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Curriculum vitae 
Europass 

 Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresa(e) 

Telefon(-oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri)

Nationalitate(-tati) 

Data naşterii 

Sex 

BOLCHIŞ, Antoaneta Georgina 

Locul de muncă  / Domeniul 
ocupațional 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MARAMUREȘ 
CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ MARAMUREȘ 
Profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică 
Liceul Teoretic ,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2019-2020 
Inspector școlar pentru activități extrașcolare, cu atribuții pentru învățământ special 
Purtător de cuvânt al Inspectoratului  Școlar Județean Maramureș 
Inspectoratul  Școlar Județean Maramureș 
Activitate publică-coordonator activități educative, activități didactice, organizare de 
evenimente educaționale 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

2019-2020 
Inspector școlar pentru activități extrașcolare cu atribuții pentru învățământ special 
Inspectoratul  Școlar Județean Maramureș 
Activitate publică-coordonator activități educative, activități didactice, organizare de 
evenimente educaționale; purtător de cuvânt al Inspectoratului  Școlar Județean Maramureș 

2018-2019 
Inspector școlar pentru științe socio-umane 
Inspectoratul  Școlar Județean Maramureș 
Activitate publică-coordonator activități educative, activități didactice, organizare de 
evenimente educaționale 

2017-2018 
PSIHOLOG 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș 
Consiliere școlară  în Cabinet de asistență psiho-pedagogică - Liceul Teoretic 
,,Ioan Buteanu” Șomcuta Mare 

 2016-2017 
PSIHOLOG 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș 
Activitate publică  

01.06.2014- 31.08.2016 
PROFESOR-  DIRECTOR  ADJUNCT 
LICEUL TEORETIC,, IOAN  BUTEANU” ȘOMCUTA MARE 
Activitate publică - învăţământ  liceal 

01.09.2006 -01.06.2014 
 PROFESOR-DIRECTOR 
 Activitate instructiv-educativă la grupă 
Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.1-Şomcuta-Mare 
 Activitate publică - învăţământ preşcolar 
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       Perioada 
      Funcţia sau postul ocupat 

  Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 Educaţie şi formare 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

 Discipline principale studiate/competențe      
 dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

 Discipline principale studiate/competențe      
 dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

 Discipline principale studiate/competențe      
       dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ 

       Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută    

 Disciplines principale studiate / 
  competenţe dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

  Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplines principale studiate / 
       competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

  Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplines principale studiate / 
       competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

 Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplines principale studiate / 
       competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

  Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplines principale studiate / 
       competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

  Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplines principale studiate / 
       competenţe dobândite  

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

  2006-1996 
EDUCATOARE 

 Activitate instructiv-educativă la grupă 
 Grup Şcolar Ioan Buteanu, Grădiniţa Buciumi 

Activitate publică - învăţământ preşcolar 

2017-2020 
DOCTORAND 
DOCTORAND ÎN ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI 
UNIVERSITAEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ- NAPOCA  
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI 
ȘCOALA DOCTORALĂ ,,ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI” 

2016 
Dezvoltarea competențelor de leader în managemnent educațional 
Atestat de formare continuă 
CNDRU EUROSTUDY 

2016 
Consilier pentru dezvoltare personală 
Atestat de formare continuă 
Fundația CLM  ECHO  

2016 
Certificat de participare 
Evaluarea clinică a copilului abuzat/neglijat 
Expert PSY București  

2015 
DIPLOMĂ  Absolvire Facultate 
Psiholog  

Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 

2015 
ÎAdeverință- Absolvire Masterat 
Masterat Psihologie clinică 

Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad 

2015 
Evaluator de furnizori de formare și programe de formare 
Certificat de absolvire 

SC. CDP. ARIS SA 

2014 
Atestat de formare continuă 
Dezvoltarea socio-emoțională a copiilor și adolescenților prin programe EREC 

Asociația de Științe Cognitive din România 

2013 
Adeverință  nr.467/31.03.2015 
,,Inspecția școlară” 

Casa Corpului Didactic Maramureș 

2012 
 Adeverinţă nr.36 din 19.03.2012; 60 credite profesionale transferabile. 
 MANAGEMENT EDUCAȚIONAL EUROPEAN 
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 Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplines principale studiate / 
       competenţe dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de î nvăţământ / 
  furnizorului de formare 

