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Informatii personale  

Nume  AVRAM NICOLAE IOAN 

Adresa  Str. Grigore Irofte, nr.1, Bl.S60, Et. 3, ap. 48 

Telefon 0745 009 028 

Fax  

E-mail avramnicolaeioan@yahoo.com 

Nationalitate Română 

Data nasterii  28 Decembrie 1974 

Experienta profesionala  

Perioada (de la - pana la -) 

 

 09.05.2022 - Prezent 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Bihor 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Inspector Școlar General Adjunct 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonează departamentele de Management și dezvoltare 

instituţională, Resurse umane,  Dezvoltarea resursei umane, 

Proiecte și Educație nonformală din cadrul Inspectoratului Școlar 

Județean Bihor 

Perioada (de la - pana la -) 

 

17.01.2022 – 08.05.2022 

Numele si adresa angajatorului Palatul Copiilor Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Director 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Conducere, îndrumare și control 

Membru în Consiliul de administrație 

Activitate nonformală 

Perioada (de la - pana la -) 

 

5 octombrie  2020 - prezent 

Numele si adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Cluj 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Formare profesori în cadrul Proiectului „Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți” – CRED – cod SMIS 118327, 

POCU/254/6/20/118327 

Functia sau postul ocupat Expert formare ciclul gimnazial(Geografie) – județul Bihor,  

cod COR 242401, conform Clasificării ocupațiilor din România,  

în cadrul Proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți” – CRED – cod SMIS 118327, 

POCU/254/6/20/118327 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Formează profesorii de geografie și cei din aria curriculară Om și 

Societate 

Perioada (de la - pana la -) 

 

1 septembrie 2020- 16.01.2022 

Numele si adresa angajatorului Colegiul Național „Mihai Eminescu” Oradea 
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Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Profesor de geografie 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Predă disciplina geografie în cadrul colegiului 

Perioada (de la - pana la -) 

 

12 octombrie 2018 – 31 august 2020 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Judeșean Bihor, Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Inspector școlar pentru istorie, geografie și științe socio-umane 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonează activitatea instructiv-educativă din cadrul 

Inspectoratului Școlar Județean  Bihor, pentru diciplinele 

istorie, geografie și științe socio-umane 

Perioada (de la - pana la -) 

 

09 ianuarie 2017- 11 octombrie 2018 

Numele si adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Conducere, îndrumare și control 

Membru în Consiliul de administrație 

Activitate instructiv-educativă 

Perioada (de la - pana la -) 

 

01 septembrie 2016 - 08 ianuarie 2017 

Numele si adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuși” Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Director 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Conducere, îndrumare și control 

Membru în Consiliul de administrație 

Activitate instructiv-educativă 

Perioada (de la - pana la -) 

 

01 septembrie 2015 - 31 august 2016 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonează compartimentul dezvoltarea resursei umane din 

cadrul Inspectoratului Școlar Județean Bihor Învăţământ 

Perioada (de la - pana la -) 

 

12 mai  2014 -  21 august 2015 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Inspector Şcolar General 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Conducere, îndrumare și control, coordonează și conduce 

întregul proces educațional la nivelul învățământului 
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preuniversitar din județul Bihor Învăţământ 

Perioada (de la - pana la -) 

 

21 August 2012 – 12 mai  2014 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ 

Functia sau postul ocupat   Inspector Şcolar General Adjunct 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Coordonează departamentele de Management și dezvoltare 

instituţională, Resurse umane,  Dezvoltarea resursei umane, 

Proiecte și Educație nonformală din cadrul Inspectoratului 

Școlar Județean Bihor 

Perioada (de la - pana la -) 

 

2010 – 22 August 2012 

Numele si adresa angajatorului Colegiul Tehnic ” Mihai Viteazul”, Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

Functia sau postul ocupat Profesor  

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Activitate instructiv-educativă 

Diriginte  

Perioada (de la - pana la -) 

 

   2010 - 2009 

Numele si adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Oradea 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Coordonează activitatea directorilor unitaţilor de învăţământ 

din  județul Bihor 

Functia sau postul ocupat Inspector Management şi dezvoltare instituţională 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Învăţământ 

Perioada (de la - pana la -) 2006 – 2009 

Numele si adresa angajatorului   Școala Gimnazială cu cls. I-VIII Tăuteu, Structura Chiribiş 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

  Activitate instructiv-educativă 

Îndrumare și control 

Functia sau postul ocupat Profesor coordonator  

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Învăţământ, Profesor Istorie-Geografie 

Perioada (de la - pana la -) 2004-2006 

Numele si adresa angajatorului Școala Gimnazială cu cls. I-VIII Tăuteu, Structura Chiribiş 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

Functia sau postul ocupat Director  

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Conducere, îndrumare și control 

Membru în Consiliul de administrație 

Activitate instructiv-educativă 

Perioada (de la - pana la -) 2004-2006 

Numele si adresa angajatorului  Școala Gimnazială cu cls. I-VIII Tăuteu, Structura Chiribiş 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ 

Functia sau postul ocupat Director  

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Conducere, îndrumare și control 

Membru în Consiliul de administrație 
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Activitate instructiv-educativă 

Perioada (de la - pana la -) 2001-2004 

Numele si adresa angajatorului Școala Gimnazială cu cls. I-VIII Tăuteu, Structura Chiribiş 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

Functia sau postul ocupat Profesor de istorie-geografie 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Activitate instructiv-educativă 

Diriginte  

Perioada (de la - pana la -) 2000-2001 

Numele si adresa angajatorului Liceul Teoretic ”Nicolae Jiga”, Tinca 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

