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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume Herbil V. Marian 
Adresă Str. Bogdan Vodă, nr. 4, bl. C1/63, 435500, Sighetu Marmației, Maramureș, 

România 

Telefon Mobil: 0751171884   

E-mail marian4h@yahoo.com,  marian.herbil@gmail.com 

Cetățenie română 

Data nașterii 20.11.1975 

Sex masculin 
 

 

Locul de muncă 
 / Domeniul ocupațional 

COLEGIUL NAȚIONAL ”DRAGOȘ VODĂ” SIGHETU MARMAȚIEI 
Educație 

 

 

Experiența profesională  

Perioada 01.09.2020 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplina Fizică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național ”Dragoș Vodă”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2019 – 31.08.2020 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic detașat 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplina Fizică 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială ”George Coșbuc”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2018 – 31.08.2019 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplinele Chimie și Fizică 
Lider sindical la nivelul unității școlare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic ”Marmația”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație, activitate sindicală 

  

Funcția sau postul ocupa 
 

Cadru didactic detașat 
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Activități şi responsabilități principale 
 
 

Activități de predare – învățare – evaluare la disciplinele Chimie și Fizică 
Lider sindical la nivelul unității școlare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic ”Marmația” + Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko”, 
Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație, activitate sindicală 

  

Perioada 15.01.2013 – 31.08.2013 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Activități de predare – învățare – evaluare la disciplina Fizică 
Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2012 – 14.01.2012 

Funcția sau postul ocupat Director 

Activități şi responsabilități principale Conducerea executivă a unității de învățământ 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2010 – 31.08.2012 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplina Fizică 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic ”Taras Șevcenko”, Sighetu Marmației, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2005 – 31.08.2010 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplinele Fizică și Chimie 
Lider sindical la nivelul unității școlare 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială Valea Vișeului, Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație, activitate sindicală 

  

Perioada 01.09.2004 – 31.08.2005 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic detașat 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplina Chimie 

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

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2001 – 31.08.2004 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplinele Fizică și Chimie 
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Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1, Repedea,  Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.2000 – 31.08.2001 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic detașat 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplina Chimie 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar pentru Industrie Mică şi prestări servicii, Sighetu Marmaţiei,  
Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.09.1999 – 31.08.2000 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular 

Activități şi responsabilități principale Activități de predare – învățare – evaluare la disciplinele Chimie și Fizică 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I – VIII nr. 1, Repedea,  Maramureș 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  

Educație şi formare  

Perioada Februarie 2021 – Aprilie 2021 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 464/22.05.2019  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

CRED- Currciulum relevant, educație deschisă pentru toți – 30 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Cluj 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Februarie 2021 – Martie 2021 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 2261/23.06.2021  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)– 15 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Decembrie 2019 – Martie 2020 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 12.477/ 27.05.2020 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Perspective moderne în abordarea interdisciplinară STEM – 30 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Baia Mare 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 
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Perioada Iulie  2020 – August 2020 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 453EEIP/31.08.2020 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Evaluarea elevilor în învățământul preuniversitar – 15 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Profedu 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Ianuarie  2020 – Februarie 2020 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 125MCE/10.03.2020 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managementul clasei de elevi – 15 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Profedu 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Octombrie 2019 – Noiembrie 2019 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 740EEE/12.12.2019  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Educația elevilor prin activități extracurriculare– 20 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Profedu 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Octombrie 2019 – Noiembrie 2019 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 2125/02.12.2019  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Inspecția școlară – 24 ore 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Maramureș 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Aprilie 2019 – Mai 2019 

Calificarea / diploma obținută Adeverință, Nr. 464/22.05.2019  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Dialog social și leadership în educație – 15 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

FSLI/SLIMM  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Octombrie 2015 – Iulie 2017 

Calificarea / diploma obținută Certificat, Seria CA, Nr. 00027471 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Informatică aplicată și programare (program postuniversitar de formare și 
dezvoltare profesională continuă) – 100 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Aprilie 2013 

Calificarea / diploma obținută Adeverință Nr. 261/29.05.2013 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național -15 
credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare, CCD Maramureș 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Noiembrie 2012 – Decembrie 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat  Nr. 00186070, seria H 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Formator  - 90 ore   

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Fundația Centrul de Limbi Moderne ”ECHO” Baia Mare, Inspectoratul Școlar 
Județean Maramureș 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obținută Certificat, Seria I, Nr. 0017965 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Gradul didactic I  - disciplina Chimie 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului; Universitatea de 
Nord Baia Mare, Facultatea de Științe; Inspectoratul Școlar Județean 
Maramureș 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada Ianuarie 2007  - Noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obținută Certificat, Seria B,  Nr. 0003583 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

