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INFORMAȚII PERSONALE FUIOAGĂ  GIZELA  AGNETA 
 

 Str. Simion Barnutiu nr 37, Timisoara, cod postal 300133,  

Romania 

0256 220182     0722 885378  

gizi_fuioaga@yahoo.com 

Sexul : feminin| Data nașterii : 29.01.1965| Naționalitatea : Maghiara 

 
 
 

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  

 

                           21.12.2016  -  prezent       Director 
                                     CENTRUL JUDETEAN DE EXCELENTA TIMIS 
                                     str. Cornelia Salcianu nr. 11 
                                     www.cjextm.ro 
                                     Conducerea executivă a unităţii de învăţământ, atribuţii conf. ROFUIP. 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

 

Studii  universitare,  
liceu 

2020  -  2021 
 

2007  -  2009 
  

1983  -  1987 

 
1979  -  1983 

         

 
 

 Cursuri postuniversitare, Resurse educaţionale şi digitale pentru instruire 
online, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, domeniul Stiinţe ale Educaţiei 

 Cursuri postuniversitare de informatică, Diplomă de studii postuniversitare de 
specializare (UVT) 

 Universitatea de Vest  Timisoara,  Facultatea de Matematica, Diplomă de 
Licenţa 

 Liceul de informatica „Grigore Moisil”, Diplomă de Bacalaureat 
 

 
Cursuri de formare 

2021 

 
 

 

2020 

 

 Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN) -15 CPT, adeverinţă 

 Curs ERASMUS+, KA1 - Learning Mobility of Individuals KA101 - School 
education staff mobility “Emotional Intelligence:identify, harness and manage 
emotions”, furnizat de Shipcon Limassol Ltd,  Palermo, Sicilia, Italia, :  
28.06.2021 – 02.07.2021, Diploma de Participare.    
                                                                    

 Program de formare continuă  „Profesor în online”, furnizat de FSLI, domeniu 
tematic: competențe TIC/digitale, 16 CPT, adeverinţă. 

3.11.2015 – 20.12.2016 

 

 

 

Director 
COLEGIUL NAŢIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” – TIMIŞOARA 
B-ul C.D. Loga nr 37, Timişoara 
www.cdloga.ro 

Conducerea executivă a unităţii de învăţământ, atribuţii conf. ROFUIP. 

1987– prezent 
2012 - 2015 
2002 - 2014 
2009 – 2012 

2012 
 

01.12.2010 – 31.08.2011 

Profesor de matematică 
Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 
Coordonator  Cerc Metodic Timișoara Nord 
Profesor TIC 
Expert pe termen scurt – furnizor de curs, în cadrul proiectului POSDRU, ID-4615, 
„Competente cheie TIC în curriculumul școlar” 
Director adjunct Colegiul Naţional „C. D. Loga” 

http://www.cjextm.ro/
http://www.cdloga.ro/
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                          2017     

 

 Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice pentru 
examenul de definitivare în învăţământ – curs CCD, 30cpt, adeverintă 

 Curs formare „ Atelier RezultatE+, Parteneriate Strategice si Dialog 
structurat”,  - furnizor ANPCDEFP, certificat participare 

2016 
 

 Cursul „Utilizarea aplicației electronice de sprijin pentru evaluarea internă a 
unităților școlare” – furnizor CCD, adeverință 

 Cursul „Planificarea dezvoltării instituționale în învățământul preuniversitar”- 
furnizor CCD, adeverință 

 Cursul "Scrierea propunerilor de finantare si managementul proiectelor de 
parteneriate strategice K2 – PareneriatE+”,  furnizor ANPCDEFP, certificat 
de participare 

     2015  Cursul ” How to make your school more international” Porto-Portugalia, in 
cadrul programului Erasmus+, acțiunea KA1, furnizor: EUNEOS, diplomă 

2014  Curs Metodist-specializare, cod COR 214114, (Certificat de absolvire, 
avizat de CNFPA) 3-19.01.2014 

2013  Curs  de formare continuă ”AutoCad” – furnizor CCD, adeverință 

 Curs de formare continuă ”Formarea competențelor IT” din cadrul 
proiectului „Educatori pentru societatea cunoaşterii” Cod contract: 
POSDRU/ 87/ 1.3/ S/ 55659, adeverinţă, 25CPT 

 Curs cu schimb de experiență în Olanda, in cadrul Proiectului 
POSDRU/87/13/S/62350 

2012  Curs MENTOR-specializare, cod COR 235902,(Certificat de absolvire, 
avizat de CNFPA) 21.09-10.10.2012 

 Curs de formare continuă "Consilierea  elevilor în domeniul carierei " din 
proiectul POSDRU ID 62350 “Model de consiliere centrat pe consilierea și 
educarea carierei elevilor”;  august.2012; adeverință. 

 Curs FORMATOR - specializare, cod COR 242401, (Certificat de absolvire, 
avizat de CNFPA); 14 – 30.07.2012 

 Curs Comenius : eJourmalism 2.0 – Educational Collaboration Across 
Borders using Web based Tools ;furnizor: EUNEOS, Certificate of 
Attendance (LLP); 10-16 June  2012  Inari, Lapland, Finland. 

