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Curriculum vitae  
Europass  

  
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume UDA Mihaela 

Adresă(e) Str. Ioan Borcea Nr 41, cod poştal 900402, Constanţa, România 

Telefon(oane) Fix  0241/549805  Mobil: 0723121239 

Fax(uri) - 

E-mail(uri)   Mihaelauda@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 14.02.1977 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Colegiul Comercial “Carol I” Constanța 
Profesor 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada    01.09.2004 -  prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, grad didactic definitiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale  
 
 
 

Proiectare didactică, organizare şi realizare a activităţilor de învăţare, participare la acţiuni  
complementare procesului de învăţare, îndrumarea proiectelor de certificare a competenţelor 
profesionale, participarea la activităţi de formare continuă, activitate de orientare şi consiliere; 
Membru al Comisie i de asigurare şi evaluare a cali tăţ i i  a Colegiu lui Comercia l „Carol 
I” centru de retea interasistență a cal i tăț i i  ISJ Constanța  2016-2017, 2015-2016, 
2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2012-2011, 2010-2011, 2009-2010, 2008-2007; 
Evaluator al Comisia de examinare şi certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea 
certificatului de calificare profesională nivel 4/3, 2016– 2010; 
Membru al Comisiei Judeţene de Organizare şi Evaluare pentru Olimpiada Interdisciplinară – profil  
servicii, faza judeţeană 2010, Constanţa; 
Monitor de calitate în Comisia de examinare şi certificare a competenţelor profesionale pentru obţinerea   
certificatului de calificare profesională nivel 3– 2009;  

    Coautor de curriculum la decizia şcolii pentru domeniul servicii, 2009, 2008, 2007; 
Evaluator în Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a Direcţiei Pentru 
Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Constanţa: 2010, 2009, 2008; 2007;  
Formator „Resurse umane în programul PHARE  2005 Coeziune Economică şi Socială, Dezvoltarea     

Numele şi adresa angajatorului    Colegiul Comercial  „Carol I” Constanţa; Strada Decebal nr. 15, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Învăţămant preuniversitar-învăţământ profesional şi tehnic 
  

Perioada 01.09.2002 -  01.09.2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular, debutant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare didactică, organizare şi realizare a activităţilor de învăţare, participare la acţiuni  
complementare procesului de învăţare, îndrumarea proiectelor de certificare a competenţelor 
profesionale, participarea la activităţi de formare continuă, activitate de orientare şi consiliere; 
Organizarea de olimpiade interdisiplinare şi concursuri profesionale, faza judeţeană, locală şi pe şcoală, 
organizarea zilei şcolii, organizarea târgului de oferte educaţionale, organizarea activităţilor metodice; 
Evaluator în Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor a Direcţiei Pentru 
Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Constanţa;  

Educaţie şi formare  

Perioada   .12.2016 - .01.2017 
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Calificarea / diploma obţinută   Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă “Manageri și leadership”/ 
Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 
  Academia de Studii Economice București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   01.06.2014 -  30.05.2015 

Calificarea / diploma obţinută   Curs de cercetare doctorală “Performanță și excelență în cercetarea doctorală și postdoctorală în 
domeniul științelor economice din România”/ Certificat program de cercetare a doctoranzilor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Compențe de cercetare doctorală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice 
  Academia de Studii Economice București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   19.03 - 20.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă “Utilizarea instrumentelor on-line în educație”/ Certificat program de perfecționare 
a cadrelor didactice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Junior Acheievement Young Enterprise 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   29.06 - 21.07.2013 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă “Didactica firmei de exercițiu-nivel I”/ Adeverință program de perfecționare a 
cadrelor didactice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Discipline economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Academia de Studii Economice București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   18.04.2012 – 18.05.2012 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă “Colaborare la clasa digitală”/ Certificat de dezvoltare profesională continuă a 
personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Formare  digitală la distanţă şi activităţi practice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Centrul pentru Inovare în Educaţie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   05. – 06.2012 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă “Dezvoltarea profeasională și oportunități de carieră”/Adeverinţă de formare 
continuă a personalului didactic 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Formarea continuă a profesorilor de matematică şi ştiinţe economice în societatea cunoaşterii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Universitatea  “ Andrei Şaguna” Constanţa    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

    

Perioada   10.11.2011 – 10.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută  . Curs formare continuă “Formator”/ Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de fomare, Evaluarea participanţilorr la formare, Proiectarea  
programelor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de 
formare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Asociaţia pentru Educaţie şi Formare Bacău    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada   10.11.2011 – 10.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă “Mentor”/ Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Comunicare interactivă, Comunicarea mentor-student practicant, Îndrumarea studenţilor în alcătuirea                    
proiectului didactic, Mentor de dezvoltare profesională  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Asociaţia pentru Educaţie şi Formare Bacău    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   29.10.2011 – 19.11.2011 