12 
 

20122012 
 

Adeverinţă nr.36 din 19.03.2012; 40 credite profesionale transferabile. 
  COMPETENȚĂ, PROFESIONALISM ȘI DIMENSIUNE EUROPEANĂ PRIN INTEGRARE TIC ÎN ACTUL 
EDUCAȚIONAL 
 

CCD MARAMUREȘ 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 Discipline principale studiate / 
       competenţe dobândite 

 Numele şi tipul instituţiei de  învăţământ /  
  furnizorului de formare 

Perioada 

2011 
Certificat 
P.R.E.T- Programul de dezvoltare și îmbunătățire a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din 
grădinițe 

 M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD

2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat în curs de eliberare 

Discipline principale studiate / competenţe 
dobândite 

Psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul de calificare naţională şi 
internaţională 

 Periioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / competenţe  
       dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

  Perioada 
       Calificarea / diploma obţinută 

Discipline principale studiate / competenţe 
       dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei- Babeş Bolyai 

 Curs postuniversitar 

 2010 
 Certificat de absolvire nr. 00019545 
 Pedagogie-psihologie 
 Mentor 
M.E.C.T.S, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale 

 2010 
 Certificat de absolvire nr. 00022242 
 Pedagogie-psihologie – Învăţămâmt preşcolar 
 Metodist 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD

 2010 
 Certificat de perticipare 
 Educaţia incluzivă 

M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD

 2010 
 Adeverinţă în curs de eliberare 
 Bazele educaţiei parentale 

M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD

 2010 
 Adeverinţă în curs de eliberare 
 A.R.A.C.I.P 

M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD

 2010 
 Adeverinţă 
  Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copii şi adolescenţi. Alimentaţia sănătoasă şi 
activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor. 
M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD
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                                      Perioada 
                         Calificarea / diploma obţinută 
                      Disciplinele principale studiate /                     
                Competenţe profesionale dobândite 
                              Numele şi tipul instituţiei        
          de învăţământ / furnizorului de formare 
 

                                         
                                              Perioada 

                    Calificarea / diploma obţinută 
                        Disciplinele principale studiate /                                
                Competenţe profesionale dobândite 
          Numele şi tipul instituţiei de învăţământ           
                                   / furnizorului de formare 
                                         
                                                          Perioada 

                        Calificarea / diploma obţinută 

                       Disciplinele principale studiate / 
                 competenţe profesionale dobân ite 

       Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                                   furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                                    internaţională 

 
                                                         Perioada 

                          Calificarea / diploma obţinută 

                        Disciplinele principale studiate / 
                   competenţe profesionale dobândite 

       Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
                                    furnizorului de formare 

                 Nivelul în clasificarea naţională sau 
                                                     internaţională 

                                   
                                               Perioada  
                          Calificarea / diploma obţinută       
Disciplinele principale studiate /    competenţele 
                                     profesionale dobândite 
          Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                                      furnizorului de formare 
 
                                                          Perioada  
                           Calificarea / diploma obţinută 
                        Disciplinele principale studiate /            
                  competenţele principale dobândite 
          Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /         
                                     furnizorului de formare 
Nivel de clasificare naţională sau internaţională 

 

Perioda         
                        Calificarea / diploma obţinută 

                         Disciplinele principale studiate 
          Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /                     
                                       furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare naţională şi internaţională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 2009 
  Adeverinţă 
  Curs de formare în domeniul serviciilor CRED 
  Mentor CRED 
   
  M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
 
   
  2008 
  Diplomă de Masterat 
  Management educaţional 
  Management educaţional 
  Universitatea de Vest ,,Vasile Goldiş” Arad                                                                                                 
 
    
2007 
 
  Certificat de absolvire nr. 0067227 
 
  Ocupaţia de formator 

 

  M.Ed.C  M. Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 
 

   
 
  2007 
   
Certificat de absolvire nr.0244719 
   
Auditor în domeniull calităţii 
 
  M.Ed.C., Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 
 
 
   
 
 
