
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Hotea Radu 

Adresă(e) Str.macului, bl. 3, ap. 52, loc. Baia Mare, jud. Maramureş, cod poştal 430352, 
România 

Telefon(oane) +40362409842 Mobil: +40748154424 

E-mail(uri) raduhotea@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 04.09.1962 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor / Educaţional 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1.09.2007- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Membru in consiliul de administratie al liceului, Membru in comisia metodica pe 
scoala, membru in comisia de disciplina, membru in comisia de proiecte si activitati 
extrascolare, membru in comisia dirigintior, membru in comisia pentru disciplinele 
optionale, membru in comisia ARACIP, responsabil cu educatia ecologica a elevilor. 

Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program sportiv , Nr. 33-35, Loc. Baia Mare, Jud. Maramureş, România, 
Tel. +40262215122, Tel/Fax +40262211245 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

  

Perioada 01.09.2000- 31.08.2007 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

sef catedra biologie -chimie, 
 membru in consiliul de administratie al liceului,  
membru fondator al clubului ecologist Aurel Vlaicu. 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Scolar Aurel Vlaicu Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

  

Perioada 01.09.1997-31.08.2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Profesor debutant 

Numele şi adresa angajatorului  Grupul Scolar de industrie Usoara Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

  

Perioada  15.04.2005- pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Presedintele Societatii Ecologiste din Maramures 



Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Manager a mai multor proiecte de mediu, educatie ecologica a tinerilor,  activitati de 
conservare a biodiversitatii, custode a doua arii naturale protejate. 

Numele şi adresa angajatorului  ONG - Societatea Ecologista din Maramures, Baia Mare, str. Macului nr. 3/52 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Ecologie si protectia mediului 

 Perioada Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  
                           principale 

 

Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 Perioada Perioada 

 Funcţia sau postul ocupat Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi  
                           principale 

 

Numele şi adresa angajatorului Numele şi adresa angajatorului 

   Tipul activităţii sau sectorul de  
      activitate Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                Educaţie şi formare 

12.04.2005- pana in prezent 

Membru in Comitetul de Bazin Somes Tisa  

 Aprobarea activitatilor care se desfasoara in bazinul hidrografic Somes-Tisa, 
Participarea la sedinte de lucru, simpozioane, mese rotunde, activitati de constientizar 
e a publicului asupra problemelor legate de apa. 

 Directia Apelor Cluj Napoca, str.Vanatorului nr, 17 

 Apele Romane 

24.11.2008 -pana in prezent 

Formator pentru cursul de Educatie pentru mediu 

 Cursul este acreditat de catre CNFP, prin decizia nr.157/30.09.2008 
Formarea cadrelor didactice pentru educatia pentru mediu, in urma careia pot  
desfasura lectii in acest domeniu. Programul acreditat beneficiaza de 25 credite 

 Casa Corpului Didactic Maramures, str.Potofi Sandor, nr 12-14, Baia Mare 

 Proiect derulat de Casa Corpului Didactic Maramures 
Invatamant 
 

 

 

Perioada  23-24.04.2010 

Calificarea / diploma obţinută Cursul international de formare continua „ADOLESCENCE, SYSTEME EDUCATIF ET 

VIOLENCE, perioada 23-24 aprilie 2010,  desfasurat in cadrul proiectului international 

romano-francez „SCHIMBARILE IN EDUCATIE- LES CHANGEMENTS DANS  

L’ EDUCATION”,  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Intelegere problemelor din sistemul educativ, in cadrul globalizarii invatamantului 
Managementul clasei/grupului 
Particularităţi de comportament ale copilului şi adolescentului 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Maramures 

  

Perioada 08-09.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută Managementul Ariilor Protejate, organizt in cadrul proiectului „ECOTUR – TURISM IN ZONA 

TRANSCARPATICA” Phare CBC2006, RO – 2006/018-449.01.11 octombrie - 2009 organizat de 

Consiliul Judetean Maramures si Interactiv Ro Consult Bacau, 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 am acumulat cunostinte despre modul de administrare a unei arii protejate si modalitati de interventie in 

diferitesituatii. 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Consiliul Judetean Maramures si Interactiv Ro Consult Bacau, 

  

Perioada 20-22.02.2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare „Metode si tehnici de stimulare a creativitatii” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Identificarea si exersarea modalitatilor si tehnicilor de stimulare a creativitatii in 
procesul de invatare, in vederea obtinerii unei calitati noi in activitatra de predare - 
invatare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Maramures 



  

Perioada 02 - 07.11.2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare „Comunicarea, un pas spre performanta” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Congruenta mesajul verbal – nonverbal – paraverbal 
Ascultarea activa 
Asigurarea feedback-ului pozitiv in comunicare 
Empatia in comunicare 
Comunicarea aservita 
Evitarea blocajelor in comunicare 
Tranzactii ale Eu-lui in comunicare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Maramures 

  

Perioada 10 – 18.11 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare „Consiliere si orientare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Dezvoltarea competentelor in cunoasterea si aplicarea informatiilor din aria 
 curriculara “Consiliere si orientare” utilizand instrumente specifice acestor activitati. 
Autocunoastere si dezvoltare personala 
Comunicare si abilitati sociale 
Managementul informatiilor si invatarii 
Planificarea carierei 
Calitatea stilului de viata 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Maramures 

  

Perioada 01.10. 2005 – 10.06.2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare organizaţională 
Introducere în managementul organizaţiilor 
Politici educaţionale 
Managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice 
 

  

Perioada 29.08. – 02.09.2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare „Realizari si perspective in Biotehnologie” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cunoasterea tehnicilor de lucru  folosite in biotehnologiile moderne 
Modul de lucru in acest domeniu 
Avantajele aplicarii biotehnologiilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad si Institutul de Biologie Bucuresti  

  

Perioada 2000 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Zoologia nevertebratelor 
Ecologie  
biogeografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babes- Bolyai, Cluj Napoca 

  

Perioada 2002-2007 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Biologie - Ecologie 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Zoologia nevertebratelor 
Zoologia vertebratelor 
Botanica 
Anatomia si fiziologia omului, 
Ecologie 
Chimie 
Biochimie 
Psihologie 
Metodica predarii biologiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea De Nord Baia Mare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză 
Germana  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză  
B2 

Intermediar 
plus 

C1 avansat C1 avansat B2 
Intermediar 

plus 
B2 

Interme-diar 
plus 

Limba Germana   
B2 

Intermediar 
plus 

B2 
Interme-diar 

plus 
B1 intermediar B1 intermediar B1 intermediar 

  

Competenţe şi abilităţi sociale responsabilitate, disponibilitate pentru lucrul în echipă, aptitudini de comunicare, 

adaptabilitate la situaţii noi, empatie 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

comunicare bună în cadrul activităţilor în echipă  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

word; excel; photoshop; corel;   internet 

  

  

Anexe  

 


