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BIDICĂ DOREL 
Năsăud, str. Mihai Eminescu, nr. 3, cod postal 452200 

     0764524941  
 dorelbidica@yahoo.com 

 
Sexul masculin| Data naşterii  25/11/1967 | Naţionalitatea Română 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

Director, Colegiul Economic Năsăud 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
 

 
 

Ocupația sau poziția ocupată 
Denumirea angajatorului și localitatea 

                          Activități și responsabilități     
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

2014 până în prezent 

  
Membru în Consiliul consultativ pentru management instituțional 
I.S.J. Bistrița-Năsăud 
Consultare, monitorizare, evaluare  
Educațional 
 

 2013 până în prezent 
 
Membru în comisiile  de examen pentru obținerea gradului didactic I și II 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-Napoca 
Evaluare 
Educațional 

 

 

 
 

 

2012 până în prezent  
 

Director 
Colegiul Economic, B-dul. Grănicerilor, nr. 2A, Năsăud, jud. BN 
Conducere, îndrumare și control 
Educațional 

 
Profesor asociat 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, UBB Cluj-Napoca 
Predare-învățare 
Educațional 
 
Membru al Corpului național de experți în management educațional 
MECTS 
Manageriale, de îndrumare și control 
Educațional 
 

 
 
 

2010-2012 
 

Profesor titular limba franceză 
Colegiul Economic, B-dul. Grănicerilor, nr. 2A, Năsăud, jud. BN 
Predare - învățare                                                      
Educațional  
     

 
 

2005-2010 
 
Director 
Colegiul Economic, B-dul. Granicerilor, nr. 2A, Năsăud, jud. BN 
Conducere, îndrumare și control 
Educațional 
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1991-2005 
 
Profesor limba franceză 
Colegiul Economic, B-dul. Granicerilor, nr. 2A, Năsăud, jud. BN 
Predare-învățare 
Educațional 
 

 
 

1990-1991 
 
Profesor suplinitor 
Școala Generală Runcu Salvei 
Predare-învățare  
Educațional 
 

 
 

1989-1991 
 
Învățător suplinitor 
Școala Generală Runcu Salvei 
Predare-învățare  
Educațional 
 
 

Educație și formare 
 

 

Educație 
 

 

nov. 2013 Doctor în Științele Educației 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 

 
oct.2009- iun.2013 Școala doctorală, doctorand în Științele Educației 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 
 

oct. 2005- feb. 2008 Master Management Educațional 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea din București  

 
S-au dobândit abilităţi în domeniul disciplinelor: 

- Managementul curriculum-ului  și a evaluării educaționale 
- Managementul educațional 
- Management financiar 
- Managementul programelor de formare a personalului didactic 
- Practica managerială 
- Legislație școlară și acte de studiu 
- Evaluarea programelor educaționale și a personalului didactic 
- Noțiuni de drept administrativ, deontologie, relații publice și protocol 

 
oct. 1991- iun. 1996 

 
 

Licențiat în filologie, specializarea limba română-limba franceză 
 Facultatea de Litere, Universitatea din București 
 
S-au dobândit competențe în domeniul limbii și literaturii române, limbii și literaturii franceze și 
psihopedagogiei 
 

Formare 
 

 

 oct. 2015 Curs de instruire în cadrul proiectului „Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar 
din România prin implementarea de instrumente moderne de management și 
monitorizare”, PODCA, SMIS 37655 
MECTS 

 
ian.2015 –mart. 2015 Program de dezvoltare profesională în cadrul proiectului „Personalul didactic din sistemul de 

învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul 
vieții”, POSDRU/174/1.3/S/149155 
MECTS 
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iun. 2013 Curs de formare Academia CISCO, ITEssentials: PC Hardware and Software 
CISCO Networking Academy 

 
nov. 2010-oct. 2013 Program de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, 

POSDRU/87/13/S/63709 
 MECTS și UBB Cluj-Napoca 
 
 Competențe dobândite: 

-  competențe  proprii didacticilor disciplinelor 
-  promovarea modelelor de bună practică în formarea viitoarelor cadre didactice 
-  ameliorarea sistemului de management al formării didactice 
-  crearea unei rețele de profesioniști în educație 
 

 mai 2011-sept. 2011 Program de formare continuă „Formarea de specialiști în evaluare INSAM” 
MECTS 

