Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Domeniul ocupaţional
Funcţia vizată

IACOB PETRIȘOR
Str. Bisericii Nr. 25 Sasca Mică Cornu Luncii Suceava 727147 România

0753310418
0230571221
cluncii@yahoo.com
Română
4.04.1960
masculin
Învăţământ
Director al Şcolii Gimnaziale Cornu Luncii

Experienţa profesională
Perioada 1 septembrie 2015 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, pe catedra de istorie, la Şcoala Gimnazială Cornu Luncii și la Şcoala
Gimnazială Horodniceni
Director cu delegaţie la Şcoala Gimnazială cu PJ Cornu Luncii
Activităţi şi responsabilităţi Director Şcoala Gimnazială cu PJ Cornu Luncii
principale Profesor titular pe catedra de istorie – 4 ore
Pregătirea elevilor pentru o societate democratică
Președinte CA, coordonator SCIM
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava ,
Calea Unirii 15, Suceava 720018
http://isj.sv.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
Educaţie, învăţământ
activitate
Perioada

Curriculum vitae
Iacob Petrișor

1 septembrie 2012 – 31 august 2015

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, pe catedra de istorie, la Şcoala Gimnazială Budeni, Dolhasca și la
Şcoala Gimnazială Cornu Luncii
Director cu delegaţie la Şcoala Gimnazială cu PJ Cornu Luncii
Activităţi şi responsabilităţi Director Şcoala Gimnazială cu PJ Cornu Luncii
principale Profesor titular pe catedra de istorie/ cultură civică – 4 ore
Pregătirea elevilor pentru o societate democratică
Președinte CA
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava ,
Calea Unirii 15, Suceava 720018
http://isj.sv.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie, învăţământ
activitate
Perioada 16 aprilie 2007 – 31 august 2012
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, pe catedra de istorie, la Şcoala cu clasele I-VIII Budeni, Dolhasca,
detaşat în interesul învăţământului la Şcoala cu clasele I-VIII Cornu Luncii
Director, cu concurs, 2007-2011 la Şcoala cu PJ Cornu Luncii
Activităţi şi responsabilităţi Director Şcoala cu PJ Cornu Luncii
principale Profesor suplinitor calificat pe catedra de geografie- 7 ore
Pregătirea elevilor pentru o societate democratică
Coordonator CEAC
Președinte CA
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava ,
Calea Unirii 15, Suceava 720018
http://isj.sv.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, învăţământ

Perioada 1 septembrie 2006 – 15 aprilie 2007
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, cu restrângere de activitate nesoluţionată, ca urmare a desființării
Școlii cu clasele I-VIII Sasca Mică
Activităţi şi responsabilităţi Profesor suplinitor calificat pe catedra de istorie-geografie de la Școala cu clasele Iprincipale VIII Cornu Luncii (rezervată director)
Pregătirea elevilor pentru o societate democratică
Responsabil al Comisiei metodice a profesorilor din aria curriculară Om şi societate
Membru în Consiliul de administraţie al şcolii
Diriginte clasa a V-a
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava ,
Calea Unirii 15, Suceava 720018
http://isj.sv.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, învăţământ

Perioada 1 ianuarie 1990 – 31 august 2006
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular pe catedra de istorie/geografie de la Școala cu clasele I-VIII Sasca
Mică
Director, cu delegaţie 1990-1998; 2002-2005 la Școala cu clasele I-VIII Sasca Mică
Director, cu concurs 1998-2002, la Școala cu clasele I-VIII Sasca Mică
Profesor coordonator 2005-2006 la Școala cu clasele I-VIII Sasca Mică

Curriculum vitae
Iacob Petrișor

Activităţi şi responsabilităţi Director Şcoala cu clasele I-VIII Sasca Mică
principale Profesor titular pe catedra de istorie-geografie
Pregătirea elevilor pentru o societate democratică
Responsabil al Comisiei metodice a profesorilor din aria curriculară Om şi societate
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava ,
Calea Unirii 15, Suceava 720018
http://isj.sv.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie, învăţământ
activitate
Perioada 1 septembrie 1985 – 31 decembrie 1989
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular pe catedra de istorie/geografie de la Școala cu clasele I-VIII Sasca
Mică
Activităţi şi responsabilităţi Profesor titular pe catedra de istorie-geografie de la Școala cu clasele I-VIII Sasca
principale Mică
Diriginte clasa a V-a
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava ,
Calea Unirii 15, Suceava 720018
http://isj.sv.edu.ro
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, învăţământ

