Curriculum vitae
Europass

TANASE VASILE VICIU

Informaţii personale
Adresa(e)
Telefon(-oane)

Şos. Nicolina Nr.37, bloc 968, tronson IV, et. 6, ap. 24, cod 700688, Iaşi, Romania
0332 802673

Mobil:

0740 363625

Fax(uri)
E-mail(uri)
Nationalitate(-tati)
Data naşterii
Sex

viciutanase@yahoo.com
Română
1970. 01. 17
M

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Decembrie 2014- iunie 2015
Inspector management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ / educaţie/ formarea continuă a cadrelor didactice

Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Consiliere directori unităţi şcolare, evaluare şi dezvoltare instituţională
Septembrie 2009 – prezent
Inspector şcolar, disciplina Educaţie Fizică şi Sport

Numele şi adresa angajatorului

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Învăţământ / educaţie

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

Îndrumare, control şi evaluare cadre didactice de specialitate
Septembrie 2008 – prezent
Profesor Pregătire sportivă teoretică
Liceul cu Program Sportiv Iaşi,
Aleea Grigore Ghica Vodă nr. 28
Educaţie/ învăţământ preuniversitar
Activitate didactică
Septembrie 1995 – august 2008
1

Funcţia sau postul ocupat

Profesor-antrenor în cadrul claselor de profil atletism

Numele şi adresa angajatorului

Liceul teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi, Aleea Decebal nr. 13

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie/ învăţământ preuniversitar

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Activitate didactică, acţiuni selecţie, pregătire grupe performanţă

Educaţie şi formare
Perioada

22-29 aprilie 2015

Calificarea / diploma obţinută

Participant în cadrul Programului Erasmus+2014-1-RO01-KA102-001123 “Dezvoltarea
profesională a inspectorilor şcolari în domeniul abordării transdisciplinare a predării,
învăţării şi evaluării, respectiv a asigurării calităţii înVET”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Casa da Educacao/Sapere Aude, Studies and Trainning Department, Lisabona, Portugalia

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Educaţie
--13.17.11.2013
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Fundaţia Tineri Pentru Tineri

Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor în pregătirea unui proces de instruire prin înţelegerea
elementelor relevante – Modul II (acreditat prin OM nr. 3199/12.03.2014)
4
30.10-03.11.2013
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Fundaţia Tineri Pentru Tineri

Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilităţilor în pregătirea unui proces de instruire prin înţelegerea
rolului analizei nevoilor de învăţare, a stilurilor de învăţare – Modul I (acreditat prin OM
nr. 3199/12.03.2014)
4
13-26 mai 2013
Certificat de absolvire
Casa da Educacao/Sapere Aude, Studies and Trainning Department, Lisabona, Portugalia

Proiect Leonardo da Vinci LLP-LdV/VETPRO/2012/R0/076 „Îmbunătăţirea competenţelor
de management şi leadership pentru factorii responsabili de implementarea descentralizării
în educaţie”
--17.02-2.03.2013
Certificat de absolvire
2

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

International Study Programmes, Southampton, Anglia

Proiect Leonardo da Vinci LLP-LdV/PLM/2012/R0/073 „Practici comparative pentru
managementul inspecţiei școlare în sisteme de educaţie preuniversitare europene”
--27.11-28.01.2013
Certificat de absolvire
Fundaţia EDINFO

Capacitatea de receptare a mesajului oral, Capacitatea de exprimare orală, Capacitatea de
receptare a mesajului scris, Capacitatea de exprimare scrisă
--13.02-17.03. 2012
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Asociaţia Didakticos Timişoara

Comunicare (Acordare de consultanţă şi audienţe), Dezvoltare profesională (Asigurarea
dezvoltării profesionale a cadrelor didactice), Management (Asigurarea calităţii procesului
educaţional), Organizare (acreditat prin OM nr. 3001/05.01.2011)
___
12.02.2012
Certificat de competenţe profesionale
ANC, Centrul de Pregătire în Informatică SA

Comunicare la locul de muncă, Instruirea şi asistarea utilizatorilor, Aplicarea normelor de
TSM şi de PSI, Aplicarea procedurilor de calitate
C22
21.03-28.05.2011
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Tineri împotriva violenţei Dimensiuni psihologice, sociale şi tipologii ale violenţei umane.
Violenţa şcolară şi mass media (acreditat prin OM.4620/05.08.2011)
___
13-26.03. 2011
Certificat de absolvire
Eindhoven, Olanda

Asigurarea calității în educație
Project LLP-LdV/VETPRO/2010/183- Professionals in Quality Assurance in Education
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(PACE)
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

---

Perioada 01.02-08.02.2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Numele şi tipul instituţiei de EDINFO SRL
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate / Comunicare interactivă, Comunicare mentor-student practicant, Menţinerea echilibrului în
competenţe dobândite cadrul grupului de lucru, Organizarea activităţii de practică
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

--12.11.9.12.2010
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Casa Corpului Didactic București