 
S-au dobândit competențe în promovarea instruirii și evaluării asistate de calculator prin 
familiarizarea cadrelor didactice cu tehnologiile, instrumentele și itemii de evaluare construiți în 
cadrul proiectului INSAM, în vederea utilizării acestora în procesul de predare învățare și cel de 
evaluare 

 
mai-iun. 2010 Program de formare continuă „Eduexpert I, Modulul II” 

DPPD- UBB Cluj –Napoca 
 
S-au dobândit următoarele competențe generale: metodologice, de comunicare și relaționare, 
psiho-sociale, de management al carierei , studiate în cadrul disciplinelor:  

- Psihopedagogia comunicării 
- Managementul clasei de elevi 
- Consiliere și orientare 
- Managementul calității în educație 
- Managementul activităților extracurriculare 

 
mai – iul. 2010 Program de formare individuală pentru statutul profesional de profesor -metodist 

DPPD- UBB Cluj –Napoca 
 

mai – iul. 2010 Program de formare individuală pentru statutul profesional de profesor- mentor 
DPPD- UBB Cluj –Napoca 
 

oct. 2007-iun. 2008 Program de perfecționare directori și inspectori, Modulul II 
DPPD- UBB Cluj –Napoca 
 
Competențe generale dobândite: 

- Gestionarea resurselor umane, materiale, de timp și financiare ale organizației 
- Selecția, evaluarea și consilierea personalului didactic și nedidactic 
- Adaptarea strategiei de dezvoltare a instituției la specificul local și la nevoile comunității. 

Disciplinele studiate: 
- Managementul relațiilor umane 
- Managementul strategic 

 
oct. 2006 Program de perfecționare directori și inspectori, Modulul I 

 DPPD- UBB Cluj –Napoca 
 
 Competențe generale dobândite: 

- Proiectarea și organizarea activității pentru realizarea obiectivelor din planul managerial în 
concordanță cu standardele naționale ale managementului educațional 

- Valorizarea calităților personale și asumarea principilor deontologice ale funcției 
Discipline studiate: 
- Managementul organizației școlare 
- Managementul resurselor umane și materiale 

 
oct. 2008 Curs formare profesională pentru utilizarea calculatorului MS Office 2007, AEL, ASM, TIC 
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 SIVECO România SA 

 
 Competențe dobândite: 

- în  utilizarea calculatorului 
- în  utilizarea suitei MS Office 2007 
- în utilizarea aplicației de software educațional AEL 
- în utilizarea aplicației dedicată managementului școlii ASM 
- în îmbunătățirea calității procesului de predare-învățare cu ajutorul mijloacelor TIC 
- în îmbunătățirea modalităților de predare cu ajutorul mijloacelor TIC în cazuri speciale 

 
 mart. 2007 Curs de instruire pentru potențialii beneficiari de proiecte cofinanțate din Fondul Social 

European, POSDRU NV 

 ISJ Bistrița-Năsăud și CCD Bistrița-Năsăud 
 

2007  Gradul didactic I 

 Universitatea de Nord din Baia-Mare 

 

2003  Gradul didactic II 

 Universitatea de Nord din Baia-Mare 

 

1999  Gradul didactic definitiv 

 UBB Cluj-Napoca 

 

Competenţe personale 
 

 

Limba maternă                 

 

Limba română 

 
Alte limbi străine cunoscute 

 
 
 
 
 
 
 

Limba franceză 
 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 C1 C1 C1 C1 C1 
 

Competenţe de comunicare Exprimarea ideilor în mod deschis, exprimare clară, vorbire eficientă, oferirea de feed-back, oferirea 
de soluții eficiente, abilități de negociere, abilități de  convingere și persuasiune, colaborarea 
eficientă cu alte persoane, motivarea colegilor, cooperarea, sprijinul si înțelegerea problemelor 
celorlalți, persoana empatică, fire creativă, încrezător în forțele proprii 
 

