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INFORMAŢII PERSONALE Vasile Mircea Prodan  
 

  

Predeal nr.6, 551101 Mediaș (România)  

 (+40) 269 86 55 37     (+40) 725 89 46 04     

 vasilemircea@yahoo.com  

 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 
 

09/01/2008-prezent Director 
 Centrul Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni 

Str. Tudor Vladimirescu nr.32, Dumbrăveni (România)  
www.csei.ro 

 Conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu 
hotărârile Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementări legale. 
Îndrumarea , coordonarea şi controlul asupra întregului personal salariat al şcolii 

 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ 

 

 

 

POZIŢIA DIRECTOR 

01/09/2017 – prezent  Profesor in cabinet de asistență psihopedagogică 

Centrul Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni 
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 32, Dumbrăveni (România)  
www.csei.ro  

 

Servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională 

Informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice în 
problematici specifice: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea 
şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală – elevi - părinţi 

Asigurare, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea 
factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ  

01/09/2006–31/08/2008 Profesor in cabinet de asistență psihopedagogică 

Centrul Școlar De Educație Incluzivă Dumbrăveni 
Str. Tudor Vladimirescu nr.32, Dumbrăveni (România)  
www.csei.ro  

 

Servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională 

Informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari/elevi, părinţi şi cadre didactice în 
problematici specifice:cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea 
şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală – elevi - părinţi 

Asigurare, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea 
factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ  

27/06/2006–31/08/2007 Psiholog 

http://www.csei.ro/#_blank
http://www.csei.ro/#_blank
http://www.csei.ro/#_blank
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romanian Employment Consulting SRL 
Bv. Mihai Viteazul, nr. 1/10, Sibiu (România)  

 

Întocmirea și administrarea documentelor specifice 

Informare şi consiliere privind cariera 

Dezvoltarea abilităţii și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea Iuării 
unei decizii privind propria cariera 

Furnizarea de informaţii despre ocupaţii, meserii şi profesii, condiţii de exercitare, de salarizare si 
promovare, condiţii impuse de angajatori, dinamica ocupaţiilor 

14/06/2015–27/10/2015 Programul de formare continuă „Management școlar adaptat la 
realitățile societății românești“ 

 

Ministerul Educatiei Naționale, Universitatea „Spiru Haret“, Centrul De Formare Profesională 

25/07/2011–30/09/2011 Programul de formare continuă „Tinerii Impotriva Violentei“  

Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului și Sportului, Directia Generala De Management, Resurse 
umane Si Retea Scolara, Sibiu (România)   

23/03/2011–25/03/2011  Curs de formare „Rolul cadrelor didactice in integrarea sociala a 
copilului cu dizabilităţi“ 

 

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Directia Generala Protectia Copilului, Sibiu (Romania)  

17/02/2011–28/02/2011 Formator in cadrul proiectului „Sprijinirea sistemului educational 
special printr-un portal eLearning dedicat“ 

 

Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului și Sportului, - Unitaea de Management al Proiectelor cu 
Finanțare Externă 

01/11/2010–03/02/2011 Programul de formare continuă „Dezvoltarea profesională a 
cadrelor didactice prin activități de mentorat“ 

 

Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului și Sportului, - Unitaea de Management al Proiectelor cu 
Finanțare Externă in parteneriat cu Educația 2000+ Consulting și Millenium Design Group 

26/06/2010–29/06/2010 Cursul de formare privind insusirea si aplicarea principiilor egalitatii 
de sanse si de gen in cadrul proiectului Retea multi-regionala de 
servicii de consiliere antidiscriminare pentru incluziunea sociala a 
persoanelor discriminate, Managementul diversității 

 

Fundația Centrul De Resurse Juridice, Mun. București, Sectorul 2, Consiliul Național de Combaterea 
Discriminării, Fundația Giacomo Brodolini •, Bazna (România)  

01/12/2008–09/05/2009 Curs formare ”Manageri Școlari  

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu in colaborare cu Casa Corpului Didactic Sibiu 

24/10/2008–26/10/2008 Curs formare ”Metodisti pentru scolarizarea romilor  

Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului și Sportului, Olănești (România)  
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COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

17/10/2008–19/10/2008 Curs formare „Școala fără discriminare”  

Ministerul Educatiei Cercetării Tineretului și Sportului și Consiliul National Pentru Combaterea 
Discriminarii, Olănești (România)  

2001–2005 Psihologie Nivelul 7 CEC 

Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, secţia Psihologie, Sibiu (România)  

Fundamentele psihologiei, Psihologie socială, Psihologia dezvoltării, Psihologia 
persoanei,Psihopedagogie specială, Psihodiagnostic, Consiliere psihologică, Psihologie clinică, 
Psihologia educației 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  abilitatea de a prezenta informaţiile şi a ideile clar şiconcis, cu stil şi conţinut apropiat de caracteristicile 
audienţei (pentrufiecare în parte sau în grup), prezentarea opiniilor şi ideilor într-un moddeschis, 
obiectiv 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

abilitatea de a construi efectiv o echipă, de a promova discuţii deschise în relaţiile cu ceilalți 

capacitatea de coordonare a echipei de lucru 

abilitatea de a-i motiva pe ceilalţi, de a facilita şi manageria interacţiunile de grup,  

abilitatea de a dezvolta cooperarea între oameni dificili 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

abilitatea de a interacţiona cu succes cu tipuri variate de oameni,  

capacitatea de a interpreta şi a utiliza limbajul corpului, tact şi diplomaţie, 

recunoaşterea valorilor indivizilor ca unicităţi,capacitatea de a lucra cu variate tipuri umane (bărbaţi, 
femei, oameni cu alt background social, educaţional, religios, cultural şi rasial, indivizi care au 
dizabilităţi sau nevoi speciale 

; 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent 

 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

 Bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, cunoștințe de editare foto/video 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 

 

Alte competenţe  capacitatea de adaptare la situaţii noi  

toleranţă foarte mare la schimbare, de a lucra în mediu ce se schimbă flexibilitatea adaptării la nevoile 
de moment, 

atitudine pozitivă în legătură cu schimbarea, și a a percepe schimbarea ca oportunitate pentru 
rezolvarea altor probleme 

Permis de conducere  B 

Afilieri Președinte al Asociației Elisabetstadt Dumbrăveni, ONG având ca scop crearea și dezvoltarea unui 
cadru și a mecanismelor competitive pentru creșterea șanselor de integrare în societate a tinerilor 
care provin din mediu social defavorizat  


