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INFORMAŢII PERSONALE  

Nume  Constantinescu Herman 

Adresă (nr., strada, cod postal, oraș, 
țara) 

Strada Varga Katalin, nr.8, 525400, Târgu Secuiesc, România 

Telefon 0740095353 

Fax - 

E-mail constantinescuherman@gmail.com 

Naţionalitate Maghiară/română/germană 

Data naşterii (ziua, luna, anul) 01.07.1979. 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

* Perioada (17.01.2022.-prezent) Director executiv, profesor titular de specialitate, medic veterinar 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Apor Peter, Tg. Secuiesc 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Specifice funcției de director și profesor de specialitate pe catedra 
Veterinar, conform fișei postului 

* Funcţia sau postul ocupat Director/Profesor de specialitate 

* Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Management școlar, predare – învățare la clasele cu specialitatea 

de tehnician veterinar 

* Perioada (01.09.2020.-17.01.2022.) Director adjunct, profesor titular de specialitate, medic veterinar 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Apor Peter, Tg. Secuiesc 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Specifice funcției de director adjunct și profesor de specialitate pe 
catedra Veterinar, conform fișei postului 

* Funcţia sau postul ocupat Director adjunct/Profesor de specialitate 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Management școlar, predare – învățare la clasele cu specialitatea 
de tehnician veterinar 

* Perioada (01.09.2010.-01.09.2020.) Șef de catedră, profesor titular de specialitate, medic veterinar 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Apor Peter, Tg. Secuiesc 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Specifice funcției de șef de catedră al ariei curriculare Tehnologii și 
specifice profesorului titular de specialitate pe catedra Veterinar 

* Funcţia sau postul ocupat Profesor pe catedra Veterinar/Șef al ariei curriculare Tehnologii 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea ariei curriculare Tehnologii, predare-învățare la 
clasele cu specialiatatea de tehnician veterinar și alte atribuții 
specifice învățământului preuniversitar, conform fișei postului 

* Perioada (01.09.2003.-01.09.2010.) profesor titular de specialitate, medic veterinar 

* Numele şi adresa angajatorului Liceul Tehnologic Apor Peter, Tg. Secuiesc 

* Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Specifice profesorului medic veterinar pe catedra Veterinar în 
cadrul ariei curriculare Tehnologii 

* Funcţia sau postul ocupat Profesor de specialitate – medic veterinar 

* Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Predare-învățare la clasele cu specialiatatea de tehnician veterinar 
și alte atribuții specifice învățământului preuniversitar, conform 
fișei postului 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

* Perioada (2012-2014)  

* Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, Departamentul Concept pentru 

pregătirea personalului didactic în învățământul preuniversitar 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Management educațional 

* Tipul calificării/diploma obţinută Manager educațional 

* Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Master postuniversitar 

* Perioada (2004-2010)  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară, Cluj 
Napoca – Facultatea de Medicină Veterinară 
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formarea profesională 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Creșterea animalelor 

* Tipul calificării/diploma obţinută Doctor în medicină veterinară 

* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Doctorat 

* Perioada (2003-2005)  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară, Cluj 
Napoca – Facultatea de Medicină Veterinară 

* Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Farmacie veterinară 

* Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de master 

* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Masterat 

* Perioada (1997-2003)  

* Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină veterinară, Cluj 
Napoca – Facultatea de Medicină Veterinară 

* Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Medicină veterinară 

* Tipul calificării/diploma obţinută Doctor medic veterinar 

* Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Licență 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE  

2015-2019; 2019 - până în prezent: profesor cu gradație de merit  

2011 USAMV Cluj: primariat în medicină veterinară, domeniul 

Patologia reproducţiei, grad profesional Medic primar veterinar 

Din 2010 până în prezent particip anual la 4 programe de 

perfecţionare în cadrul programului naţional de educaţie continuă 

(medicină veterinară) 

2010 Departament pedagogic pentru pregătirea personalului 

didactic USAMV Cluj Napoca: grad I în învăţământ prin echivalare 

pe baza doctoratului  

2006: Titularizarea în învăţământ preuniversitar prin examen 

naţional de titularizare 

2005: Departament pedagogic pentru pregătirea personalului 

didactic USAMV Cluj Napoca: Definitivat în învăţământ  

Limba maternă Maghiară 

Limbi străine cunoscute  
* abilitatea de a citi 

* abilitatea de a scrie 
* abilitatea de a vorbi 

Germană și Engleză 
Bine 

Bine 
Satisfăcător 

Aptitudini şi competenţe artistice  

Muzică, desen, pictură, literatură etc. 

Diplomă în domeniul muzicii, atestat de cantor acordat de Biserica 

Reformată, cântatul la orgă 

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.) 

Aptitudini de comunicare, lucru în echipă în calitate de director 
adjunt și profesor de specialitate la Liceul Tehnologic Apor Peter, 
membru în foarte multe organizații profesionale, vezi : informațiile 
suplimentare 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice  
De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 

Spirit de organizare și conducere, experiență în structurarea 

proiectelor în calitate de director adjunt și profesor de specialitate 
la Liceul Tehnologic Apor Peter, vezi : informațiile suplimentare 
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gestionaţi bugete; la locul de muncă, 
în acţiuni voluntare (de exemplu în 
domenii culturale sau sportive) sau la 
domiciliu. 

