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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ţugui Iuliana 

 

Adresa(e) Iaşi, com. Valea Lupului, str. Magnoliei nr.31 

 

Telefon(-oane) +4 0744579053 +4 0758070670  

Fax(uri) +4 0232/245778 

E-mail(uri) iuliana_tg@yahoo.com 

Nationalitate(-tati) Română 

Data naşterii 20 .07.1967 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

 Membru în echipa de proiect: 

 

”Exchange of Good Practices in the Implementation of VET competitions 

(EgpiVET)” 

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie-2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia Națională de specialitate- învățământ profesional, liceal- 

filieră tehnologică- pentru domeniul: finanțe, administrație, comerț și servicii 

Perioada Septembrie 2004- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Numele şi adresa 

angajatorului 

  Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iaşi. 

Perioada Septembrie 2007- prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Colaborator extern, expert în evaluare și acreditare, înscris în Registrul 

propriu al ARACIP  

 Evaluator  ARACIP  

 Evaluator  ARACIP -expert în proiectul „Dezvoltarea culturii calităţii şi 

furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ preuniversitar din 

România prin implementarea standardelor de referinţă. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

ARACIP  

Perioada 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert în management educațional- membru Corpul  Național al experților în 

management educațional 

mailto:iuliana_tg@yahoo.com


2 
 

Perioada Ianuarie 2012-aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect- proiect POSDRU „PRACTIC- PRegătește-te și Acționează 

pentru cariera ta” 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 

Perioada Februarie 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert contabil- membru CECCAR 

Perioada 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Metodist ISJ și mentor 

Perioada 2010-2012 

Funcţia sau postul ocupat  Formator  în cadrul proietului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din 

învățământul liceal, care predau discipline economice” 

Perioada 1994 - septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat colaborator- consultanţă financiară 

Numele şi adresa 

angajatorului 

BUTTO srl, Iaşi 

Perioada Ianuarie 1993- septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat profesor titular 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Grup Şcolar Virgil Madgearu, Iaşi. 

Perioada 2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat profesor asociat  . 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea Petre Andrei Iaşi,     Facultatea de Economie. 

Perioada Septembrie 1997- iunie 1999, 

Funcţia sau postul ocupat 

                            

profesor asociat   

Numele şi adresa 

angajatorului 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Iaşi 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 

 

Ianuarie-februarie 2019 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Managementul situațiilor de criză educațională 

Perioada 

 

Octombrie 2014- februarie 2017 
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Calificarea / diploma 

obţinută 

Master- Politici și management în educație 

Perioada 

 

Aprilie 2016 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Europass Mobility, Mobility Project VET learnes and staff,  no.  2015-1-

RO01-KA102-014238, ”Teachers for an open vocational school”, partener 

ADC College, Londra 

Perioada 

 

Noiembrie 2015 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

Perioada 

 

2014 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Expert accesare fonduri str 

 ucturale 

Perioada 

 

2012-2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Profesor-evaluator de competențe profesionale 

Perioada 

 

2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de 

descentralizare a învățământului preuniversitar. 

Perioada 

 

2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Manager financiar 

Perioada 2009-2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

 Curs de formare- metodiști ISJ IAși 

Perioada 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Manager proiect 

Formator 

Perioada 

 

2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Mentor 

Expert contabil, membru CECCAR 

Perioada 

 

2007-2008 
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Calificarea / diploma 

obţinută 

Expert în evaluare şi acreditare  

 

Numele şi tipul instituţiei                     

de     invăţământ / furnizorului 

de formare 

ARACIP 

 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

Managementul unităţilor din învăţământul tehnic şi profesional 

 

Numele şi tipul instituţiei                     

de     invăţământ / furnizorului 

de formare 

Univ „ Gh. Asachi” Iaşi 

 

Perioada 

 

2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

-Optimizarea şi inovarea procesului de învăţământ tehnic şi profesional 

Management şi Comunicare 

-Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice 

Numele şi tipul instituţiei                     

de     invăţământ / furnizorului 

de formare 

Univ „ Gh. Asachi” Iaşi 

 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Auditor intern 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Asigurarea calităţii în învăţământul  tehnic şi profesional 

Numele şi tipul instituţiei                     

de     invăţământ / furnizorului 

de formare 

CCD Iaşi 

Perioada 

 

2002 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Doctorat în specializarea “Contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei                     

de     invăţământ / furnizorului 

de formare 

Univ. „ Al. I.Cuza”, Iaşi 

Perioada 1992 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 

 Studii superioare „Finanţe- contabilitate” 

Numele şi tipul instituţiei                     

de     invăţământ / furnizorului 

de formare 

Univ. „ Al. I.Cuza”, Iaşi 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba maternă română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză  

B

1 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizator 

independent 

B

1 

Utilizato

r 

independ

ent 

Limba engleză  

A

2 

Utilizator 

intermediar 

A

2 

Utilizator 

intermediar 

A

2 

Utilizator 

intermediar 

A

2 

Utilizator 

intermediar 

A

2 

Utilizato

r 

intermed

iar 

Competențe de comunicare Competențe de comunicare dobândite prin ocuparea următoarelor funcții: 

 

- metodist ISJ și mentor pentru studenții de la facultatea FEEA Iași 

 

- formator,  coautor  suport de curs ”Didactica unei noțiuni de contabilitate ” și  

fomator  în cadrul proietului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din 

învățământul liceal, care predau discipline economice” 

-membră în comisia de elaborare ROFUIP, 20111. 