Competenţe  
organizaționale/manageriale 

Abilități de leadership, capacități de sinteză și analiză, capacități decizionale, spirit organizatoric, 
aptitudini de coordonare, punctualitate, capacitatea de a lua decizii în condiții de stres și de a 
respecta termene limită, capacitate de a analiza sarcini și responsabilități , capacitatea de evaluare 
a abilităților profesionale ale colaboratorilor, spirit analitic , lucrul în echipă, spirit de evaluare și 
îmbunătățire, capacitate de autoperfecționare 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Identificarea problemelor, îndeplinirea obiectivelor, identificarea resurselor, definirea 
nevoilor,analizarea problemelor, dezvoltarea strategiilor și evaluarea situațiilor  
 

 Aceste aptitudini au fost dobândite și îmbunătățite în perioada  de experiență profesională de 
profesor și manager, în cadrul numeroaselor training-uri, proiecte, programe, cursuri și seminarii la 
care am participat (pe tema dezvoltării personale, management instituțional, resurse umane, 
antreprenoriat) 
 

Competență digitală Competențe de utilizare a programelor Word, Excel, Power Point, AEL, specialist în evaluare 
INSAM 
 

 Aceste competențe au fost dobândite prin cursuri de formare profesională organizate de SIVECO 
România SA și MECTS prin SC. SoftWin SRL, prin programul de formare continuă Formarea de 
specialiști în evaluarea INSAM 
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Alte competențe 
 

Capacități antreprenoriale 
 

 Aceste competențe au fost dobândite în cadrul proiectului : 

 Antreprenoriatul de la idee la succes cofinanțat din Fondul Social European  prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- 
Investește în oameni, ID proiect POSDRU/92/3.1/S/61872, coordonat de fundația 
FAER, Reghin, prin participarea la modulele: 

- Planul de afaceri (12-14 aprilie 2011) 
- Planul de marketing (22-24 noiembrie 2011) 
- Arta negocierii (03-05 aprilie 2012) 
- Analiza proiectului de investiții (23-25 aprilie 2012) 

 Academia de antreprenoriat bazat pe cunoaștere, Proiect  cofinanțat din Fondul 
Social European  prin programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007-2013- Investește în oameni, ID proiect POSDRU/92/31/S/56330, coordonat de 
ASE București 
 

Permis de conducere Categoria B 
 

Informaţii suplimentare 
 

 

Publicații „Optimizarea învățării prin joc la copiii cu C.E.S.” în vol. „Modele teoretice și aplicații în 
învățământul primar și preșcolar”, coord. H. Catalano, Ed. Karuna, Bistrița, 2008 
„Integrarea copiilor cu nevoi speciale prin Step by Step”, în vol. Step by Step, un brand  
educațional de succes, coord. M. Bocoș, H. Catalano, E. Mihai, S. Florean, Ed. Karuna, Bistrița, 
2008. 
 
„Integrarea copiilor cu nevoi speciale prin Step by Step”, în vol. Step by Step, un brand 
educațional de succes, coord. M. Bocoș, H. Catalano, E. Mihai, S. Florean, Ed. Karuna, Bistrița, 
2008. 
 
„Curriculum și realitate”, în vol. „Educație și formare”, coord. H. Catalano, Colecția Științele 
Educației”, Ed. Karuna, Bistrița, 2009. 
 
„Aspecte ale rolurilor manageriale în conducerea unităților școlare”, în vol. „Instrucție și 
educație în școala contemporană ”, coord. I. Avram, H. Catalano, E. Someșan, Ed. Casa Cărții de 
Știință, Cluj-Napoca, 2010, Simpozion Național Târgu-Mureș  
 

  „Năsăud - ținut grăniceresc”, Simpozionul internațional „Personalități emblematice și 
evenimente cruciale din istoria și cultura românilor”, Pașcani, 2010. 
 
 „Les methodes pour apprendre la langue francaise”, în vol. „Problematizări în didactica 
generală și didacticile speciale”, coord. Laura Șerbanescu, M. Bocoș, în cadrul Conferinței Anuale 
de Didactică 19-21 septembrie 2012,proiect POSDRU/87/1.3/S/63709, „ Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior”. 
 
