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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume TUFESCU  LĂCRĂMIOARA 

Adresă(e) Iasi 

Telefon(oane) 0323-241844   

E-mail(uri) lacramioara.tufescu@liis.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 01-02-1974 

Sex feminin 

Experienţa profesională  

Perioada 22-10-2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi principale ➢ Specifice fişei postului  

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil” Iasi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management - Învăţământ preuniversitar 

Perioada 01-09-2014 – 21-10-2020 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular  informatica 

Activităţi şi responsabilităţi principale ➢ Responsabil CEAC 
➢ activităţi de predare 
➢ evaluator Olimpiada de TIC  
➢ evaluator si propunator subiecte Olimpiada de Informatica 
➢ examinator autorizat ECDL + absolvire examene ECDL  
➢ admis -  Corpul National al Expertilor in Management Educațional 
➢ promovare activitati privind „Siguranta pe Internet” – www.sigur.info  
➢ implementare activitati de invatare cu ajutorul platformelor virtuale  

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada 01-09-2002 -  31-08-2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular informatica 

Activităţi şi responsabilităţi principale ➢ activităţi de predare 
➢ sef catedra informatica (2002-august 2014) 
➢ evaluator Olimpiada de TIC  
➢ evaluator Olimpiada Tehnica – profil operator tehnica de calcul 
➢ examinator autorizat ECDL + absolvire examene ECDL  
➢ membru in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii (CEAC) 
➢ membru in Consiliu de Administratie (perioada 2003-2010) 
➢ indrumator proiecte – examen atestat – operator tehnica de calcul 
➢ evaluator – proba de Competente Digitale – Bacalaureat 
➢ admis -  Corpul National al Expertilor in Management Educațional 
➢ voluntar – activitati ale proiectului „Fiintele umane nu au pret” – Complexul de Servicii „Veniamin 

Costache” Iasi + Scoala „O. Cazimir” 
➢ promovare activitati privind „Siguranta pe Internet” – www.sigur.info  
➢ implementare activitati de invatare cu ajutorul platformelor virtuale de tip wiki - 

http://tufesculacramioara.wikispaces.com/  
➢ diriginte 

http://www.sigur.info/
http://www.sigur.info/
http://tufesculacramioara.wikispaces.com/
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Numele şi adresa angajatorului 

 

 
Colegiul Tehnic de Transporturi si Constructii Iaşi 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada 01-09-2001 - 31-08-2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor informatica 

Activităţi şi responsabilităţi principale ➢ activităţi de predare 
➢ diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada Până să lucrez în învățământ 

Funcţia sau postul ocupat m-am pregătit pentru meseria de dascăl 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 19933 –iunie 1998         . 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta – Seria R Nr. 1995, inregistrata cu nr. 62439 din 01-09-1998 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

➢ calificarea: inginer 
➢ profil – Stiinta Sistemelor si a Calculatoarelor 
➢ specializarea Calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi,  Facultatatea de Automatica si Calculatoare  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare de lunga durata (5 ani) –finalizate cu examen de  licență 

Perioada Ianuarie 2014 – martie 2014         Adev Nr. 5256/26-06-2014. 

Calificarea / diploma obţinută Click 1 – Proiectare curriculara centrata pe competente  Adev Nr. 5256/26-06-2014.  
Click 2 – Eficienta in predare prin folosirea metodelor interactive Adev. Nr. 5257/26-06-2014 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

➢ Proiectarea si implementarea unui curriculum centrat pe competente 
➢ Formarea competentelor IT 
➢  Metode interactive de predare – invatare 
➢ Managementul clasei – gestionarea situatiilor de criza 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Proiect POSDRU 87/1.3/S/621650 “La un click de educatia moderna si eficienta” 

Perioada 19-04-2013 – 28-04-2013 

Calificarea / diploma obţinută Instrumente online pentru educatie   Cetificat Seria F Nr. 11171 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

➢ Elermente de Tehnologia Informatiei si Calculatoare 
➢ Didactica Specialitatii  
➢ Instruire si evaluare asistata de calculator 
➢ Platforme e-learning 
➢ Tehnologii mobile in invatare (mobile learning) 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

“Formarea personalului didactic din invatamantul secundar (ISCED 2-3) in vederea utilizarii tehnologiei 
informatiei si a instrumentelor e-learning in activitatea didactica” POSDRU/87/1.3/S/64227 

Perioada August 2011 – aprilie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Administrator retea de calculatoare   cod COR/NC 213902 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

➢ Comunicarea la locul de munca 
➢ Dezvoltarea profesionala 
➢ Aplicarea procedurilor de calitate 
➢ Instruirea si asistarea utilizatorilor 
➢ Lucrul in echipa 
➢ Aplicarea normelor de tehnica securitatii muncii si de prevenire si stingere a incendiilor 