Aptitudini şi competenţe tehnice -
(descrieți aceste aptitudini și indicați 
contextul în care le-ați dobândit)  

(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

Competențe în domeniul IT-TIC, Diplomă de ECDL 

Start 

Permis de conducere Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe -  

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior 

Practicant de sporturi 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  
 

Membru al ASOCIAŢIEI GENERALE A MEDICILOR VETERINARI 
DIN ROMÂNIA (din 2009) 

Membru al COLEGIULUI MEDICILOR VETERINARI DIN ROMÂNIA 
(din 2005) 
Secretar al ASOCIAŢIEI COLUMBOFILE TÂRGU SECUIESC (din 
2010) 
Membru al Federației Naționale al Crescătorilor de Porumbei 

Păsări și Animale Mici din România 
Membru în CONSILIUL BISERICESC REFORMAT TÂRGU SECUIESC 
(din 2008) 
Secretar (2008-2014) şi membru în CONSILIUL DE 
ADMINISTRAŢIE AL ŞCOLII APOR PETER 
Membru în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC - Lic. 
Tehn. Apor Peter) 

Membru în Corpul Național de Experți în Management Educațional 
(2015) 
Membru Comisia națională de specialitate, domeniul agricultură-
creșterea animalelor (din 2016) 
Membru în Asociația Mondială a Medicilor Veterinari Maghiari (din 

2017) 

Membru în Asociația Medicilor Veterinari Maghiari din Transilvania 
(din 2018) 
Membru în Uniunea Cadrelor didactice Maghiare din România (din 
2020) 
Specialist în comisiile de examinare din județul Covasna, 
domeniul de activitate Agricultură, piscicultură, pescuit 
Abonat la revistele: Veterinarul, Veterinaria, Jurnal Medical 

Veterinar, Galamb és kisállat magazin, Kistermelők. 
În calitate de formator am predat mai multe cursuri cu durata 
între 60-360 ore în colaborare cu diverse instituții (Liceul 
Tehnologic Apor Peter, OJCA CV, S.C.Evilac S.R.L., Camera 
Agricolă, LAM Ilieni) în domeniile: Creșterea animalelor, 
Cultivarea plantelor, Apicultură - vezi contractele  
Am participat în calitate de formator la proiectul:  „Susținerea 

dezvoltării, îmbunătățirii și certificării competențelor profesionale 
pentru tinerii NEETs, prin facilitarea accesului acestora la măsuri 

integrate și inovatoare, în vederea facilitării și inserției acestora 
pe piața muncii – TINERII DE AZI, ANGAJAȚII DE MÂINE!” 
ID: POCU/284/1/3/119660 
Asistent manager în cadrul Proiectului ROSE la Liceul Tehnologic 

Apor Peter, Tg. Secuiesc (2018-2020) 
Coorganizator al expoziției regionale de porumbei și animale mici 
din 2014 și 2019, expoziții care au însumat peste 1000 de 
animale. 
Sunt înregistrat pe platformele electronice: Veterinarul, 
Hungarovet, Infoveterinar 
Multiplu Campion Național Columbofil, Campion Național Absolut 

Columbofil, anul 2019, București 
Distincții:  
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Medic veterinar al anului 2014 în judeţul Covasna – diplomă 
acordată de CMV România, filiera CV 
Distincție pentru activitatea depusă în calitate de scriitor în 
Revista Maghiară de Porumbei și Animale Mici – diplomă acordată 

de Asociația Maghiară a Crescătorilor de Porumbei și Animale 
Mici, anul 2019 
Diplomă de recunoaștere a activității profesionale, acordat de 
domnul Ministru al Agriculturii din Ungaria, dr. Nagy István 
Autor a 3 cărți și 70 de lucrări de specialitate 
Subsemnatul a fost prezentat în cărțile: 
1. “A csend hangja” (2013) pag.118-122, autor: Dr. Szőcs 

Géza  
2. “A Székesfehérvári bukó” (2015) pag.92, autor Bárány 

István 
3. în ziarul “Háromszék” din data 9.04.2013, ziarist: Iochom 

István 

4. în Jurnalul Medical Veterinar nr.142/2019 cu cartea 
“Columbopatologie” 

5. Revista: Szövétnek, aprilie, pagina 14  
6. în ziarul “Háromszék” din data 19.04.2021, ziarist: Iochom 

István 
7. în ziarul “Hírmondó” din data 19.04.2021, ziarist: Tamás 

Réka 
 

          Subsemnatul a fost citat în:  
1. revista „Galamb és kisállat magazin”;  
2. cartea “A szervezett magyar galambtenyásztés 

szakirodalmának bibliográfiája”, autor Zubor Ferenc 2016, 
Székefehérvár;  

3. cartea “A kisállattenyésztés története Kézdiszéken, a 
kezdetektől napjainkig”, autor Salamon Ferenc, 2007;   

4. revista “Kistermelők lapja 63/3/2019” 
5. cartea “A kézdiszéki kisállattartás történetéből”, autor Salamon 

Ferenc, 2020;   
6. Revista „Galamb és kisállat magazin” nr. LXIII, 5-6, 48 
7. Revista „Galamb és kisállat magazin” nr. LXIV, 4, 14-15 
8. Standardele raselor de porumbei din România sub redacția 

Federației Naționale a Crescătorilor de Porumbei, Păsări și 

Animale mici din România, anul 2020 
 

ANEXE - 

 
 
(H.G.1021/2004) 

 
 
 
          Semnătura, 
 

 
*Notă                          
Înlocuiţi rubrica (numele aplicantului cu propriul nume) 
**Notă                         
Toate textele scrise cu aceste caractere înclinate au rol informativ şi nu apar în CV                 
***Notă                        
Textul dintre paranteze () va fi înlocuit cu informaţiile cerute   

 

 

 

 

 