„Aplicarea teoriei inteligențelor multiple în predarea diferențiată”,  în vol. „Pedagogiile 
alternative – conceptualizări, dezvoltări curriculare, exemple de bune practici”, coordonator: V. 
Chiș, I. Albulescu, H. Catalano, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2013 
 
„Educația în spațiul european”, în vol. „Educație și formare” – repere teoretice și practice, 
coordonator: V. Chiș, I. Albulescu, H. Catalano,  Colecția Universitas, seria Pedagogia, Ed. Eikon, 
Cluj-Napoca, 2014 
 
www.paginiscolare.ro 
„Elemente cu influența asupra managementului resurselor umane din organizație” 
 
www.didactic.ro 
„Dezvoltarea și evoluția sistemului de formare a cadrelor didactice până în 2010” 
„Curriculum și realitate” 
„Rolul managerului în schimbarea culturii organizației școlare” 
„Formarea inițială și continuă a cadrelor didactice din România” 

 
 

http://www.paginiscolare.ro/
http://www.didactic.ro/
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Conferință internațională Metodologii specifice în alternativele educaționale, Bistrița,iunie 2016 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca în parteneriat cu ISJ Bistrița-
Năsăud și Biblioteca județeana Bistrița-Năsăud 

- Membru în comitetul de organizare 
Simpozion internațional Personalități emblematice și evenimente cruciale din istoria și cultura românilor, Pașcani, 

iulie 2010 
ISJ Iași, Școala „N. Iorga” Pașcani și Centrul de studii „Ștefan cel Mare și Sfânt” Pașcani, Liga 
Culturală pentru unitatea românilor de pretutindeni, filiala Pașcani 

- Lucrarea susținută: Năsăud-ținut grăniceresc 
Simpozioane naționale Step by step – un brand educațional de succes, Bistrița, aprilie 2008 

ISJ Bistrița-Năsăud, CEDP București 
 
Pedagogia și didactica învățământului primar și preșcolar, Năsăud, iunie 2008 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-Napoca 
 
Educația tehnologică în societatea bazată pe cunoaștere,  Năsăud, octombrie 2008 
ISJ Bistrița-Năsăud, CCD Bistrița-Năsăud, Școala Generală „Mihai Eminescu” Năsăud 
 
Educație și formare, ediția a III-a, mai 2009 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-Napoca 
 
Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice ,ediția  I, Bistrița, decembrie 2009 
LPS Bistrița, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-
Napoca, CCD Bistrița-Năsăud 
 
Instrucție și educație în școala contemporană , Târgu-Mureș 2010 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-Napoca 
 
Utilizarea creativă a noilor tehnologii didactice , ediția II Bistrița, decembrie 2010 
LPS Bistrița, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-
Napoca, CCD Bistrița-Năsăud 
 
Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele educaționale ,Bistrița, iunie 2013 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, ISJ Bistrița-Năsăud 
 
Educație și formare, Năsăud, 2014 
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației,UBB Cluj-Napoca, DPPD Cluj-Napoca, ISJ 
Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, CCD Bistrița-Năsăud 
 

Proiecte cu finanțare europeană Crossing Cultural Borders through Dance, RO-11-143-2009-R3, noiembrie-decembrie 2009 
proiect destinat tinerilor cu oportuntăți reduse și din zona rurală 
 
Lets`s learn how to build a green future together, Ro-11-128-2010-R3, sprijinirea tinerilor cu 
oportunități reduse 
 
Bridges over the Balkans, proiect finanțat prin programul Europa pentru cetățeni, octombrie 
2012, atelier de lucru „Sistemul educațional din România și din Republica Macedonia” 
 
The truth behind a smile, atelier de lucru „Stoparea emigrării tinerilor”, iulie 2013 
 

Parteneriate educaționale naționale Parteneriat cu SIVECO România SA pentru implementare proiectului de grant cofinanțat din 
Fondul Social European POSDRU/19/1.3/G/1519 Cariera didactică în societatea  cunoașterii 
adaptată la regiunea NV,septembrie 2009 
 
Coordonator parteneriat Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele 
economice,  Craiova, iunie 2013 
ISJ Dolj, Liceul „Matei Basarab” Craiova 
 
Coordonator parteneriat Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele 
economice,  Craiova, iunie 2015 
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ISJ Dolj, Liceul „Matei Basarab” Craiova 
 
Coordonator parteneriat Forme de exprimare a spiritului antreprenorial folosind disciplinele 
economice,  Craiova, iunie 2016 
ISJ Dolj, Liceul „Matei Basarab” Craiova 

 

 

 


