
Curriculum Vitae European

INFORMAŢII PERSONALE

Nume Rus Cristian Dorel

Adresă Topa de Criș; Nr. 70/A; Cod poștal 417615; România

Telefon 0259-315642 Mobil: 0752018881

Fax -

E-mail rus_cristian74@yahoo.ro

Naţionalitate Română

Data naşterii 05.03.1974

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Perioada (de la - până la)
1 septembrie 1997 – pănă în prezent

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Funcţia sau postul ocupat

Școala cu cls. I – VIII Borod (1997 – 2012 ); Școala Gimnazială Nr. 1 Borod (2012 –

2014); Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea ” Borod ( 2014 – până în prezent ); Borod,

Nr. 181

Educație

Profesor educație fizică și sport – Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea ” Borod

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Perioada (de la - până la)

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Funcţia sau postul ocupat

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Coordonator local în cadrul programului de formare de abilități de viață și sociale

derulate în cadrul Liceului Teoretic ,, Gabriel Țepelea ” Borod

Consilier educativ ( 2011 – 2015 )

Responsabil de comisie metodică ( Comisia metodică a diriginților, Comisia metodică

educație fizică – muzică – desen)

Șef de catedră

Membru CEAC

Membru în Consiliul de Administrație ( 2002 – 2011; 2014 – 2021 )

Responsabil protecția muncii

Lider sindical (2000 – 2002 )

1 septembrie 2015 – 09.01.2021

Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea ” Borod; Nr. 181

Educație

Director adjunct

Conform – fișa postului pentru director adjunct

Președinte – Consiliul pentru curriculum

Președinte – Comisia pentru securitate și sănătate în muncă

Responsabil Comisia PSI



EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Perioada (de la - până la) 17.12.2020 – 22.03.2021

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Asociația EDU4YOU

Leadership și coaching managerial

Atestat

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Program de formare

Octombrie – Decembrie 2020

Casa Corpului Didactic Cluj

Program de formare ,,CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru

toți.Formare de nivel II – Învățământ gimnazial

Adeverință

Program de formare

29.04.2019 – 12.06.2019

School Education Gateway/Teacher Academy

Learning with creativity: Let the game begin!

Certificat of completion

Curs de formare

Octombrie 2018

Casa Corpului Didactic Bihor

Pro Paidea!

Diplomă

Curs de formare

01.11.2018

Centrul Național Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy

Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional

Adeverință

Curs de formare





Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

23.08.2018-17.09.2018

Asociația EDU4YOU

Educație nonformală și tehnologia informației

Adeverință

Curs de formare

19.12.2016-21.01.2017

Universitatea Vasile Goldiș din Arad, filiala Marghita

Managementul activităților de proiectare a curriculumului pe competențe

Certificat de participare

Curs de formare

09.03.2017

C&D Medical Service Training SRL

Managementul dezvoltării gândirii la copil

Adeverință

Curs de formare

10.03.2017

C&D Medical Service Training SRL

Climatul psiho-emoțional al copiilor în sistemul de învățământ

Adeverință

Curs de formare

11.03.2017

C&D Medical Service Training SRL

Dezvoltarea vorbirii la preșcolari și școlari – Art comunication

Adeverință

Curs de formare

Februarie – Martie 2015

Societatea Indurain S.R.L. Oradea

Program de formare continuă: ,, Educație incluzivă - Șansa fiecăruia ” ( 25 cpt. 89

ore )



Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ Adeverință

Curs de formare



Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Iunie 2014

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor – CCD Bihor

Program de formare ,, Școala și comunitățile dezavantajate ”

Adeverință

Curs de formare

16.07.2011 – 21.07.2011

S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L. IAȘI

Curs mentor

Certificat de absolvire

Curs de formare

27.05.2011 – 31.05.2011

S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L. IAȘI

Curs formator

Certificat de absolvire

Curs de formare

01.09.2005 – 01.09.2008

Universitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Grad didactic I

Certificat de acordare a gradului didactic I

Grad didactic

12.11.2007 – 16.11.2007

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor – CCD Bihor

Curs de formare: ,, Consiliere și orientare ”

