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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sîrbu, Radu 

Adresă(e) Nr. 45, Eternitate, 705100, Hîrlău, jud. Iaşi, România 

Telefon(oane) 40-0748026326   

Fax(uri)  

E-mail(uri) rasus31@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 31.07.1964 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
                                                  

 
 
 

  

Perioada Iunie. 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Viceprimar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administratie 

Numele şi adresa angajatorului Oras Hîrlău, jud. Iaşi, str. Musatini, nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica locala 

Perioada Septembrie 1990-iunie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica, consiliere si orientare 

Numele şi adresa angajatorului Scoala Gimnaziala „Petru Rares”, Hirlau 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

Perioada Septembrie 1987-septembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, consiliere şi orientare 

Numele şi adresa angajatorului Scoala Gimnaziala Deleni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ 

  

  

  

  

  
  

Educaţie şi formare  
  

  

Perioada 1987-2000 



Pagina2 /3 - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Sîrbu Radu 

 

Calificarea / diploma obţinută     Certificat de acordare a gradului didactic I - 2000 
    Certificat de acordare a gradului didactic II - 1994 
    Certificat de acordare a  definitivării - 1990 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fizică, didactică, psihologie, metodica predării fizicii, IAC  
Conceperea şi aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi în predarea creativă, inovativă şi personalizată a 
conţinuturilor fizicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută     Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, fizică, didactică, psihologie, metodica predării fizicii, IAC  
Deprinderi de predare a conţinuturilor fizicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

                                                   Perioada 

 
 
 
 
1982-1983 
Stagiu militar 

Perioada 1978-1982 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de cultură generală, matematica-fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul „George Cosbuc”, Nasaud, jud. Bistrita-Nasaud 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e)       Limba română 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  

Nivel european (*)  

Limba engleză    Utilizator elementar 

  
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de adaptare la medii cu nivel cultural divers, obţinută prin experienţa la catedră 
- capacitate bună de comunicare, obţinută ca urmare a exercitării meseriei de profesor 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- spirit organizatoric, ca viceprimar 
- experienţă bună a managementului de echipă şi de proiect, obţinută în cadrul formărilor şi a unor 

seminarii la care am participat 
 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice    -       mânuirea şi utilizarea aparaturii de laborator – activitate profesională 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- nivel minimal de utilizare a calculatorului – formare şi activitate profesională 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

 

 
     Sport 

 
Permis de conducere 

 

 

Categoria B 
   Referintele pot fi furnizate la cerere 

 
 

 

 

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

 


