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Adresă(e)
Telefon(oane)

IEDERAN Iustin Sorin
Str. Dunarii, nr.20B, Sc. C2, ap. 68, Cluj-Napoca, ROMÂNIA
0740285893

Fax(uri)
E-mail(uri) justin_nikolas@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
27.05.1984
masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului

• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
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2015-prezent
Școala Gimnazială “’Traian Dârjan”
Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.76, tel. 0264416137
Învățământ

Profesor de religie ortodoxă

-analizarea planului cadru si a programei scolare
-alegerea manualelor si a materialelor auxiliare
-intocmirea planificarilor calendaristice
-realizarea proiectelor didactice
-adaptarea informatiei la posibilitatile de invatare si nivelul de pregatire a elevilor
-formarea si dezvoltarea de noi deprinderi si competente
-stabilirea obiectivelor evaluarii
-facilitarea comunicarii elev-elev, elev-profesor
-determinarea implicarii familiei
-organizarea si desfasurarea activitatilor extrascolare
-participarea la programe de formare obligatorii stabilite la nivel local sau national
-participarea la activitatile metodice ale catedrei, unitatii de invatamant, cercului metodic

2013-2015
S.C. M CAR SRL
Cluj-Napoca, str. Gr.Alexandrescu, nr. 21
Transport persoane
Director Societate Comercială
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

• Principalele activităţi şi Responsabilitati: - coordonarea activitatii societatii din punct de vedere administrativ;
responsabilităţi - coordonarea unui parc auto ce desfasoara activitatea de taximetrie si managementul flotei.
-recrutarea personalului necesar pentru desfasurarea activitatii de transport persoane.
- organizarea si supravegherea desfasurarii activitatii departamentului de
transport persoane al societatii cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare privind transportul
rutier de persoane.
- monitorizarea activitatii zilnice .
- verificarea documentele specifice activitatii (agreare, metrologie, itp, rca, asigurare de persoane si
bagaje)
- mentinerea relatiilor cu companiile de asigurari in ceea ce priveste politele casco, firme de leasing.
- pastrarea evidentei urmatoarelor acte : agreare, metrologie, itp, rca, asigurare de persoane si bagaje,
rovignete, polite casco, atestate etc.
- supravegherea , verificarea si coordonarea intreagii activitati de intretinere si
reparatii auto.
- intocmirea tuturor evidentelor si rapoartelor cu privire la parcul auto.
- gestionarea si rezolvarea in timp eficient a proiectelor firmei.
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2012-2013
Colegiul Național „George Barițiu” , Cluj-Napoca, str.Emil Isac, nr.10,
Școala Gimnazială „Al. Vaida Voievod” , Cluj-Napoca, str. Oltului, nr.83
Învațământ
Profesor de religie ortodoxă
-adaptarea informatiei la posibilitatile de invatare si nivelul de pregatire a elevilor
-formarea si dezvoltarea de noi deprinderi si competente
-stabilirea obiectivelor evaluarii
-facilitarea comunicarii elev-elev, elev-profesor
-determinarea implicarii familiei
2011-2012
Școala Gimnazială “Nicolae Titulescu”, Cluj-Napoca, str. Aleea Herculane, nr.7
Învățământ

Profesor de religie ortodoxă
-adaptarea informatiei la posibilitatile de invatare si nivelul de pregatire a elevilor
-formarea si dezvoltarea de noi deprinderi si competente
-stabilirea obiectivelor evaluarii
-facilitarea comunicarii elev-elev, elev-profesor
-determinarea implicarii familiei

• Perioada 2009-2011
• Numele si adresa angajatorului Colegiul Național “Andrei Mureșanu”, Dej, str.1 Mai, nr.10
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate Învățământ
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
Profesor de religie ortodoxă
responsabilităţi
Activitate didactică
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• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi
• Perioada

2006-2009
Parohia „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”, Cluj-Napoca,str. Mehedinți, nr.41

Religios
Căntăreț bisericesc

2003-2006

• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorul de Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, Cluj-Napoca, str. Calea Baciului, nr.20
activitate
• Funcţia sau postul ocupat Religios
• Principalele activităţi şi
responsabilităţi Cântăreț bisericesc

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2020-prezent
Informatică și Tehnologia Informațtiei

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UTCN – Univ. Tehnică, Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Program de reconversie profsională dedicat profesorilor

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2014-2021
Doctorand

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Studiul VechiuluiTestament

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

UBB Cluj-Napoca, Fac. De Teologie Ortodoxă, Școala Doctorală ,,Isidor Todoran”

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 8

Perioada

Mai 2019

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire -Expert Achiziții Publice