-membră în grupul de lucru pentru  elaborare programe definitivat. 

-evaluator extern, expert ARACIP  

-expert contabil, membru CECCAR 

Competențe de evaluare -Evaluator   discipline economice la examenele de definitivat și ocupare 

posturi didactice; 

-Evaluator discipline economice la concursuri și olimpiade școlare de 

specialitate; 

-Membru în   ”Comisia de analiză a SPP, a curriculumului, a necesarului de 

resurse umane și a echipamentelor,….” La nivel de CNDIPT, în perioada  

octombrie-noiembrie 2018; 

-Membru în Comisia Națională de specialitate- învățământ profesional, liceal- 

filieră tehnologică- pentru domeniul: finanțe, administrație, comerț și servicii 
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Competențe 

organizaționale/managerial

e 

Competențe dobândite prin: 

- șef de comisie metodică și membră în Consiliul de administrație la Grup 

Școlar ”Virgil Madgearu” în perioada 2002-2004, 

-director în la Liceul Tehnologic Economic de Turism, în perioada 2004-prezent 

-membră  a comisiei naționale de specialitate: învățământ profesional, liceal-

filieră tehnologică și postliceal pentru domniul: finanțe, administrație, comerț și 

servicii, în perioada 2001-2003. 

-Membră a Corpului experților în management educațional 

-membră în Consiliul consultativ  de specialitate la ISJ Iași 

-responsabil cerc pedagogic directori, 2012-2106. 

Competențe dobândite la 

locul de muncă 

 

 -Comunicare 

- Lucru în echipă 

- Coordonare 

Competențe informatice - utilizarea curentă a  pachetului office 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare  

Publicații -Autor lucrarea ”Contabilitatea fluxurilor de trezorerie”, Editura Economica 

2002, ISBN  973-590-639-2 

-Coordonator la lucrarea ”Alternative și atitudini educaționale”Ed Stef 2009, 

ISBN 978-973-1809-69-4 

-Articol în  lucrarea ”Alternative și atitudini educaționale”Ed Stef 2009, ISBN 

978-973-1809-69-4, ”Previziunea fluxurilor de trezorerie-pârghie în luarea 

deciziilor investiționale”. 

- Coordonator la lucrarea ”Alternative  educaționale”Ed Stef 2010, ISBN 978-

606-575-037-1 

-Coautor  la elaborarea auxiliarului  didactic în cadrul proiectului POSDRU- 

”PRACTIC- Pregătește-te și Acționează pentru Cariera Ta”: 

”Ghidul. Stagiilor de practică” ISBN- 978-973-667-486-0 

-Coautor  suport de curs ”Didactica unei noțiuni de contabilitate ” și  Fomator  

în cadrul proietului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din 

învățământul liceal, care predau discipline economice” 

-Autor articole în domeniul Managementului educaţional, şi a reformei 

învăţământului  în revista AMPHITRION,  în fiecare nr. ( În anexe sunt  ataşate 

extrase din unele reviste) ISSN267-6093 
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29.09.2020 

 

Prof.dr. Iuliana Țugui 

Conferinte -Participare la Conferința- Educația ieșeană-Confluențe, metamorfoze, idealuri” 

-Participare la Conferința națională a elevilor, Dinamica lumii contemporane și 

educația adolescenților...” 

participare la Conferința internațională ”Strategii educaționale de succes. 

Abordări internaționale- Scoția, Statele Unite ale Americii, 2011. 

-Participare  la Seminarul regional ”Sprijin pentru unitățile școlare în 

implementarea manualului de evaluare internă a calității educației!, ARACIP, 

2012 

Proiecte -Manager de proiect  ERASMUS: ”Promoting National Identity in European 

Context through Customs and Tradition” 

- Manager de proiect în proiectul POSDRU – ”PRACTIC-Pregătește te și 

Acționează pentru Cariera ta”,  s-a derulat în perioada 2012-martie 2014. 

-Membră în echipa de implementare a proiectului: Crafting Europe – 

Discovering future opportunities by looking into old trades. 

 

-Membră în echipa de implementare proiect ”Sustenable energy management at 

schools in Europe”- coordonator România- ISJ Iași. 

-Membră în echipa de proiect Erasmus ”Teachers for an open vocațional”. 

 