Adeverință

Curs de formare/perfecționare

24.11.2007 – 30.11.2007

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor – CCD Bihor

Curs de formare/perfecționare: ,, Școala părinților ”

Adeverință



Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ Curs de formare/perfecționare



Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

01.10.2006 – 01.04.2007

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor – CCD Bihor

Programul pentru învățământul rural - PIR

Certificat de absolvire

Național

01.10.2004 – 15.03.2006

Universitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea

personalului didactic

Management educațional

Diplomă de master

Masterat

01.09.2000 – 01.09.2004

Universitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea

personalului didactic

Grad didactic II

Certificat de acordare a gradului didactic II

Grad didactic

Martie 2002

Centrul de pregătire profesională ,, Pelarom Trading ” Oradea

Operator  calculator

Diplomă de absolvire

Curs de formare

03.09.2001 – 28.09.2001

Inspectoratul Școlar al Județului Bihor – CCD Bihor

Curs de formare/perfecționare: ,, Utilizarea calculatorului în procesul de învățământ ”

Adeverință absolvire

Curs de formare/perfecționare

01.09.1999 – 31.08.2000

Universitatea din Oradea – Departamentul pentru pregătirea și perfecționarea

personalului didactic

Grad didactic definitivat

Certificat de acordare a gradului didactic definitiv

Grad didactic



Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

Perioada (de la - până la)

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei

profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale

Tipul calificării/diploma obţinută

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ

01.10.1993 – 15.06.1997

Universitatea din Oradea

Facultatea de Litere și Științe Socio-Umane – Specializarea: Educație fizică și sport

Diplomă de licență

Superior

15.09.1988 – 15.06.1992

Liceul Agroindustrial Salonta

Liceu

Diplomă de bacalaureat

Liceal

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Limba română

Limbi străine cunoscute Limba engleză 1/Limba franceză 2

*
) abilitatea de a citi B2/A2

*
) abilitatea de a scrie A2/A2

*
) abilitatea de a vorbi B1/A2

Aptitudini şi competenţe artistice

Muzica, desen, pictură, literatură, etc.

Organizarea și regizarea unor spectacole artistice.

Aptitudini şi competenţe sociale

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu

multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este

importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de

echipă este esenţială. (de exemplu cultură, sport, etc.)

Comunicare, colaborare, consiliere – cu părinții elevilor și cu alte instituții în

organizarea unor activități școlare și extrașcolare.

Munca în echipă – în cadrul proiectelor educaționale, comisii de lucru.



Aptitudini şi competenţe organizatorice

De exemplu coordonaţi sau conduceţi activitatea altor

persoane, proiecte şi gestionaţi bugete; la locul de

muncă, în acţiuni voluntare (de exemplu in domenii

culturale sau sportive) sau la domiciliu.

Director adjunct – Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea” Borod – 01.09.2015 –

09.01.2021

Consilier educativ – 2011 - 2015

Organizarea unor competiții sportive la nivel local și de sector ( Cupa Borod –

handbal,   fotbal; Cupa de iarnă – tenis de masă; faza pe sector a ONSS – tetratlon,

handbal ).

Membru în comisia de organizare a fazei naționale a ONSS la handbal – mediu rural

- Șuncuiuș 2010.

Dezvoltarea unui spirit de competiție la elevi și dorință de perfecționare continuă prin:

pregătirea elevilor și a echipelor reprezentative ale școlii pentru participarea acestora

la competiții;

Membru în comisiile de bacalaureat.

Organizarea de excursii școlare.

Coordonator de proiecte la nivel local, județean.

Aptitudini şi competenţe tehnice

(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente,

maşini, etc.)

Utilizarea calculatorului: WORD, EXCEL, POWERPOINT

Redactarea documentelor necesare, utilizarea imprimantei, scaner, tabla Smart, vodeoproiector,

AEL.

Permis de conducere Da. Categoria B,F

Alte aptitudini şi competenţe Arbitru de fotbal – categoria I

Competenţe care nu au mai fost menţionte anterior.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Referințe: Inspectorul de specialitate; profesori de la Liceul Teoretic ,, Gabriel Țepelea

” Borod

ANEXE
-


