Curriculum vitae
Europass

Informatii personale
Nume/Prenume

Tăraş Silviu

Adresa

jud.Covasna

Telefon
Fax
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex

0722372041
0267-347061
tarassilviu@yahoo.com
Română
16. 01. 1977
M

Aria ocupationala
Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului

2016 –
Lector, cadru didactic asociat
Susținere cursuri în domeniul administrației publice și conexe
Universitatea Babeș-Bolyai,
RO – 530100, Cluj-Napoca, Str. M. Kogălniceanu, Nr.1

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Educație, învățământ superior

Experienta profesională
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

2008 –
Viceprimar
Administraţie publică, Proiecte europene, Compartimentul administrativ, Asigurarea
calităţii, Educaţie

Numele si adresa angajatorului

Primăria comunei Chichiş., 527075, Chichiş, Str. Europa, nr. 103.

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Administraţie publică

Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
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2000 –
Profesor de istorie

Numele si adresa angajatorului

Liceul de Arte „Plugor Sandor”, 50009,Sfantu Gheorghe, str. Kossuth Lajos, nr. 15,

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

Sistemul educaţional

Educatie si formare

Perioda
Calificarea / diploma obtinuta

2008 – 2013
Doctor în istorie

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Istoria mentalităţii colective, antropologie politică

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Doctorat

Educatie si formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta

2002 – 2003
Master of Arts in Central European History

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Istorie, sociologie, antropologie politică

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare

Central European University

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Masterat

Educatie si formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta

1999-2000
Studii aprofundate în specializarea Istorie Orală

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Istorie orală

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Studii aprofundate

Educatie si formare
Perioda
Calificarea / diploma obtinuta

1995-1999
Licenţiat în istorie

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Istorie

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare
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Licenţă

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

maghiară

Limbi straine cunoscute
Comprehensiune

Autoevaluare
Nivel european

(*)

Abilitati de
ascultare

Limba română
Limba engleză
(*)

Competente si aptitudini
organizatorice
Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului
Permis de conducere
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Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

Cadrului european de referinţă pentru limbi

Consilier în Consiliul Local Chichiş, Managementul calităţii, Coordonare parteneriate cu
sectorul privat;

Microsoft Office,

Cat. A, B

Activitate profesională,
cursuri de formare

2016 – Absolvirea programului de perfecționare „Managementul investițiilor
finanțate din fonduri europene” organizat de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, Agenția Națională a Funcționarilor Publici.
2015 – Absolvirea cursurilor furnizate în cadrul programului de perfecționare
organizat de SC Insoft Development & Consulting în cadrul proiectului
POSDRU/169/6.2/S/146756 ”Instruire pentru furnizarea de servicii moderne –
INFUSE”
2015 – Participare la sesiunea de instruire ”Achiziții publice” desfășurat în cadrul
proiectului ”Servicii de instruire a personalului GAL și a Liderilor Locali”,
organizat de SC Global Commercium Development.
2015 – Absolvirea programului de formare continuă pentru profesori ”Istoria
recentă a României” organizat de Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru”
Bacău.
2015 – Participare la sesiunea de instruire în domeniul „Implementarea sistemului
de control intern/managerial” ”, susţinută în cadrul proiectului „Politici
anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)”
2015 – Participare la sesiunea de instruire în domeniul „Achiziţii publice şi
management financiar”, susţinută în cadrul proiectului „Politici anticorupţie
pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)”
2014 – Participare la cursul de formare pentru profesori „Drepturile omului prin
studierea istoriei comunismului”- organizat de Konrad Adenauer Stiftung,
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc, Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
2014 – Participare la sesiunea de instruire destinată reprezentanţilor administraţiei
publice locale în domeniul „tehnici de măsurare a performanţelor şi tehnici de
raportare a acţiunilor de prevenire a corupţiei.” Susţinută în cadrul proiectului
„Politici anticorupţie pentru cetăţean, într-o administraţie responsabilă (PACAR)”
2014 – Participare la proiectul „Training and Networking Projects”, finanţat de
UE „Youth in Action” Programme, Tulln, Austria
2013 – Stagiu de formare continuă a cadrelor didactice „Academia de vară
Bolyai”
2012 – Absolvirea pregătirii profesionale pentru profesori coordonatori CEAC:
„Înregistrarea electronică a autoevaluării” în cadrul proiectului POSDRU „Sprijin
pentru unităţile şcolare în implementarea manualului de evaluare internă a calităţii
educaţiei.”
2011 – Cursul de formare pentru formatori naţional „Respectarea Drepturilor
Umanitare”, Sinaia, MECTS – Crucea Roşie
2011 – Curs postuniversitar „Trecutul de lângă noi. Istoria orală a comunităţilor
locale.” – UBB.
2011 - Obţinerea certificatului european de utilizare a calculatorului Xpert,
„Basics of word processing”;
2011 – Obţinerea certificatului european „European Business Competence
Licence”;
2011 – Obţinerea certificatului de competenţe informatice, Ministerul Educaţiei
Cercetării şi Inovării;
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2011 – Obţinerea certificat de competenţe antreprenoriale, Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării;
2011- Obţinerea gradului didactic I
2010 – Absolvirea cursului „Sistemul de management al calităţii. Principii şi
cerinţe generale.” În cadrul proiectului ISO 9001:2000.
2010 – Participare la cursul de pregătire în domeniul managementului situaţiilor
de urgenţă, Cluj-Napoca, Centrul de Management al Situațiilor de Urgență.
2009 - Formare continuă a personalului didactic, „Programul naţional de
dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE);
2008 – Obţinerea gradului didactic II.
2008 – Stagiu de formare a cadrelor didactice, tematica „Pragmatica discursului
didactic”, organizat de CCD;
2008 – Stagiu de formare profesională, „Metode şi tehnici de evaluare interactivă”
CCD;
2007 – Formare continuă a personalului didactic, tema „Noi didactici în viziune
transdisciplinară” , organizată de Centrul Educaţia 2000+;
2007- Cursul Academica organizat de Univ. Transilvania în colaborare cu CCD.
2006 – Academia de vară Bolyai organizat de Asociaţia Pedagogilor Maghiari din
Roomânia.
2005 – Pregătirea Profesorilor, Managementul clasei, Metode active de predare –
învăţare şi evaluare;
2005 – Stagiu de formare profesională, „Predarea istoriei şi educaţia pentru
cetăţenie democratică în România”, CCD;
2002- Metode active de predare – IŞJ Covasna
1999 – bursă de cercetare acordată de guvernul Ungariei ”A népfőiskola
mozgalom Erdélyben a két világháború közötti periódusban”
1998 – „Minority Course for Young Europeans” – Aabenraa, Danemarca
1997 – Universitatea de vară organizată de Universitatea „Eotvos Lorand”
Budapesta.
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