Perioada 1 septembrie 1984 – 31 august 1985
Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, catedra de istorie-geografie la Şcoala cu clasele I-X Coarnele Caprei,
jud. Iaşi
Activităţi şi responsabilităţi Profesor titular pe catedra de istorie-geografie de la Școala cu clasele I-X Coarnele
principale Caprei, jud. Iași
Diriginte clasa a X-a
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie, învăţământ

Educaţie şi formare
Perioada

iunie 2017
Perfecționare continuă
Lecție demonstrativă la disciplina istorie
Pelerinaj la monumentele eroilor din comuna Cornu Luncii

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Cercul metodic nr. 2 al profesorilor de istorie din zona Fălticeni
învăţământ / furnizorului de
Școala Gimnazială Cornu Luncii
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Curriculum vitae
Iacob Petrișor

mai 2017
Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Simpozionul Internațional România între Occident și Orient, ediția a VII-a
Secțiunea istorie

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ,,Ștefan cel Mare" Suceava
învăţământ / furnizorului de Inspectoratul Școlar Județean Suceava
formare CCD ,,George Tofan" Suceava
Colegiul Tehnic ,,Mihai Băcescu" Fălticeni
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

aprilie 2017
În curs de obținere

Disciplinele principale studiate / Curs de formare privind Sistemul de Control Intem Managerial (SCIM) - 24 ore
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Inspectoratul Școlar Județean Suceava
învăţământ / furnizorului de CCD ,,George Tofan" Suceava
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

martie 2017
Program formare expert achiziții publice
Achiziții publice

Numele şi tipul instituţiei de
S.C. INTERACTIVE TRAINING S.R.L IAȘI
învăţământ / furnizorului de
Inspectoratul Școlar Județean Suceava
formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

martie 2016
Diplomă de organizare/ participare

Disciplinele principale studiate / Influența evaluării externe asupra calității educației în școală – conferința județeană
competenţe profesionale de diseminare a rezultatelor evaluării externe ARACIP
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Inspectoratul Școlar Județean Suceava
învăţământ / furnizorului de Școala Gimnazială Cornu Luncii
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

februarie 2015
Adeverință
Curs de formare – 12 ore
Managementul și funcții asimilate controlului intern

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de MECȘ
învăţământ / furnizorului de Colegiul „Alexandru cel Bun” Gura Humorului
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Curriculum vitae
Iacob Petrișor

Noiembrie 2014
Certificat de absolvire expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene
Curs de formare – 18 ore

Disciplinele principale studiate / Accesare Fonduri structurale și de coeziune europene – Modul 3
competenţe profesionale Acreditat ANC –COR 242213
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Educației Naționale
învăţământ / furnizorului de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
formare Autoritatea Națională pentru Calificări
SC HARRISON CONSULTING&MANAGEMENT SRL BUCURESTI
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

noiembrie 2011-martie 2012
februarie-iunie 2013
Atestat de formare continuă
Proiectul POSDRU/87/1.3/S 621650 La un click de educația modernă și eficientă

Disciplinele principale studiate / Curs de formare Click 1 Proiectarea curriculară centrată pe competențe
competenţe profesionale Curs de formare Click 2 Eficiența în predare prin folosirea metodelor interactive
dobândite 160 de ore (45 credite profesionale transferabile)
Numele şi tipul instituţiei de Uniunea Europeană
învăţământ / furnizorului de Guvernul României
formare Fondul Social European POSDRU 2007-2013
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
ISJ Iași
CCD Iași
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

septembrie-noiembrie 2013
Certificat
Curs de formare continuă Om și societate - 89 ore (25 de credite profesionale
transferabile)
Proiectul Cadrul didactic - un profesionist în sistemul de învățământ
Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării
societății bazate pe cunoaștere

Numele şi tipul instituţiei de MEN prin UMPFE în parteneriat cu S.C. SIVECO România S.A.
învăţământ / furnizorului de S.C. Milenium Design Group S.R.L., CDIE- TEHNE, finanțat de FSE prin
formare POSDRU 2007-2013
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

februarie 2013
Certificat de absolvire
Curs de perfecționare/ specializare directori - 40 ore (nota 9,87)

Disciplinele principale studiate / Inițiere/ perfecționare/ specializare director în învățământul preșcolar, primar,
competenţe profesionale gimnazial, liceal și de maiștri
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. IAȘI în parteneriat cu MFPSPV și MEN

martie 2012

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare
Proiectul Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din
învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale
transferabile ID 3777