 Cursul POSDRU: „Competente cheie TIC in curriculumul scolar”; Certificat 
de participare (CNEE); 5-10 Martie  2012  Calimanești-Căciulata  

 Cursul POSDRU/87/1.3/S/62626 : „Tehnici de predare multimedia”, 
Adeverință- Universitatea Tibiscus, 15.01.-3.03.2012. 

2011  Management  educational,  Atestat de formare continua a personalului 
didactic (MECTS), 8.08 – 10.09.2011,  60CPT 

 Cursul POSDRU/1/1.1/S/6 : „ Tinerii impotriva violentei”,  Atestat de formare 
continua a personalului didactic (MECTS), 11.07 – 26.09.2011, 21CPT 

 „Calitatea si performanta invatamantului din perspectiva Europeana” , 
Certificat (IFP), 20-23.05.2011, Stockholm – Suedia. 

 Managerul Institutiei de invatamant, Atestat de formare continua a 
personalului didactic (MECTS), 2.05 – 20.05.2011, 30CPT 

 Manager de proiect, Certificat de absolvire (MMFPS), 21.03 – 8.04.2011 

 Cursul POSDRU/1/1.1/S/8: „Formare de consilieri si asistenti suport pentru 
implementarea strategiei de descentralizare a invatamantului 
preuniversitar, Certificat (ASE – Bucuresti), 7.02 – 26.03.2011. 

2010  „E-learning – educatie prin excelenta” cu schimb de experienta  si vizita de 
studiu la Institutul Obert din Catalunya, Spania 29.01 – 01.02.2010, 
Certificat (M.A.I.) 

  
 

COMPETENΤE PERSONALE  

 

Limba maternă Maghiară 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversație  

Discurs oral   

ENGLEZĂ   
A2 A2 A2 A2 A2 

Utilizator elementar. ( adeverinţă Babel Center) 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

 

 

 

Competențe de comunicare - Comunicare eficientă, cooperare, oferire de feed-back, 
- Documentare înainte de a exprima idei. 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

- Identificarea problemelor, analizarea alternativelor, găsirea soluţiilor optime, 
incadrarea în timp, stabilirea priorităţilor, delegarea sarcinilor. 

- Competenţe dobândite în activitatea de profesor, diriginte, şef catedră, 
coordonator de programe educative, coordonator de cerc pedagogic, 
coordonator de proiecte, director adjunct, director. 

Competențe dobândite la locul de 
muncă 

- Punctualitate, concentrare, grijă la detalii, orientat spre rezultat, spirit 
organizatoric, multi-tasking, capacitatea de a lua decizii, curaj, deschis spre nou, 
optimist. 

 

Competențe informatice - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™); 

- o bună stăpânire a softurilor matematice, a softurilor educaţionale. 

Competenţe dobândite în activitatea de profesor de TIC şi în urma cursurilor       
absolvite. 

 

Permis de conducere B 

  

Publicații 

 

 

 

2011 - 2013    "Matematica împreună – pentru teze", cls a VIII-a, sem I; 
Editura Waldpress, Timișoara, Noiembrie 2012, coautor, coordonator, 
tehnoredator 
2011- 2013    „Matematica impreuna”, pregătirea  evaluării  semestriale, 
clasa a VIII-a, sem II; coautor, coordonator, tehnoredator 
2012   „TmMate metodic” nr. 9; redactor, coautor 
2011   „TmMate metodic” nr. 6 ; redactor, coautor. 
2010   „Matematica impreuna”, pregatire pentru evaluarea semestriala, clasa 
a VIII-a, sem I; coautor, coordonator, tehnoredator 
2010   „TmMate metodic” nr.1 ; initiator,  coautor, coordonator, tehnoredator 
2010   Buletin Metodic al profesorilor de matematica, colaborator 
2008   „Matematică împreună” – cls VIII ( reeditat); coautor 
2007   „Matematica impreuna” – cls VIII ; coautor 
2007   „Agenda profesorului de matematica” ; coautor 
2007   „100 teste de matematica” pt clasele V – VIII ; coautor 
2005   „Evaluari sumative la matematica” – cls VIII ; coautor si tehnoredactor. 

 

Proiecte 

 

- „TIME for digitalization” ERASMUS+,KA226 - Partnerships for Digital 
Education Readiness, cu finanţare europeană, responsabil implementare si 
monitorizare, perioada de implentare: 2021 - 2023 

- „ Educators for Talented And Gifted Students, E-TAGS” ERASMUS+, KA1 - 
Learning Mobility of Individuals, KA101 - School education staff mobility,  cu 
finanţare europeană, coordonator, perioada de implentare: 2019 - 2022 

- „Discover Real Everywhere Applications of Maths - DREAM”- proiect 
Erasmus+, acţiunea KA2, cu finanţare europeană, coordinator, perioada de 
implentare: 2016 - 2018 

- „Profesor european – elev european” proiect Erasmus+, actiunea KA1, cu 
finanțare europeană, coordinator, perioada de implementare : 2015 – 2017 

- „TMMATE JUNIOR” – ediţiile: I - X – proiect educaţional cu finanţare CJT ; 
coordinator; 2010 - 2019  

 


