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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Istrate Mihai  

Adresa                               Ţicleni (România) 

Telefon +40 253 212 391   

Fax +40 253 217 237 

E-mail mihai.istrate@prefecturagorj.com 

Naţionalitate Română  

Data naşterii 24 martie 1979 

Sex Bărbătesc  

  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

Subprefect Instituția Prefectului – Județul Gorj 

Experienţa profesională  

 
 

Perioada 

 
 
2 martie 2022 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Subprefect   

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Asigurarea conducerii operative a Instituției Prefectului – Județul Gorj, cu excepția 
cancelariei prefectului 
 

Numele şi adresa angajatorului Instituția Prefectului – Județul Gorj  
Strada Victoriei, nr.2-4, 210165, Târgu Jiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Administrație publică 
 

 
Perioada 

 
1 octombrie 2021 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Desfășurarea activităților didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe  
Strada A.I. Cuza, nr.13, 200585, Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 
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Perioada 1 octombrie 2020 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Desfășurarea activităților didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu București, Facultatea de Asistență Medicală – Târgu Jiu 
B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, Târgu Jiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 
 

 
Perioada 

 
12 iulie 2012 – 2 martie 2022 

Funcţia sau postul ocupat   Director  

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Management şcolar. Președinte al Consiliului de Adminisrație 
Activitate didactică  de conducere și de predare 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Ţicleni 
Strada Stadionului, nr.1, 215600, Ţicleni (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 
 

Perioada 1 septembrie 2008 - 31 august 2011 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Management şcolar 
Membru în Consiliul de Administraţie 
Coordonator Comisia de Programe şi Proiecte Şcolare 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni 
Strada Stadionului, nr.1, 215600 Ţicleni (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada 1 octombrie 2010 -  31 iulie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Desfășurarea activităților didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Facultatea de Stiinte Economice si 
Gestiunea Afacerilor 
Strada Victoriei, nr 24, Târgu Jiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

Perioada 1 octombrie 2009 – 31 iulie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Desfășurarea activităților didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu București, Facultatea de Științe Economice – Târgu Jiu 

B-dul Ecaterina Teodoroiu nr.100, Târgu Jiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 
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Perioada 26 decembrie 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Președinte 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Convocarea Adunării generale și asigurarea punerii în executare a Hotărârilor 
Adunării generale 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Regională pentru Dezvoltare Durabilă 
Strada Aleea Garofitei, bl. 4, dsc.3, ap.45, Târgu Jiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Neguvernamental 

  

Perioada 1 septembrie 2002 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor informatică 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Predarea disciplinei Informatică şi TIC 
 

Numele şi adresa angajatorului   Liceul Tehnologic Ţicleni 
Strada Stadionului, nr.1, 215600 Ţicleni (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie 

  

Perioada 1 martie 2002 - 31 august 2002  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Reabilitarea reţelei de distribuţie a gazelor naturale din municipiul Craiova 
Coordonarea echipelor de muncitori pe teren 

Numele şi adresa angajatorului T.M.U.C.B. Craiova 
Strada unirii, nr. 64 B, Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construcții 

  

Perioada 1 octombrie 2001 - 28 februarie 2002  

Funcţia sau postul ocupat Inginer IT 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Administrarea reţelei locale de calculatoare 
Crearea şi întreţinerea softurilor de prelucrare a datelor  
Realizarea site-ului companiei 

Numele şi adresa angajatorului CIPROM S.A. Craiova 
Strada Teilor, nr. 124, Craiova (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Construcții 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1 octombrie 2006 – 22 decembrie 2015  

Calificarea/diploma obţinută Doctor in Informatica 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Informatica, Inteligenţă Artificială 
Data mining, Web mining, E-commerce 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Piteşti (Universitate) 
Strada Targu din Vale, nr.1, 110040 Piteşti (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 8 

  

Perioada 1 octombrie 2011 – 15 iulie 2013 

Calificarea/diploma obţinută Master în Sociologie / Dezvoltare regională  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Dezvoltare regională 
Managementul fondurilor europene 
Limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept și Științe Administrative 
Strada A.I. Cuza, nr.13, 200585 Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 01 octombrie 2006 – 15 iulie 2007  

Calificarea/diploma obţinută Master în Management educaţional 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Management educaţional 
Managementul resurselor umane 
Management strategic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic 
B-dul Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 1 octombrie 2004 - 15 iulie 2006  

Calificarea/diploma obţinută Master în Inteligență Artificială și Tehnologii de Comunicații 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Inteligenţă Artificială 
Baze de cunoştinţe 
Grafuri 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică 
Strada A.I. Cuza, nr.13, 200585 Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 1 octombrie 2001 – 15 iulie 2002  

Calificarea/diploma obţinută Studii aprofundate în Modelarea informaţiei 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Modelarea informaţiei 
Comunicaţii 
Securitatea reţelelor 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică 
Strada A.I. Cuza, nr. 13, 200585 Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 7 

  

Perioada 1 octombrie 1997 - 15 iulie 2001  

Calificarea/diploma obţinută Licenţiat în Informatică 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Programarea calculatoarelor(C, C++, Java, Prolog, Visual Fox, Maple) 
Sisteme de operare, Reţele de calculatoare 
Baze de date 
Limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Matematică-Informatică 
Strada A.I. Cuza, nr.13, 200585 Craiova (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 15 septembrie 1993 - 15 iunie 1997  

