Curriculum vitae
Europass

personale

Informaţii
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

BORUGĂ LILIANA BIANCA
Strada Dr. Babeș, Nr. 4, Bl. TN19, Sc.2, Et. 2, Ap. 6, Drobeta Turnu Severin,
Mehedinţi
0352.412.787

Mobil:

0746618690

biancaboruga@yahoo.com
Română
10.10.1972
F

Locul de muncă vizat / FORMATOR
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

2009 - prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Profesor logoped- coordonatorul Centrului Logopedic Interșcolar Mehedinți
-Terapia tulburărilor de limbaj, consiliere familială din perspectivă
psihopedagogică/logopedică,
consilierea cadrelor didactice (educator,
invatator/institutor);
- membru în Registrul Naţional al experţilor în managementul educaţional;
- metodist ISJ Mehedinţi, specialitatea - învăţământ special şi special integrat;
-formator al C.C.D. Mehedinţi, pentru cursuri acreditate CNFP și avizate MECTS

Numele şi adresa angajatorului

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Mehedinţi –Școala
Gimnazială ”Alice Voinescu” și Grădinița cu Program Prelungit nr. 7 , Dr.Tr.Severin
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Tipul activităţii sau sectorul de Educaţie - învățământ special și special integrat
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitat
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Acivități și responsabilități
principale

Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Numele și adresa

28 iulie 2015- prezent
Expert consilier (COR 242306)
Desfășurarea activității în cadrul proiectului FRDS PH 030 ”Consiliere și formare
pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile”.Realizarea activităților specifice
de informare/consiliere/dezvoltare de competențe a grupului vulnerabil;
Colaborează la Dezvoltarea metodologiei și a setului de instrumente pentru
activitățile de consiliere; facilitează întâlnirile săptămânale/periodice ale grupurilor
de tineri; ; Aplică instrumentele de lucru cu grupul țintă; Desfășoară activități de
consiliere individuală și de grup. Derulează activități specifice de consiliere și
educare a carierei.
Asociația Română de Consiliere și Sprijin, Drobeta Turnu- Severin
Activități de informare și consiliere
27 iulie 2015 – 31 decembrie 2015
Expert consilier (COR 242306)
Desfășurarea activității în cadrul proiectului POSDRU/175/2.1/S/149902 : ”TOP
Management SV – BI – Firme de exercițiu pentru accesul elevilor la poziții de top
management, cercetare și inovare în viața profesională ” Realizarea activităților
specifice de informare/consiliere a elevilor din GT; Dezvoltarea metodologiei și a
setului de instrumente pentru activitățile de consiliere și informare; Realizează
portofolii de consiliere împreună cu beneficiarii; Facilitează întâlnirile cu părinții;
Facilitează activitatea de Bibliotecă vie- întâlnirile cu experții top management;
Participă la comitetul de selecție a Planurilor de Afaceri; Aplică instrumentele de
lucru conform metodologiei dezvoltate; Participă la analizele de progres ale echipei
de management; Desfășoară activități de consiliere individuală și de grup.
Asociația Română de Consiliere și Sprijin, Drobeta Turnu- Severin
Activități de informare și consiliere
01 iulie 2014 – 30 mai 2015
Consilier școlar ( COR 235903)
Elaborarea conținutului educațional, a instrumentelor și resurselor necesare în
cadrul proiectului POSDRU/153/1.1/S/137881: ”Dezvoltarea competențelor cheie
pentru un parcurs școlar performant – Comperform.”, Pregătirea, derularea și
evaluarea performanțelor programului ” Elevi mai performanți- Școala așa cum ne
place”
Inspectoratul Școlar Județean, Mehedinți
Consiliere și informare
1 februarie – 1 mai 2015
Expert informare și consiliere
Informarea și consilierea unui număr de 60 de persoane aparținând unor categorii
defavorizate din mediul rural și urban în cadrul proiectului
POSDRU/173/6.1/S/147894 - RESoRT ''
Rețeau Economiei Sociale Rurale
bazată pe Tradiții'' Realizează activitățile specifice de informare / consiliere a
grupului vulnerabil. Realizează profile ocupaționale și întocmește recomandările în
vederea formării profesionale și/sau angajării în întreprinderile sociale înființate.
Participa la întrunirile de evaluare periodica ale echipei de implementare. Dezvolta o
metodologie și un set de instrumente pentru activitățile de consiliere și informare.
Participa la analizele de progres ale echipei de management. Desfășoară activități
de consiliere individuala si de grup. Derulează activități specifice de consiliere si
informare conform acreditării deținute de organizație. Întocmește decontul de
cheltuieli personale
Asociația Română de Consiliere și Sprijin, Drobeta Turnu Severin
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Perioada Septembrie 1992- septembrie 2009
Funcția sau postul ocupat Institutor I
Activități și responsabilități
Asigurarea accesului elevilor la educație prin intermediul activității de predare;
principale
Consilierea părinților; evaluarea continuă a cunoștințelor, comportamentelor și
atitudinilor copiilor în vederea atingerii obiectivelor specifice învățământului primar.
Șc. cu cls. I-VIII Nr.6, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Numele și adresa angajatorului Liceul Pedagogic ”Ștefan Odobleja”, Drobeta Turnu Severin, Mehedinți
Tipul activității sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare
Perioada
Califiicarea/ diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/ furnizorului de
formare

2016
Atestat de liberă practică în psihopedagogie specială
Psiholog școlar specialist
Colegiul Psihologilor din România

Perioada 23-31 octombrie 2015
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Consilier pentru dezvoltare personală
Dezvoltarea carierei; Crearea spațiului de interacțiune cu persoanele consiliate;
explorarea soluțiilor potențiale ale situațiilor problemă; consilierea privind
modalitățile de dezvoltare personală.
Asociația CCDU- PHOENIX