„Start manager” - management educațional – 90 credite 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Național de Formare Profesională – București; Fundația „Sfântul 
Anton de Padua” Ulmeni 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obținută Certificat seria F, nr.0338268; Nr. 1268 din 3.08.2007 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Gradul didactic II – disciplina Chimie 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației si Cercetării; Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj-
Napoca; Facultatea de chimie şi inginerie chimică 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 2000 - 2001 

Calificarea / diploma obținută Certificat Seria C, Nr. 0044164 ; Nr. 1840 din 17.02.2003 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Definitivat – disciplina Chimie 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației si Cercetării; Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj-
Napoca; Facultatea de chimie şi inginerie chimică 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 1994 - 1999 

Calificarea / diploma obținută Diploma Seria R, Nr. 0091612; Nr. 6612 din 22.02.2000 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Licență cu specializarea Chimie - Fizică 

Numele şi tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației si Cercetării; Universitatea „Babeș - Bolyai” Cluj-
Napoca; Facultatea de chimie şi inginerie chimică 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare inițială 

  

Aptitudini şi competențe 
personale 

 

Limba maternă Ucraineană 

Limbi cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba română  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba rusă  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competențe şi abilități sociale Spirit de echipă, implicare, cooperare, voluntariat, simțul datoriei, empatie, 
înțelegere. 
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Competențe şi aptitudini 
organizatorice 

  

Bune abilități manageriale și organizatorice dobândite în urma 
următoarelor funcții/activități: director de liceu, lider sindical, coordonator 
de comisii metodice și comisii de lucru în cadrul unității școlare, membru 
CA, membru CEAC,  metodist ISJMM – Fizică (2019-prezent), membru în 
Consiliul consultativ – Fizică (2019-prezent), membru în comisii de 
organizare a Bacalaureatului (2018 - 2021), membru în Corpul Național de 
Experți în Management Educațional, profesor traducător de subiecte în 
limba ucraineană (Bacalaureat, Evaluare națională-clasa a VI-a), membru în 
organizarea olimpiadelor de Chimie și Fizică (2015, 2016, 2017, 2021), 
coordonator cerc pedagogic – zona Sighet (2020- prezent), membru în 
comisia de elaborare a  subiectelor de BAC – Fizică (2021, 2022), etc. 

 
 

 

Competențe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Stăpânirea diverselor mijloace/instrumente/aplicații informatice: Windows, 
MS Word, MS Excel, MS Power Point, ChemSketch, Classroom, Livresq, 
Kahoot, Liveworsheets, LearningApps, Phet Colorado etc. 

  

Alte competențe şi aptitudini Bune abilități de evaluare a elevilor: profesor evaluator la Bacalaureat – 
Fizică (2020, 2013, 2018, 2020) – Chimie (2014, 2015), profesor evaluator în 
cadrul olimpiadelor școlare la nivel județean/național: Fizică (2015, 2016, 
2021), Chimie (2016, 2017), realizarea de evaluări inițiale, formative și 
sumative în cadrul activității didactice; 
 
Competențe în domeniul specialității și metodice: rezultate foarte în bune 
în pregătirea elevilor pentru performanță (1 Premiul I la OJF -2021, 2 
Premiul II, 2 Mențiuni la OJF 2020; Premiul I la OJF 2019; Premiul I la OJF 
2018; Medalie Bronz la ONF 2019 și 2018; 2 elevi calificați la ONF 2020, 
2021; Premii la diverse concursuri de specialitate/extrașcolare (Micul 
fizician, Phi); 
 
Publicare de articole în reviste /conferințe 
județene/naționale/internaționale: Revista de fizică și chimie (2011, 2018, 
2019), Revista profesorilor de fizică și chimie din Maramureș (2021, 2022), 
Simpozioane internaționale (Creativitate și inovație în educație, Omul drag 
de la catedră, Dinamizarea spațiului educațional prin metode activ-
participativ, File de tradiție multiculturală în spațiul românesc etc.), 
Simpozioane naționale/județene (Competență și profesionalism prin 
integrarea TIC în educație, Perspective educaționale, Referate și Comunicări 
științifice, Elevii de azi, top managerii de mâine etc.), cărți cu ISBN (Acizi și 
baze, Stimularea capacităților creative ale elevilor prin studiul chimie), 
lecție de fizică publicată în cadrul platformei Livresq - omologată MEN (Nr. 
29.517/1/09.07.2020), lecții/teste/fișe publicate pe Livresq, Didactic.ro, 
LearningApps, Kahoot etc. 

  

Permis de conducere Categoria B 

  

 