   2007 
   Adeverinţă         
  Iniţiere utilizare calculator-AEL 
 
   Casa Corpului Didactic Maramureş   Siveco Bucureşti 
 
 
 
2007 
  Certificat de competenţe profesionale 

 Management-   ,,START  MANAGER” 
management educaţional 
comunicare şi curriculum 
tehnici informaţionale computerizate 

Fundaţia Sfântul Anton de Padua - Ulmeni  
 
 
 
2007 
Diplomă 
  Activităţi creative în sistemul educaţional francez 
  M.E.C.T.S, I.S.J.MM, CCD 
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 Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

       Disciplinele principale studiate 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / f  

  furnizorului de formare 

Perioada  

 Calificarea / diploma obţinută 
 Disciplinele principale studiate 
 Numele şi tipul instituţiei de  

       învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare naţională şi internaţională 

 Perioada 
 Calificarea / diploma obţinută 

 Disciplinele principale studiate 
 Numele şi tipul instituţiei de  

       învăţământ / furnizorului de formare 
Nivelul de clasificare naţională şi internaţională 

Competenţe personale 

Limba(i) maternă(e) 

 2006-2005 
   Adeverinţă 
  Managementul proiectelor europene 
Inspectoratul Şcolar al judeţului Maramureş 

2001 

  Profesor      Diplomă de licență 
Facultatea deTeologie-Litere 
Universitatea de Nord Baia-Mare 
Studii superioare 

1991-1996 

Educatoare 

Şcoala Normală Sighetu-Marmaţiei 

Română 

Limba(i) străină(e) 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba B2 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent  

B1 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent 

Limba B2 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent 

B1 utilizator 
independent 

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competente de comunicare  Atitudine deschisă 
 Receptivitate la nou 
 Competente de comunicare şi relaţionare eficiente 
 Acordare de consultanţă de specialitate 

Competenţe 
organizaționale/manageriale 

 DiIRECTOR 
 Formator 
2007, 2008, 2011, 2012 
,,TEHNICI MODERNE ÎN ACTIVITĂȚILE PRACTICE,, 
COMPETENȚĂ, PROFESIONALISM ȘI DIMENSIUNE EUROPEANĂ PRIN INTEGRARE TIC ÎN 
ACTUL EDUCAȚIONAL,, 

 METODIST 
 Coordonarea şi conducerea activităţii Centrului metodic Şomcuta-Mare 
 Organizarea cercurilor pedagogice 
 Motivare,implicare 

 Coordonator proiect  judeţean:,,Călătorim prin Europa’’ 
 Organizator simpoozion județean:  ,Credința vie în limbajul și comportamentul adolescentului”” 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Utilizare calculator 

Competenţe informatice  O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și 

PowerPoint™);alte programe manageriale 
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Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare 

 Conferințe 

Publicaţii 
Cărți în colaborare 
Bocoș, M.-D. (coord.). (2019). Dicționar praxiologic de pedagogie. Volumul V: P-Z.Cluj-Napoca: 

EdituraPresa Universitară Clujeană. 

Bocoș, M.-D. (coord.). (2018). Dicționar praxiologic de pedagogie. Volumul IV: M-O. Pitești: 

Editura Cartea Românească Educaţional. 

Coordonator reviste:,,Voiniceii’’nr.1,2,3 
  ,,Grădiniţe din Ţara Chioarului’’,nr.1,2 
 :,,Călătorim prin Europa’’ 

Elaborare auxiliar didactic:,,Tehnici moderne în activităţile practice’’ 

Starea civilă-căsătorită 
 Persoane de contact: Criprian Cucuiat, inspector școlar general adjunct, 0744554081 

Congresul internațional ASCIP 2019, Cercetarea modernă în psihologie, Sibiu 
Conferința internațională Arad 
,,Asigurarea egalității de șanse prin management educațional și asistență psihopedagogică în context 
   european” 
,,Astra șomcuteană. Educație și transdisciplinariatate contemporană” 
,,Teorii, valori și practici educaționale”” 
,, Interdisciplinaritate și intervenție psihopedagogică în context regional maramureșean”” 

Anexe Copii după diplomele și certificatele obţinute, menţionate mai sus 

Data: 21.06.2018 