Calificarea/diploma obţinută Matematică-fizică / Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Matematica-Fizică 
Informatică, Stiinte 
Limbi straine 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Grupul Şcolar Industrial de Petrol Ţicleni (Liceu) 
Strada Stadionului, nr. 1, 215600 Ţicleni (România) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3 

  

Competenţe personale  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat 

C1  
Utilizator 

experimentat 
C1  

Utilizator 
experimentat  

Franceză  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe de comunicare Fiind directorul Liceului Tehnologic Țicleni, am desfășurat o activitate în care 
comunicarea a fost foarte importantă. Comunicam permanent cu elevii, profesorii, 
părinții elevilor și comunitatea locală. 
 Am capacitatea de a comunica in scris si verbal, de a intelege si de a-i face și pe 
altii sa inteleaga diferite mesaje in situatii variate, atât în limba română cat și în 
engleză și franceză.  
 Detin capacitatea de a citi si intelege diferite texte adoptand strategia potrivita 
scopului citirii (informare / instruire / de placere) si diferitelor tipuri de text; de 
asemenea pot scrie texte pentru o varietate de scopuri si pot monitoriza procesul de 
scriere, de la „draft” pana la „bun de tipar”. 
 Am capacitatea de a distinge si selecta informatia relevanta de cea nerelevanta, 
capacitatea de a formula propriile argumente intr-o maniera convingatoare si a lua in 
consideratie alte puncte de vedere exprimate atat verbal cat si in scris.  

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Prin prisma funcțiilor deținute dar si a experienței anterioare am dobândit 
următoarele competente si aptitudini: gândire analitică, construirea echipelor, 
consiliere, creativitate, adoptare de decizii, delegare de sarcini, focalizare pe 
rezultate, căutarea şi colectarea informaţiilor, realizarea de judecăţi/raţionamente, 
lucru în echipă.  

Detin abilități manageriale si de leadership, capacitate de sinteză și analiză, 
capacități decizionale, spirit organizatoric, aptitudini de coordonare precum și 
cunoștințe privind managementul schimbărilor și managementul riscului. 

Am o buna capacitate de motivare, negociere şi convingere, privind si abordând 
situațiile printr-o perspectivă strategică. 

Organizarea de olimpiade, concursuri şi examene şcolare, cercuri pedagogice, 
activităţi si competiţii cultural-artistice şi sportive 

O bună expertiză în managementul educaţional şi managementul de proiect. 

Am participat la următoarele cursuri de formare în management educațional: 
- Specialist în domeniul calității; 
- Comunicare la locul de muncă și lucrul în echipă; 
- Managementul organizației școlare; 
- Dezvoltarea competentelor de management educational; 
- Dezvolta leadership-ul din tine; 
- Leadership si management educațional în sistem descentralizat; 
- Calitatea educatiei;descentralizarea si reforma;managementul schimbarii 

procalitative; 
- Consiliere si orientare. 

  

Competenţe dobândite la locul 
de muncă 

 

Competenţe manageriale și de predare dobândite ca director si profesor de 
informatica. 
În cadrul comisiilor Liceului Tehnologic Ţicleni din care fac sau am facut parte am 
dobândit:  
- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii; 
- abilități de coordonare a proiectelor cu finanțare europeană; 
- capacitatea de adaptare, comunicare, autodezvoltare personală, creativitate 
- activități de predare, îndrumare și control. 
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de conţinut Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator 
experimentat 

 

Utilizator 
experimentat 

 

Utilizator 
experimentat 

 

Utilizator 
experimentat 

 

Utilizator 
experimentat 

 

Sunt profesor doctor în informatică, gradul didactic I și lector univeristar doctor. 

Programarea calculatoarelor (Pascal, C/C++, Java, Visual Fox, Oracle, Prolog, 
Maple). 

Utilizarea avansată a sistemelor de operare Windows şi Linux. 

Nivel avansat de utilizare a instrumentelor Microsoft Office, OpenOffice şi LaTex. 

Competenţe crescute în administrarea reţelelor de calculatoare şi Internet. 

Am participat la următoarele cursuri de formare obtinând numeroase certifcate: 
- Implementare AEL; 
- Permisul European de Conducere a Computerului – Complet; 
- Competente cheie TIC in curriculumul scolar; 
- Instrumente on-line în Educație; 
- Oracle Academy; 
- Formare specialiști în evaluare INSAM; 
- Inițiere IT și Utilizare AEL; 
- Certificat FORTE; 
- Certificat examinator ECDL; 
- Europass Mobility; 
- European training course: EDIPED. 

  

Alte competenţe  Am dobândit și alte tipuri de competențe în urma finalizării a numeroase cursuri de 
formare și aplicării acestor cunoștințe în activitatea didactică: 

- Certificat de manager de proiect; 
- Certificat de competențe antreprenoriale; 
- Mentor;  
- Formator; 
- Profesor metodist; 
- Expert AEL. 

  

Permis de conducere Categoria B  

 
 
 

Prof. Dr. Mihai ISTRATE 
 


