legislatura 1992-1996 ; 1996-2000 ;2000-2004 ;2012-
2016;2016-2020.(2016-26 iulie 2019) 

Consilier in cadrul Consiliului Judetean Hunedoara in legislatura 2004-2008 ;2008-2012 si 26 
iulie2019 ….) 

Initiator de proiecte,activitati de dezbatere si avizare de proiecte in plen si in comisii de specialitate 
la nivel local si judetean -urbanism si amenajarea teritoriului,jurídica,buget finante,invatamant,cultura 
etc.) 

 

   
 

   
 

                    Permis de conducere   categoría B( din1987) 
 

 Limba(i)  străină(e)  cunoscută(e) 

   Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 



La cerere                                                                                             Uricani,19 03 2020 
 

 
                                                                                                                             
 

    

 

Informaţii suplimentare          