Calificarea / diploma obţinută   Curs de perfecţionare “Didactica argumentării”/ Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Argumentarea ca discurs, Didactica argumentării, Argumentarea ca activitate extracurriculară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului  
  Casa Corpului Didactic Constanţa    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   03.12.2008 –  28.02.2009 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă “Calitate şi autoevaluare instituţională”/ Atestat de formare continuă a 
personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Calitate în educaţie-repere conceptuale, legislaţie specifică; Metodologia asigurării calităţii în educaţie 
  Sisteme de asigurare a calităţii; Proiectare managerială PDI, PAS; Evaluare instituţională; Comunicare 

instituţională-comportament organizaţional 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
  Asociaţia Dobrogeană “Grigore Sălcianu” Constanţa    

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   2006 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Master “Management ”/Diplomă master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei; Introducere în Pedagogie; Teoria şi metodologia curriculum-ului; Teoria şi   
metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării; Didactica specialităţii; Practică pedagogică; 

  Sociologia educaţiei; Management educaţional. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea “ULIM”, Moldova 
   

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Nivel ISCED = 6 

  

Perioada 01.02.2007 –08.03.2007 
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Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare „Evaluator de competenţe profesionale”Certificat de absolvire Evaluator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea şi organizarea evaluării; Înregistrarea şi raportareaa rezultatelor evaluării; Efectuarea 
evaluării; Elaborarea instrumentelor de evaluare; Analiza informaţiilor şi luarea deciziei privind 
competenţa; Verificarea internă a proceselor de evaluare; Verificarea externă a proceselor de evaluare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 
Grup Şcolar „Spiru Haret” Constanţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   11.03.2003-27.05.2003 

Calificarea / diploma obţinută   Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Iniţiere în utilizarea calculatorului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 RESFCA – Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   12.04.2002 – 12.07.2002 

Calificarea / diploma obţinută   Curs formare continuă Pregătirea personalului didactic/ certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia educaţiei; Introducere în Pedagogie; Teoria şi metodologia curriculum-ului; Teoria şi   
metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării; Didactica specialităţii; Practică pedagogică; 

  Sociologia educaţiei; Management educaţional. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea “Ovidius”,  Constanţa 
  Departamentul pentru pregătirea  personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  12.04.2002 – 12.07.2002 

  

  

Perioada   1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută   Licenţă /Diplomă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Contabilitate şi informatică de gestiune  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Petrol și Gaze Ploiești 
  Facultatea de Contabilitate și informatică de gestiune 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  5 

  

Perioada   17.10.1998 – 17.12.1998 

Calificarea / diploma obţinută   Diploma Naţionala  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Asigurări pentru nivelul de bază 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Societate De Asigurări-Reasigurari 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  17.10.1998 – 17.12.1998 

  

  

Perioada 1991- 1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Specializare „contabil statistician” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grup Şcolar EconomicTulcea 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED = 4  
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B 2 Utilizator 
independent  

B 2 Utilizator 
independent  

A2   Utilizator 
elementar 

A2   Utilizator 
elementar 

A2   Utilizator 
elementar 

Limba franceză  B 2 Utilizator 
independent  

B 2 Utilizator 
independent  

A2   Utilizator 
elementar 

A2   Utilizator 
elementar 

A2   Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră;  
  Capacitate de comunicare; 
  Capacitate de lucru în echipă; 
  Uşurinţă de a se adapta la situaţii noi şi de a acumula informaţii noi; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect și al echipei. 
Capacităţi de bun organizator. O abordare organizată şi metodică a muncii.  
 Experienţă didactică, organizat, meticulos, atent la toate detaliile; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice   Utilizarea aparaturii de birou, MS Office, Internet  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Operare PC:  utilizare Office 2003, Power Point, Excel, utilizare internet. 
 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionată de lectură 
  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate ridicată de adaptare la noi condiţii, de a învăţa rapid tot ceea ce e necesar pentru a 
performa. Capacitate ridicată de analiză şi sinteză a informaţiei. Bun negociator. Capacitate ridicată de 
relaţionare cu colegii, plasându-mă pe poziţii de colaborare şi coechipier.  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare    
. 

  Articole publicate în reviste 
recunoscute de CNCSIS sau 

altele de prestigiu din ţară  
şi/sau stăinătate: 

 

1. Vlad Bălănescu, Mihaela Mașcu (Uda), Implementing Business Process Management, Business 
Excellence and Management, 2014, vol.4, issue2, pg 72-81, 
http://econpapers.repec.org/article/rombemann/v_3a4_3ay_3a2014_3ai_3a2_3ap_3a72-81.htm; 

2. Ruxandra Dinulescu, Elena Oana Croitoru, Mihaela Mașcu (Uda), Laura Violeta Voicu, A chance to 
defeat bureaucracy through Lean system, Business Excellence and Management, Vol 5, nr 1, 
Martie 2015, http://beman.ase.ro/no51/3.pdf; 

3. Mihaela Mașcu (Uda), (2017),  Rolul analizei S.W.O.T în proiectarea ofertei educaționale la nivelul 
instituțiilor de învățământ preuniversitar, Business Excellence and Management, Vol xxxx, nr x, 
Martie 2017. 

