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Informaţii personale  

Nume / Prenume HOTEA CORNELIA  

Adresă(e) Str. ARIESULUI nr. 12, Sighetu Marmatiei, Maramures, cod 435500 

Telefon(oane) Mobil: +40 745506385   

Fax(uri)  

E-mail(uri) cornedana@yahoo.com, cornedana@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25.04.1964 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor de informatica 
Educaţie 

  

Experienţa profesională  
  

  

Perioada Septembrie 2014 pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor informatica. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinei „Informatica”  la clasele IX-XII  
Predarea disciplinei „Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor” la clasele IX-XII  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Col.Nat.”Dragos Voda „ Sighetu Marmatiei 
Educaţie – învăţământ preuniversitar – liceal. 

 
Perioada 

 
Din septembrie 1989 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor informatica. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea disciplinei „Tehnologia informaţiei si comunicaţiilor” la clasele IX-XII (XIII) 
Managementul clasei – în calitate de profesor diriginte. 

 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar Forestier, Sighetu Marmaţiei, Maramureş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie – învăţământ preuniversitar – liceal. 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 
22.11.2013 pana in prezent 
Membru al corpului national de experti in managementul educational 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MEN-ISJ Maramures 

  

Perioada Septembrie-octombrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Curs C# 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Introducere in NET Framework 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic, Bistrita Nasaud 

mailto:cornedana@yahoo.com
mailto:cornedana@gmail.com
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Instruirea profesorilor de informatica pe tehnologia „NET” 
 
 
03-29.09.2012 

Calificarea / diploma obţinută Competenta, inovatie si profesionalism prin TIC 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea competentelor IT si certificare IT 
Proiectarea si implementarea curricumului centrat pe competente 
Managementul clasei-gestionarea situatiilor de criza, 
Metode interactive de predare-invatare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MEN- Casa Corpului Didactic, Botosani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perioada  

Curs perfectionare CIPTIC 
 
Octombrie 2010-martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Creator de soft educational 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dinamica soc.contemporane-impactul asupra educatiei, 
Proiectarea pedagogica a softului educational 
Crearea softului educational fol.limbaje de autor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Mects,Directia generala managanent,resurse umanesi retea scolara 

Siveco – Romania S.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profesorul-creator de soft educational 

Perioada August 2009- octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfecţionare Intelteach 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Introducerea tehnologiei în planul de lecţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Siveco – Romania / Casa Corpului Didactic, Maramureş 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

STUDII SUPERIOARE 

Perioada Februarie 2008-Martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator/Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formare adulţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC INFO. EDUCAŢIA S.R.L. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Clasificare naţională COR 241205 – STUDII UNIVERSITARE 

Perioada Februarie – Mai 2008 

Calificarea / diploma obţinută Initiere IT si Utilizare AeL/ atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementare AeL/IT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SIVECO ROMANIA SA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

STUDII SUPERIOARE 

Perioada Noiembrie  2006 

Calificarea / diploma obţinută Instructor acreditat CISCO / Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instructor CISCO 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CISCO SYSTEM NETWORKING ACADEMY 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

STUDII SUPERIOARE 

Perioada 2003 PANA IN PREZENT 
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Calificarea / diploma obţinută METODIST ISJ MARAMURES 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

INFORMATICA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MEMBRU CONSILIU CONSULTATIV la disciplina INFORMATICA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

STUDII SUPERIOARE 

Perioada Mai 2003 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I / Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

INFORMATICA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „BABES BOLYAI “CLUJ NAPOCA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

STUDII  UNIVERSITARE 

Perioada IUNIE 1989 

Calificarea / diploma obţinută INFORMATICA / Diploma  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

INFORMATICA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA „Al.I. Cuza”   IASI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

STUDII  SUPERIOARE DE LUNGĂ DURATĂ 

  

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B1 
Utilizare 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, Lucru în echipă, Formarea personalului – cursuri de perfecţionare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea activităţii, Proiectarea activităţii, Managementul clasei – cursuri de perfecţionare 
organizate în colaborare cu Casa Corpului Didactic Maramureş 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea aplicaţiilor din pachetul Office – 2003 ,2007,2010,respectiv 2013, baze de 
date(FOXPRO,ACCES). 
Sisteme de operare XP,Vista,Windows 7 ,Windows 8 
Internet 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Carte de identitate, Diplomă studii universitare , Certificat gradul didactic I, gradul didactic I,Certificat 
definitivare invatamant, , certificat de nastere , certificat de căsătorie,atestat de formare continua a 
personaluilui didactic –Profesorul –creator de soft educational, atestat de formare continua a 
personaluilui didactic-Competenta, inovatie si profesionalism prin TIC,adeverinta Instruirea profesorilor 
de informatica pe tehnologia Net. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