Învățământ 

Functia sau postul ocupat Profesor de Istorie - Geografie 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

Activitate instructiv-educativă 

  Diriginte 

Educatie si formare  

Perioada (de la - pana la -) 26 iulie 2020 -11septembrie 2020 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Ministerul Educației și Cercetării 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație ( Institutul de 

Științe ale Educației) 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Invățământ – Curs de formare pentru a fi Formator în cadrul 

Proiectului  `CRED- Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți. Formare nivel I” - cod COR 242401, conform 

Clasificării ocupațiilor din România 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Certificat – 15 credite 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Național 

Perioada (de la - pana la -) 14-19.06.2015 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Lifelong Learning Programme 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Certificat 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Internațional  

Perioada (de la - pana la -) 30.06.-02.07.2014 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

New England College 

Domeniul studiat/aptitudini Competențe de succes, inserție pe piața muncii 
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ocupationale 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Certificat  

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Internațional  

Perioada (de la - pana la -) 10.02.- 24.02.2014 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Centrul de cercetări și studii europene 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Managementul educațional 

Adaptarea competențelor personalului didactic la schimbările din 

educație 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Certificat de absolvire cu supliment descriptiv 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Internațional  

Perioada (de la - pana la -) 23.03.2013 – 21.04.2013 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea ”Babeș - Bolyai” din Cluj Napoca  

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Program de perfecționare în Geomatică 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 30.01. - 01.03.2012 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

FCU ”Henri Coandă”, Oradea  

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Curs formare management educational  

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Management educațional 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 

 

Aprilie 2011 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea din  Oradea 
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Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Geografie 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Grad Didactic I  

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 2009 - 2010 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Sc ” Infoeducaţia”, SRL 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Formarea adulţilor 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Formator  

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 2008 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

M.E.C.T,  ISJ Bihor  

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Evaluarea competenţelor de Istorie-Geografie 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) August 2006 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea din  Oradea 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Geografie 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Grad Didactic II  

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 2002 - 2004 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea din Oradea 

Domeniul studiat/aptitudini Turism si Amenajare teritorială 
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ocupationale 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Masterat  

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) August 2002 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Universitatea din Oradea 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Geografie 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Gradul Definitivat  

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 1996 - 2000 

Numele si tipul institutiei de 

invatamant si al organizatiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Facultatea de Știinţe Socio - Umane, Universitatea din Oradea 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupationale 

Specializarea Istorie-Geografie 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Diplomă de Licenţă 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Perioada (de la - pana la -) 1989 - 1993 

Numele si tipul instituției de 

învățământ si al organizației 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Liceul  Agroindustrial Salonta 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaționale 

Contabil statistician, planificator 

Tipul calificarii/diploma 

obtinuta 

Economic, Bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei 

de 

instruire/invatamant 

Naţional 

Aptitudini si competente 

personale dobandite in cursul 

vietii si carierei, dar care nu 

sunt neaparat recunoscute 

printr-un certificat sau o 

diploma 

Rezistenţă psihică şi fizică la efort susţinut. Capacitate de 

concentrare mare, atenție distributivă, memorie vizuală foarte 

bună. 

Limba materna Limba Română 
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Limbi straine cunoscute: 

- abilitatea de a citi 

- abilitatea de a scrie 

- abilitatea de a vorbi 

Limba Engleză 

- abilitatea de a citi - bine 

- abilitatea de a scrie - bine 

- abilitatea de a vorbi – bine 

Aptitudini si competente 

artistice 

Muzica, desen, pictura, 

literatura etc. 

Organizarea  şi regizarea unor spectacole artistice în cadrul unor 

serbări tematice, concursuri. 

Aptitudini si competente 

sociale 

Locuiti si munciti cu alte 

persoane, intr-un mediu 

multicultural, ocupati o  

pozitie in care comunicarea 

este importanta sau 

desfasurati o activitate in 

care munca de echipa este 

esentiala (de exemplu, 

cultura, sport etc.) 

Comunicare şi relaţionare interpersonală foarte bună, capacitatea 

de a lucra în echipă, adaptare şi interes pentru nou.  

Aptitudini si competente 

organizatorice 

De exemplu coordonati sau 

conduceti activitatea altor 

persoane, proiecte si 

gestionati bugete; la locul de 

munca, in actiuni voluntare 

(de exemplu, in  domenii 

culturale sau sportive), sau la 

domiciliu. 

Abilităţi de coordonare şi conducere a unităţilor de învăţământ. 

Abilităţi de organizare a activităţii manageriale 

Membru in echipa de proiect POSDRU  ID  62534 „Formarea 

profesorilor de matematica si stiinte in societatea cunoasterii” 

Membru în echipa de proiect POSDRU ”Skills for Jobs” 

Aptitudini si competente 

tehnice  (utilizare calculator, 

anumite tipuri de 

echipamente, masini etc.) 

Utilizarea pachetului Microsoft Office (Word,Excel si Power 

Point) 

 

Permis de conducere Detin permis de conducere categoria B din 2009 

Alte aptitudini si competente 

Competente care nu au mai 

fost mentionate anterior 

Sunt pasionat de sport, activităţi turistice, politică  

Perfecţionist ,Echilibrat 

Sociabil 

Informatii suplimentare referinţe: Inspector școlar general și inspector școlar  genaral 

adjunct de la  ISJ Bihor,  profesori de la Colegiul Tehnic ”Mihai 

Viteazul” Oradea, elevi , părinţii acestora, profesori de la Liceul 

Tehnologic „Constantin Brâncuși” Oradea,  profesori de la 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea, elevi , părinţii 

acestora,  Inspectorii din Isj Bihor 

Anexe  

 