     Studii publicate în volume 
unor manifestări ştiinţifice din 

ţară şi /sau străinătate 

1. Ramona Gavrilescu (Groapa), Vlad Beliciu, Mihaela Mașcu (Uda), Management @ Business 
Innovation: Built to last over generations?, Proceedings of the 7th International Management 
Conference "New Management for the New Economy", November 7th-8th, 2013, Bucharest,  
România, November 3013, vol 7, Issue 1, 41-148, 
http://conferinta.management.ase.ro/archives/2013/pdf/16.pdf; 

2. Bianca Ristea, Mihaela Mașcu (Uda), Anghelina Dudan- Financing the Romanian Descentralized 
Educational System: International Projects Contribution. Analele Universității Ovidius, Constanța, 
seria Științe Economice, B+, 2014, vol.XIV, nr 2, pp. 255-259, ISSN1582-9383, http://stec.univ-
ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/ANALE%20vol%2014%20issue_2_2014.pdf; 

3. Cosmin Octavian Dobrin, Ana Maria Stănciuc, Mihaela Mașcu (Uda), Total Quality Management in 
Romania. How to implement TQM in public sector? The applicable quality models in the private/ 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://econpapers.repec.org/article/rombemann/v_3a4_3ay_3a2014_3ai_3a2_3ap_3a72-81.htm
http://beman.ase.ro/no51/3.pdf
http://conferinta.management.ase.ro/archives/2013/pdf/16.pdf
http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/ANALE%20vol%2014%20issue_2_2014.pdf
http://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/cuprins%20rezumate/ANALE%20vol%2014%20issue_2_2014.pdf
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       public sector, 21ˢ ͭInternational Economic Conference, 16-17 mai 2014, Sibiu, România  
4. Armenia Androniceanu, Bianca Ristea, Mihaela Mașcu (Uda) –Leadership Competencies for 

Project School Management Succes, 4th Word Conference on Educational Tehnology Researches, 
28-29 noiembrie 2014, University of Barcelona, Barcelona, Spania, 
http://www.globalcenter.info/wcetr/index. Htm, Procedia-Social and Behavioral Journal, 2015, vol 
182C, pg. 232-238, ISSN: 1877-0428; 

5. Adriana Gîrneață., Mihaela Mașcu (Uda), (2014), Development Discrepancies Between Western 
and Eastern EU Countries, A Statistical Analysis of Textile and Apparel Clusters, Proceedings of the 
8th International Management Conference "Management Challenges for Sustainable Development ” 
November 6th-7th,  Bucharest, Romania, pg: 434 – 442, ISSN 2286-1440, link: 
http://conferinta.management.ase.ro/archives/2014/pdf/43.pdf; 

6. Mihaela Mașcu (Uda)  – Promovarea unor concepte pentru obținerea și îmbunătățirea continuă a 
calității în educație, Conferința Științifică Internațională  “Economie și Globarizare”, 12-13 Decembrie 
2014, Universitatea Tomis, Ediția VI, Constanța, ISSN 2067-6603, pg 60-65, http://www.univ-
tomis.ro/wp-content/uploads/2016/02/conferinta-2014.pdf; 

7. Cosmin Dobrin, Adriana Gîrneață, Mihaela Mașcu (Uda), Oana Croitoru, (2015), Quality: A 
determinant  factor of competitiveness-the evolution of ISO Certifications for management systems, 
Proceedings of the 9th International Management Conference "Management Challenges for 
Sustainable Development ” November 5th-6th, Bucharest, Romania, vol 9, Issue 1, pp 1062-1073, 
https://www.researchgate.net/publication/299779128_Quality_A_determinant_factor_of_competitive
ness_-_the_evolution_of_ISO_certifications_for_management_systems. 

Referinţele   Referinţele pot fi furnizate de următoarele persoane: 
- d-na CONSTANDACHE Mihaela, conf. univ. dr. Universitatea Creştină “Dimitirie Cantemir”, Facultatea 

de Management Turistic şi Comercial Constanţa, tel: 0723999073; 
- d-na DIMA Adriana, director al Colegiului Comercial  “Carol I”, Constanţa; tel:0241/617119; 
- d-na DUDAN Anghelina, director adjunct al Colegiului Comercial  “Carol I”, Constanţa; tel: 0241/617119 

 

http://www.globalcenter.info/wcetr/index
http://conferinta.management.ase.ro/archives/2014/pdf/43.pdf
http://www.univ-tomis.ro/wp-content/uploads/2016/02/conferinta-2014.pdf
http://www.univ-tomis.ro/wp-content/uploads/2016/02/conferinta-2014.pdf
https://www.researchgate.net/publication/299779128_Quality_A_determinant_factor_of_competitiveness_-_the_evolution_of_ISO_certifications_for_management_systems
https://www.researchgate.net/publication/299779128_Quality_A_determinant_factor_of_competitiveness_-_the_evolution_of_ISO_certifications_for_management_systems
tel:0241/617119