Curriculum vitae
Iacob Petrișor

Disciplinele principale studiate / Dezbaterea publică a documentelor elaborate în cadrul proiectului (activitățile III.3 și
competenţe profesionale III.7)
dobândite Diseminarea rezultatelor proiectului (activitatea IV.4)
Numele şi tipul instituţiei de Uniunea Europeană
învăţământ / furnizorului de Guvernul României
formare Fondul Social European POSDRU 2007-2013
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

februarie martie 2012
Atestat de formare continuă management educațional
Curs de formare - 180 ore (60 credite profesionale transferabile)

Disciplinele principale studiate / Management educațional
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
învăţământ / furnizorului de ASOCIAŢIA DIDAKTICOS TIMIŞOARA
formare
Perioada

Februarie-aprilie 2012
Calificarea / diploma obţinută Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional, statut obținut
în urma participării la concursul de selecţie pentru constituirea corpului naţional de
experţi în management educaţional
Disciplinele principale studiate / Management educațional
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

MECTS şi ISJ Suceava

martie-iunie 2011
Certificat de absolvire
Curs de formare - 232 ore (60 credite profesionale transferabile)
Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat
Contractul POSDRU/3/1.3/S/1

Numele şi tipul instituţiei de Uniunea Europeană
învăţământ / furnizorului de Guvernul României
formare Fondul Social European POSDRU 2007-2013
Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
SC Educația 2000+Consulting și Millenium Design Group
Perioada

martie 2010
Calificarea / diploma obţinută Reuniune managerială semestrială pe tema Procedura operaţională de elaborare a
deciziilor în şcoală
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Curriculum vitae
Iacob Petrișor

Management educațional

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava
Compartimentul Management educaţional
Școala Gimnazială cu PJ Cornu Luncii

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

martie-iunie 2009
Program de formare A doua șansă (24 de ore)

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

octombrie-noiembrie 2008
Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar (DeCeE)
Curs de formare - 60 ore (15 credite profesionale transferabile)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar
(C.N.F.P.)

noiembrie 2007
Atestat de a desfăşura activitate de consiliere şi orientare
Curs de perfecționare – 24 de ore
Consiliere și orientare

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava

mai 2006
Perfecționare continuă
Lecție demonstrativă la disciplina istorie

Numele şi tipul instituţiei de
Cercul nr. 2 al profesorilor de istorie din zona Fălticeni
învăţământ / furnizorului de
Școala cu clasele I-VIII Sasca Mică
formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1997-1999
Gradul didactic I

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Monografia Școlii Sasca Mică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

Perioada
Curriculum vitae
Iacob Petrișor

mai-iunie 1995

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Atestat manager școlar
Curs de formare – 40 de ore
Management școlar

Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava

Gradul didactic II
Profesor istorie-geografie
Pedagogie
Metodica predării istoriei/ geografiei
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

1987
Certificat definitivat în învățământ
Profesor istorie-geografie
Pedagogie
Metodica predării istoriei/ geografiei
Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași

1980-1984
Diplomă de licență

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Institutul de Învățământ Superior Suceava
învăţământ / furnizorului de Facultatea de Învăţământ Tehnic şi Pedagogic
formare Secţia istorie-geografie
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1976-1980
Diplomă de bacalaureat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Liceul teoretic ”Nicu Gane” Fălticeni
învăţământ / furnizorului de
formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Curriculum vitae
Iacob Petrișor

Limba română

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

B1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B
A
A1
independent 2 independent 2 elementar
elementar

B1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
A2
A1
A1
independent
independent
elementar
elementar

