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CURRICULUM  VITAE 
 
 
 

MIHAELA – TANIA IRIMIA 
   
 
 
     STUDII       

  

Aprilie 2001           Diplomă de economist, Universitatea din Craiova, 
Facultatea de 
            Ştiinţe Economice, specializarea: Informatică economică; 

Aprilie 2000 Gradul didactic I, Universitatea Politehnică din Bucureşti, 
Facultatea de Electrotehnică; 

August 1997 Gradul didactic II, Universitatea Politehnică din Bucureşti, 
Facultatea de Electrotehnică; 

August 1994 Definitivarea în învăţământ, Universitatea Politehnică din 
Bucureşti, Facultatea de Electrotehnică; 

Iunie 1991    Diplomă de inginer, Universitatea din Craiova, Facultatea 
de Electrotehnică (studii 5 ani); 

Cursuri complementare :  -     Elaborarea şi managementul proiectelor; 
- Program de formare ECDL complet; 
- Formare profesională în ocupaţia de formator ; 
- Mentor în administraţia publică; 
- Fundamentals of Senior Management – proiectul 

Consult in Europe - iniţiere în consultanţă 
managerială; 

- Managementul performanţei resurselor umane din 
administraţia publică 

 
 
 
_____________________EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ      

Iulie 2009 – până în prezent Director – Direcţia Generală Educaţie şi Învăţare pe Tot 
Parcursul Vieţii, Ministerul Educaţiei Naţionale 
Activitate desfăşurată: 

• organizare, proiectare, îndrumare şi control în domeniul 
învăţământului preuniversitar; 

• coordonarea, monitorizarea, evaluarea şi controlul 
sistemului de învăţământ preuniversitar; 
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• dezvoltarea parteneriatului social în educaţie şi formarea 
profesională iniţială;  

• coordonarea aplicării politicilor şcolare şi a strategiei de 
reformă a învăţământului preuniversitar; 

• membră a Comisiei naţionale de admitere în învăţământul 
liceal şi profesional şi a Comisiei naţionale pentru 
examenul de bacalaureat ; 

• desfăşurarea de inspecţii şcolare de proces şi instituţionale; 
• coordonarea activităţilor extraşcolare şi a activităţii de 

consiliere şi orientare profesională; 
• monitorizarea implementării alternativelor educaţionale; 
• coordonarea domeniului învăţământului pentru copii şi 

tineri cu cerinţe educative speciale; 
• coordonarea domeniului managementului, evaluării 

instituţionale şi al asigurării calităţii în educaţie; 
• organizarea concursurilor şcolare de specialitate; 
• organizarea şi desfăşurarea de activităţi specifice de 

formare a cadrelor didactice de specialitate; 
• elaborarea cadrului normativ referitor la activitatea 

specifică învăţământului preuniversitar; 
• realizarea transferului informaţional către toate 

inspectoratele şcolare, unităţi de învăţământ, alte organisme 
şi instituţii; 

• coordonarea activităţii Comisiilor naţionale de specialitate 
şi a grupurilor de lucru; 

• coordonator pentru pregătirea profesională şi sistemul 
informaţional în cadrul Programului PHARE RO 0104.02 
„Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu 
focalizare pe romi” şi în cadrul Programului PHARE 
multianual « Acces la educaţie pentru grupurile 
dezavantajate » ; responsabilă a Programului « A doua 
şansă » - învăţământ secundar inferior; 

• activitate în cadrul programelor de reformă coordonate de 
M.E.N.: Phare – VET RO 9405; Phare – TVET: 
“Modernizarea învăţământului profesional şi tehnic ; Phare 
– Recunoaşterea reciprocă a calificărilor profesionale; 
Banca Mondială; 

• membră a echipei de management a proiectului strategic cu 
finanţare din Fondul Social European: “Educaţie, calificare 
şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă pentru elevi şi 
tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar”  
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August 2000 – Iulie 2009                  Inspector şcolar de specialitate – Direcţia Generală pentru 
Învăţământ 

           Preuniversitar, Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 
                 Activitate desfăşurată: 

• responsabil bază de date a învăţământului profesional şi 
tehnic; 

• responsabil parteneriat social în formarea profesională 
iniţială şi continuă;  

• responsabil şcoală de maiştri; 
• vicepreşedintă a Comisiilor naţionale de specialitate – 

profil servicii; 
• vicepreşedintă a Comisiilor naţionale de specialitate 

pentru Olimpiada la disciplinele din aria curriculară 
“Tehnologii” – profil servicii şi a Comisiei naţionale 
pentru Concursul pe meserii – profil servicii; 

• membră a Comisiei naţionale de admitere în 
învăţământul liceal şi profesional; 

• membră a Comisiei naţionale pentru examenul de 
bacalaureat; 

• membră a Comisiei naţionale pentru actualizarea 
periodică a site-ului web al Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării;  

• membră a grupului de lucru pentru disciplinele din aria 
curriculară “Tehnologii” din cadrul Serviciului Naţional 
de Evaluare şi Examinare; 

• participarea în cadrul programelor de reformă 
coordonate de M.E.C.: Phare – VET; Phare – TVET ; 
Phare – Recunoaşterea reciprocă a calificărilor 
profesionale; Phare RO 0104.02 - Accesul la educaţie al 
grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi; Banca 
Mondială; 

• participarea în cadrul programelor bilaterale: România 
– Germania; România – Japonia (JICA); România – 
Austria (programul ECONET – Crearea unei reţele 
regionale a firmelor de exerciţiu care funcţionează în 
liceele economice din România); 

• participarea în cadrul programelor regionale: AIF 
(Agenţia Interguvernamentală a Francofoniei), 
responsabilă a proiectului naţional cu privire la crearea 
unei baze de date francofonă la nivelul regiunii Europei 
centrale şi de est în domeniul formării profesionale şi 
tehnice. 

 
Septembrie 1991 – august 2000 Profesor - inginer – Catedra tehnică, Grupul Şcolar 

Industrial  “Traian Demetrescu”, Craiova. 
     Activitatea a constat în: 
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• predarea următoarelor discipline tehnice : 
Electrotehnică şi electronică aplicată; Măsurări electrice 
şi electronice; Maşini, aparate, acţionări şi automatizări; 
Materiale electrotehnice şi electronice; Instalaţii şi 
echipamente electrice; 

• coordonarea activităţii colectivelor de elevi, ca 
dirigintă, în perioada 1992 - 2000; 

• coordonarea activităţii catedrei tehnice, ca responsabil 
al  catedrei tehnice, în perioada 1993-1994; 

• pregătirea elevilor care au participat la Concursul pe 
discipline tehnice; cel mai bun rezultat obţinut : locul I 
la faza naţională, disciplina Electrotehnică, clasa a IX-a, 
în anul 1994; 

• activitate metodică în cadrul catedrei tehnice, constând 
în: prezentarea unor referate, elaborarea curriculumului 
la decizia şcolii, lecţii demonstrative, referate; 

• activităţi extracurriculare; 
• membră a comisiei, la Concursul pe discipline tehnice, 

în anii 1995 şi 1996, şi la Examenul Naţional de 
Bacalaureat în 1999; 

• activităţi în cadrul cercurilor pedagogice la nivel 
judeţean: lecţii demonstrative, elaborarea de materiale 
pentru dezbateri şi sesiuni de comunicări,  participare la 
târg de oferte; 

• ocuparea, prin concurs de competenţă, a postului de 
profesor titular, în anul 1996. 

 
 
_______________________LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE     

• Franceză, Engleză  - la nivel de conversaţie; 
• Spaniolă, Italiană             - noţiuni de bază. 