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Perfecționarea pregătirii profesionale
Negocierea în cadrul procedurilor de atribuire
Planificarea achizițiilor publice
Derularea/finalizarea procedurilor de atribuire

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Muncii și Justițtiei Sociale
Ministerul Educației Naționale
SC Soft Skills Training SRL, București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Septembrie 2011
Definitivat în învățământ
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Religie ortodoxă

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului
UBB-Cluj-Napoca, DPPD

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2008
Diplomă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Modul pedagogic de canto popular

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Academia de muzică “Gheoghe Dima”, Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2007-2008
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master- Teologie Sistematică Biblică
Disciplinele principale studiate / Vechiul Testament, Noul Testament, Dogmatică Ortodoxă, Morală
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de UBB – Fac. de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 7
internaţională
Perioada 2005-2008
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Disciplinele principale studiate / Management,Economie, Macroeconomie, Microeconomie
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de UBB Cluj-Napoca, Fac. de Studii Europene
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada 2003-2007
Calificarea/diploma obtinuta Diplomă de Licențiă- Teologie Ortodoxă Pastorală
Disciplinele principale studiate / Vechiul Testament, Noul Testament,Dogmatică Ortodoxă,Morală, Liturgică, Muzică,
competenţe profesionale dobânditecanonic

Drept

Numele şi tipul instituţiei de UBB Fac. de Teologie Ortodoxă, Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada 1998-2003
Calificarea/diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Diplomă de Bacalaureat
Vechiul Testament, Noul Testament,Dogmatică Ortodoxă,Morală, Liturgică, Muzică,
canonic
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Român, Cluj-Napoca
ISCED 3
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Drept

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Româna

Franceza, engleza

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Limba
Limba

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Fr

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

En

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

Mediu

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

-Aptitudini de comunicare si lucru in echipa
-Membru in comisia dirigintilor-2017-2021
-Membru in comisia pentru prevenirea si combaterea violenței în mediul școlar-2012
-Voluntariat în cadrul proiectului „Ajută-ne să construim! ”Baza Națtională de pregătire a voluntarilor
pentru prim-ajutor și intervenție în situații de urgență, jud. Cluj, loc.Valea- Ierii, a Crucii Roșii Române,
Filiala Cluj
-Diploma de merit acordată cu ocazia participării la” Seara de colinde – Nașterea Domnului cel Nou”
de către Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și
Clujului, Parohia Sf. Dimitrie cel Nou, Cluj-Napoca
-Certificate - Organizer at the 59-th International Mathematical Olympiad , Cluj-Napoca, organizată
de IMO – 3-4 Iulie 2018
-Organizator la Olimpiada de Științe socio-umane, etapa județeană, organizată la Col.Tehnic
Energetic, Cluj-Napoca, 2012
-Organizator/ asistent/ supraveghetor în diverse comisii: bacalaureat, definitivat

-cunostinte avansate de MS Office : Word, Excel, Powerpoint, Outlook
-cunoștințe de programare: Java, C++, baze de date

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
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Categoria B, E, Licență pilot
-Certificat de participare - Conferința internațională “Soluții inovatoare în educație”, ediția a IV-a,
organizată de Bulgaria training si Edu Magic Solutions, Webinar si Elearning - mai 2021
- Webinar “Minecraft EducationEdition platforma care va ajuta sa predate altfel”,organizat de ALSO si
Logicnet- februarie 2021
-Diplomă de participare la cursul “Managementul Calității în Educație”, organizat la Kladovo, Serbia- 7
dec. 2019
-Diplomă de participare la Concursul Național ” Fii o săptămână professor de științe”, editia a XVII-a,cu
lucrarea “Agresivitate și violență în școli”, organizat de Col. Tehnic Energetic, Cluj-Napoca, 2019
-Diplomă de participare la Concursul Național Cultural Artistic “Unirea Libertate și Unitate”, inițiat de
Patriarhia Română, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale- Cluj-Napoca, 2018
-Certificate of Authorization as Apprentice Facilitator in Trauma Healing, The Trauma Healing Institute,
American Bible Society, Bucharest, 2017
- Certificat – Curs de Formare “Competențe integrate pentru societatea cunoașterii” (25 credite)
,organizat de CCD Cluj-Napoca, 2013
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- Diplomă de participare la Proiectul “Cuvântul-Bucuria sufletului, Lumina minții”, ediția a VII-a, organizat
de ISJ și Școala Horea , Cluj-Napoca, dec. 2011
-Adeverință de participare la proiectul educațional “Să-l cunoaștem pe Hristos”, implementat la nivel
național de Editura Sf. Mina în anul școlar 2010-2011
- Mențiune obținută la Olimpiada de religie, Cultul Ortodox, etapa națíonală, organizată la Suceava,
aprilie 2010
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