➢ Organizarea activitatilor 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului + Centrul de Pregatire in Informatica  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

POSDRU/3/1.3/S/5 "Dezvoltarea resurselor umane în educație pentru administrarea rețelelor de calculatoare din 

scolile românesti prin dezvoltarea si susținerea de programe care sa sprijine noi profesii în educatie, în contextul 
procesului de reconversie a profesorilor si atingerea masei critice de stabilizare a acestora în scoli, precum si 
orientarea lor catre domenii cerute pe piata muncii"-ID 4103 

Perioada Decembrie 2011-Ianuarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută   Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene – certificat seria F Nr. 0250320 
  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

➢ Specificarea cerintelor 
➢ Estimarea resurselor 
➢ Realizarea programelor 
➢ Asigurarea resurselor 
➢ Managementul contractelor 
➢ Identificarea si controlul riscurilor 
➢ Managementul echipei de proiect 
➢ Managementul implementarii 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului 
S.C. INFO EDUCATIA S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program formare profesională 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Perioada Ianuarie 2011-Februarie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Examinator autorizat ECDL –  Certificat seria RO1999 din 14-02-2011, permis ECDL nr. RO 57229 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Module promovate:  

1. Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)  

2. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor  
3. Editare de text  
4. Calcul tabelar  
5. Baze de date  
6. Prezentări  

7. Informaţie şi Comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL Romania SA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Permis ECDL  - Complete    seria RO 57229 din 22-01-2011 

Perioada Martie 2009- Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Educatie pentru o democratie participativa   Adev. Nr. 160/364 din 13.02.2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Leadership 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundatia EuroED + CCD Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs formare continua -Modul lung(89 ore) destinat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 

Perioada Martie 2010 – Iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Instruirea în societatea cunoaşterii - Adev. eliberata de Siveco Romania cu data de 29-03-2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Predarea prin proiecte, strategii de instruire diferentiata, dezvoltarea gandirii critice si sistemice, 
promovarea lucrului in echipa pentru optimizarea instruirii 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SIVECO România S.A. - prin proiect POSDRU /19/1.3/G/16431 „Formarea profesională în educaţie în 
contextul dezvoltării societăţii cunoaşterii în regiunea NE” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Program de formare continua 
 

Perioada 16.ianuarie -3 februarie .2009 
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Calificarea / diploma obţinută Atestat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Consiliere şi orientare - areal nonformal – Seria B Nr. 101401 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iaşi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Program de formare continua 
 

Perioada Martie – septembrie  2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Calitate si eficienta in managementul şcolar – 90 credite Seria C – Nr. 2586 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Centrul de întâlniri si studii creştine „Filocalia” 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

   Program de formare continua 
 

  Perioada 22-26.09.2008 

Calificarea / diploma obţinută  Adev. Nr. 1702/8 din 26-09-2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătire în vederea utilizării AeL  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

RomUS Ldt Iaşi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare profesională 

  Perioada 05-01-2005  - 11-02-2005 

Calificarea / diploma obţinută Programare JAVA – adeverinta nr. 454 / 22.04.2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

➢ Atomi lexicali 
➢ Expresii si opreatori 
➢ Structuri de control 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iasi + Liceul de informatica „G. Moisil” Iasi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Stagiu de perfectionare 

Limba maternă Limba romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza  
B1 

Utilizator 

intermediar 
B1 

Utilizator 

intermediar 
B1 

Utilizator 

intermediar 
B1 

Utilizator 

intermediar 
B1 

Utilizator 

intermediar 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale ➢ Competente de comunicare interpersonală, dobândite în cursul experienţei profesionale;  
➢ Aptitudini de lucru în echipă, dobândite in activităţile Consiliului de administraţie, Comisiei de 

Evaluare a Calitatii si ale Catedrei de informatica; 

➢ Abilitaţi de consiliere a elevilor si părinţilor acestora 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

➢ experienţă în activitatea de responsabil al comisiei de burse; 
➢ experienta in activitatea de coordonare a catedrei de informatica – sef catedra 
➢ membru activ in Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii 
➢ competente de management – dobândite prin participarea la Programul de formare continua  

“Calitate si eficienta in managementul şcolar”  
➢ competente de dezvoltare instituţionala – membru in Comisia de redactare a P.A.S. 
➢ competente de organizare a diferitelor evenimente – cerc metodic, dezbateri tematice;  
➢ membru comisia de organizare Balcaniada de Informatica – Iasi 2003; 
➢ competente de lucru in echipa. 
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Competenţe şi aptitudini tehnice ➢ cunostinte medii de service calculatoare (hardware) 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

➢ expert utilizare PC – examinator autorizat ECDL 
 

Referinte Prof. Adina Mihaela Romanescu – director Liceul Teoretic de Informatica „G. Moisil” Iaşi 
 

 


