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MINISTERUL EDUCAȚIEI  

 

EVIDENŢA ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ A PERSONALULUI /PARTICIPAREA PERSONALULUI LA PROGRAME ŞI ACTIVITĂŢI DE 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

NR. 

CRT. 

Nume si prenume Cursurile de 

formare 
   

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
1. 

 

BOLBOACĂ ANDREEA 

CRISTINA 
Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

  

2. BOBOŞ MIHAELA      

3. 

 

BUCUR SIMINA TAMARA   Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

  

4. CUBLEŞAN ALEXANDRA 
IONELA 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

5. DEAC MIHAELA      

6. HOZA ANCA      

7. ILUŢ ANA-MARIA      

8. MAXIM GABRIELA LIANA      

9. 

 

MÎNDRUŞCĂ ERZSEBET  Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

10. 

 

MÎNDRUŞCĂ GABRIELA 
LOREDANA 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

11. OTVÖS ROZALIA      

12. PETELEU NICOLETA 
EMILIA 

   Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

13. 

 

SUCILĂ ARIANA SABINA Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

  Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

14. 

 

TOADER DANIELA 

NICOLETA  
 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

15. 

 

ŢINTEŞAN PETRONELA 

ANDREEA 
Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

  

16. VIGH BIANCA      

17. FEŞNIC CLAUDIA  Curs de instruire privind  Curs de instruire privind  
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 MIHAELA însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

18. 

 

LUNG CRISTINA MIRELA   Aviz anual privind 

exercitarea profesiei de 

medic 

Aviz anual privind exercitarea 

profesiei de medic 

 

19. 

 

PAŞABOC EMILIA Aviz anual privind 

exercitarea profesiei 

Aviz anual privind 

exercitarea profesiei 

Aviz anual privind 

exercitarea profesiei 

Aviz anual privind exercitarea 

profesiei 

 

20. 

 

POPESCU COSMINA Aviz anual privind 

exercitarea profesiei 

Aviz anual privind 

exercitarea profesiei 

Aviz anual privind 

exercitarea profesiei 

Aviz anual privind exercitarea 

profesiei 

 

21. GOIA LEONORA      

22. 

 

RUS CORINA LILIANA  Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 Curs de instruire privind 

însuşirea noţiunilor 

fundamentale de igienă 

 

23. VARGA ANCA SABINA    Curs secretar şcoală  

24. 

 

VĂDEAN DALIA ADELA  “Îmbunătăţirea gestionării 

activităţilor finanţate de la 

bugetul de stat pe baza 

problemelor identificate în 

cadrul misiunilor de audit 

public intern” 

 Noutati legislative si bune 

practici in domeniul 

achizitiilor publice/sectoriale 

 