2012-2014

Calificarea / diploma obţinută Master –”Terapia logopedică în procesele comunicării”
Disciplinele principale studiate / Tulburări de limbaj, psihodiagnoza limbajului, consiliere psihopedagogică,
competenţe profesionale psihopedagogie specială
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada

Universitatea din București, Facultatea de psihologie și Științele Educației

2012

Calificarea / diploma obţinută Membru al Corpului Național de experți în managementul educațional
Disciplinele principale studiate / Managementul educațional
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Inspectoratul Școlar Județean Mehedinți/ MECTS
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Perioada
Calificarea/ diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de
formare

2010
Certificat de absolvire – curs postuniversitar
Aspecte clinico- terapeutice în terapia tulburărilor limbajului oral; Demersuri
transdisciplinare

Perioada
Calificarea/ diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale
dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de
formare

2010
Formator de formatori
Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori; întocmirea și prelucrarea
documentelor administrative; Stimularea comunicării implicative și a muncii în
echipă; asigurarea de servicii de consiliere;organizarea și monitorizarea sesiunilor de
formare; conceperea propriei activități de formare ca formator de formator;
elaborarea strategiei de formare,evaluarea beneficiarilor, a produselor și a
programelor.

Universitatea de Medicină și Farmacie „GR.T. Popa” -Iași

Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic
Disciplinele principale studiate / Consiliere și orientare
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea/ diploma obținută
Disciplinele principale studiate/
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției de
învățământ/furnizorului de
formare

Universitatea ”Eftimie Murgu” - Reșița

2009
Diplomă de master – Management educațional
Leadership, Psihologie, Didactica psihologiei,
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiș” – Arad, Facultatea de Științe Economice

Perioada 2006
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Licență în psihologie
Psihologie generală; Neurospihologie; Psihologie experimentală; Sociologie;
Neurocibernetică; Psihologie socială; Psihologia personalității; Incursiuni în teoria
psihanalitică; Psihologia creativității;
Introducere în psihologia muncii și
organizațională; Psihodiagnostic; Psihopatologie; Psihologie socială experimentală;
Psihologie economică; Psihologie clinică; Psihologia reclamei și a publicității;
Psihologie aplicată în transporturi; Psihologie managerială; Psihologie politică;
Psihiatrie; Consiliere profesională.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Ecologică din București- Facultatea de Psihologie și Științe cognitive,
specializarea Psihologie

Perioada 1987-1991
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de bacalaureat- profil pedagogic
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Disciplinele principale studiate / Pedagogie, psihologie
competenţe profesionale
dobândite Școala Normală – Caransebeș, județul Caraș-Severin
Numele și tipul instituției de
Învățământ/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba

Engleza
Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la Discurs oral
conversaţie

Exprimare scrisă

B2 engleza

B
engleza
2

B
engleza
2

B
engleza
2

B
engleza
2

Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare, relaționare și empatie cu colegii și colaboratorii din diverse
programe și proiecte; bună relaționare și comunicare în limba engleză;
disponibilitatea de a lucra într-o manieră organizată și de a finaliza activitățile la
termenele fixate.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizarea și planificarea activităților și sarcinilor de lucru; bună gestionare a
conflictelor și a situațiilor de criză; lucru în echipă; analiză, sinteză, coordonare și
diseminare a informațiilor; abilități de planificare pe termen scurt, mediu și lung,
gândire strategică, autocontrol; rezistență la stres și efort; dorință de
autoperfecționare.
Experienţă în organizarea şi coordonarea unor grupuri de lucru, cu copiii, cu familia
acestora, cadrele didactice din unitatea în care imi desfasor activitatea. Aceste
competenţe le-am dobândit fiind responsabila Centrului logopedic Interșcolar
Mehedinți în perioada 2010-2016, membră în Consiliu de Administraţie al
C.J.R.A.E. Mehedinți, anul scolar 2010-2016, membră în cadrul Comisiei pentru
inspecția la clasă în profilul postului din cadrul concursului de ocupare a postului de
profesor logoped în anii școlari 2013-2015. Membră în Comisia de Evaluare a
dezvoltării psihosomatice a copiilor în perioada 2014 - 2016 .
Metodist pentru învățămant special și special integrat din cadrul Inspectoratului
Școlar Județean Mehedinți, în anii școlari 2010 - 2016
Experienţă în managementul proiectului

Competenţe şi aptitudini de ABSOLVIRE CURS „ INIŢIERE IT ŞI UTILIZARE AEL
utilizare a calculatorului sistemul de operare WINDOWS, componentele pachetului Microsoft Office
(Word, Excel, PowerPoint), SPSS (Statistical Package for Social Science)
Utilizare Internet
Competenţe şi aptitudini
artistice
conducere

Permis(e) de

Muzica, beletristica, călătoriile
Categoria B
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Anexe

Diplomă de Master
Diplomă de Licență
Certificat de absolvire curs Formator de formatori
Certificat de absolvire curs Consilier de dezvoltare personală
Certificat de acordare a gradului didactic I
Fișa postului proiect FRDS PH 030
Fișa postului proiect POSDRU/175/2.1/S/149902
Fișa postului proiect POSDRU/173/6.1/S/147894
Decizie constituire Comisia de Evaluare Psihosomatică
Membru al Corpului Național de experți în managementul educațional
Decizie metodist ISJ Mehedinți
Decizie constituire Comisia pentru inspecția la clasă din cadrul concursului de
ocupare a postului de consilier școlar
Diplome de participare
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