A2

Utilizator
elementar

Competenţe şi abilităţi sociale Stabilirea și realizarea unor obiective viabile și utile, luare de decizii, analiză,
şi profesionale flexibilitate și coerență în acțiuni, empatie și rezistență la stress, abilitatea de adaptare
la situații noi, colaborarea cu partenerii educaționali.
Spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare asertivă și eficientă,
seriozitate, capacitate de asimilare de noi informații si punere în practică,
disponibilitate pentru implicare in activități socio-culturale.
Persoană sociabilă, comunicativă, cooperantă, altruistă, respectată de colegi și
consăteni.
Cred că succesul în orice activitate depinde în cea mai mare măsură de munca în
echipă, de delegarea sarcinilor în mod echitabil şi asumarea responsabilităţilor.
Din poziţia de profesor şi de director de şcoală, consider că o bună comunicare cu
toţi factorii implicaţi în procesul educaţional – părinţi, elevi, cadre didactice,
autorităţi locale – asigură succesul şi prestigiul şcolii, a slujitorilor ei într-o
comunitate.
Competenţe şi aptitudini Abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacitate decizională, spirit
organizatorice şi manageriale organizatoric, aptitudini de coordonare
Punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta termene
limită
Capacitate de evaluare a abilităților profesionale ale colaboratorilor, de analiză a
srcinilor asumate,
Capacitate organizatorică, deprinderea procedurilor manageriale
Spirit analitic, de evaluare și îmbunătățire
Monitorizarea lucrului echipei (controlul calității educației) – capacitate de
autoperfecționare-autodidact
Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în perioada de experiență
profesională, în cadrul numeroaselor cursuri de perfecționare și seminarii la care am
participat (pe tema dezvoltării personale, managementul educațional, a timpului,
cursuri de formare în specialitate).
În calitate de director de şcoală m-am preocupat în mod permanent pentru respectarea
disciplinei muncii, păstrarea documentelor şcolare , o bună administrare şi gospodărire
a şcolii, păstrarea curăţeniei, instaurarea unui climat educativ şi democratic în rândul
elevilor şi colectivului didactic, am încurajat munca în echipă realizând proiecte şi
programe pentru şcoală – reabilitarea termică a două școli, extindere grup sanitar
modern la școala din Cornu Luncii, înfiinţarea muzeului şcolii, construirea unui nou
local de şcoală în satul Sasca Mare, amenajarea a două baze sportive noi la două școli,
amenajarea unei minisăli de sport, coordonarea apariției celor două reviste școlare,
refacerea livezii din incinta şcolii Cornu Luncii .
Am iniţiat Programul ”A doua şansă” la Şcoala Primară Dumbrava, în mod special
pentru tinerii de etnie rromă .
În cadrul comunităţii am o foarte bună relaţie de cooperare şi colaborare cu toţi
factorii implicaţi şi interesaţi de educaţie, fiind şi consilier local, implicându-mă în
mod voluntar în problemele de organizare a îndiguirii râului Moldova, a împăduririi
și ecologizării luncii râului Moldova, am fost iniţiatorul renovării Monumentului
Eroilor din satul Sasca Mică, a punerii unei plăci comemorative la Școala Primară
din Păiseni, comemorarea anuala a poetului erou Ioan Grosaru, a organizării
Festivalului de datini și obiceiuri de iarnă, a Festivalului produselor tradiționale etc.
Competenţe şi aptitudini tehnice
Curriculum vitae
Iacob Petrișor

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice

Utilizare a MS Office (Word)
Utilizare internet
Literatura
Muzica
Dansul
Organizare momente/ evenimente artistice: Ziua Eroilor, Ziua Naţională, Serbarea
Crăciunului, Festivalul datinilor si obiceiurilor de iarna ,etc

Permis(e) de conducere Categoria B

Anexe Activitate ştiinţifică
Publicaţii

Articolul Istoria Monumentului Eroilor din satul Sasca Mică, în revista Plăieșii, nr.
1/octombrie 2011

Prezentări

Procedura operaţională de elaborare a deciziilor
manageriale semestriale - 12 martie 2010

Participare proiecte europene

Proiect POSDRU 150 EURO
Proiect JOBS
Proiectul Sprijin educațional pentru copiii și tinerii defavorizați
Proiectul Școală pentru toți copiii

Participare simpozioane/ sesiuni
de comunicări și referate

Simpozionul național prilejuit de omagierea dr. Traian Popovici, declarat Drept între
popoare, ca o recunoaștere a meritului său în salvarea evreilor din tragedia Holocaustului
Sesiunea de comunicări Analiza și implementarea Sistemului de control intern managerial
Sesiunea de comunicări Management financiar eficient: analiza și implementarea
modificărilor legislative în Contabilitatea instituțiilor publice

Organizare/
conferințe

Conferința județeană Influența evaluării externe asupra calității educației (organizator)

participare

în şcoală,

în

cadrul Reuniunii

Distincții

Cetățean de onoare al comunei Cornu Luncii , prin Hotărârea Consiliului Local
nr.40/23.06.2015
Diploma de excelență în semn de recunoaștere a bunei colaborări și sprijinirii efective a
Filialei Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria"
Diploma pentru contribuția adusă în afirmarea rugbyului sucevean
Diplomă onorifică în semn de apreciere a contribuției deosebite aduse festivalului Datini și
obiceiuri străbune

Afilieri

Redactor în Colegiul de redacție al revistei Plăieșii, revistă de cultură, informare și opinie a
Asociației Cultul Eroilor "Regina Maria", filiala Suceava
Colaborator al revistei Prietenul albanezului, periodic al Asociației Liga Albanezilor din
România (ALAR)

Referințe

Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu
Prof. univ. dr. Mihai Lazăr
Prof. Ghiorghi Cornia
Col(r) Neculai Niga
Ing. Gheorghe Fron
Ing. Grigore Florea
Econ. Arion Adi
Econ. Gheorghe Bîrsan

Curriculum vitae
Iacob Petrișor