Gestiunea documentelor, Sistemul de management al calităţii, Proceduri şi instrucţiuni de
utilizare în unităţile şcolare. Aplicarea prevederilor şi cerinţelor legislative privind
managementul documentelor şcolare (acreditat prin OM.4486/12.07.2011)
3
05.08.2010
Atestat de formare continuă a personalului didactic
ARACIP

“Controlul calităţii în şcoală” – Conceptul de calitate şi evoluţia acestuia, Legislaţia
calităţii, Evaluarea internă/Îndrumarea conducerii unităţii de învăţământ privind
implemantarea sistemului de amangement şi asigurare a calităţii, Controlul activităţii CEAC
(acreditat prin OM 4620/05.07.2010)

Nivelul in clasificarea naţionala sau
--internaţionala
Perioada

30.10-15.02.2008

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

SC Infoeducaţia SRL

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Formator
Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la evaluare

Nivelul in clasificarea naţionala sau
--internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

12. 2007 – 03.2008
Atestat de formare continuă a personalului didactic

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar – modul I (seria B nr.0064060) – Teoria evaluării, Metode şi tehnici de
cunoaştere a elevilor şi comunităţii

Nivelul in clasificarea naţionala sau _---_
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internaţionala
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Septembrie 2006 – iunie 2007
Diplomă de master
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educație Fizică și Sport

Managementul de proiect, Marketing, Relaţii publice şi protocol în sport, Managementul
resurselor umane, Managementul organizaţiilor, Managementul activităţilor şi bazelor
sportive, Conducerea organizaţiilor sportive, Comunicare şi negociere în sport, Filosofia
sportului şi activităţilor de loisir
Lucrare: Negocieri cu parteneri dificili în sport

Nivelul in clasificarea naţionala sau
ISCED 5
internaţionala
Perioada Octombrie 1990- iunie 1995
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educație Fizică și Sport
formare
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Psihologie şcolară, Pedagogie, Fiziologie, Biochimie, Metodica educaţiei fizice şi sportului,
Sociologia educaţiei fizice şi sportului, Teoria educaţiei fizice şi sportului, Discipline sportive
Lucrare: Contribuții la îmbunătățirea sistemului de selecție primară în atletism

Nivelul in clasificarea naţionala sau
ISCED 4
internaţionala
Perioada Iunie 1988
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Liceul teoretic „Mihai Eminescu” Iaşi

Discipline principale studiate /
Toate disciplinele specifice liceelor, filieră teoretică
competenţe dobândite
Nivelul in clasificarea naţionala sau
ISCED 3
internaţionala

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Limba(i) străină(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

B
2

Utilizator
intermediar
avansat

B
1

Utilizator
intermediar

B
2

Utilizator
intermediar
avansat

B
1

Utilizator
intermediar

A
2

Utilizator
elementar
avansat

A
2

Utilizator
intermediar

B
2

Utilizator
intermediar

A
2

Utilizator
intermediar

B
1

Utilizator
intermediar

A
1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi
Certificat de absolvire “Comunicare în limba engleză”
Certificat de absolvire cursuri de limba engleză în cadrul proiectului LLP-LdV-PLM-2012RO-073
Certificat de absolvire cursuri limbă engleză nivel B1 în cadrul proiectului LLP-LdVVETPRO/2010/RO/183
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Competente şi abilităţi sociale

Climat psihosocial deschis, munca în echipă, responsabilitate, adaptabilitate.
Iniţiativă, autoorganizare, dinamism, o bună capacitate de integrare în medii culturale diferite.
Munca de coordonare, mediere, evaluare şi facilitare.
Abilităţi de relaţionare şi comunicare interpersonală.
Adeverinţă membru echipă de proiect al ISJ “Tehnologii moderne în organizarea şi
desfăşurarea activităţii educaţionale la nivelul unităţii şcolare”- parteneriat transfrontalier, oct.
2013
Expert pe termen scurt proiect POSDRU/91/2.2/S/61264 Salvaţi Copiii de Abandon şi
Neintegrare-SCAN
Adeverinţă participare cercetare psihologică privind „Beneficiile activităţilor sportive privind
diminuarea violenţei în sport” – Cod CNCSIS 1446

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Leadership, capacitate de planificare, organizare, coordonare, control, delegare. Competenţă
decizională, capacitate de analiză şi sinteză, de a dezvolta abilităţile personalului, rezistenţă
la efort intelectual mare. Capacitate de conducere, asistare, participare.
Preşedinte comisie judeţeană elaborare norme de promovare pentru pregătirea sportivă
practică, MECTS 2014
Organizator la nivel județean al studiului MECTS şi UNEFS Bucureşti privind „Evaluarea
potenţialului somatic, funcţional şi motric al populaţiei şcolare din România”, 2012
Organizator activităţi organizate de CCD în cadrul „Zilelor Spiru Haret” 2011
Membru în Comisia Mixtă de Monitorizare a proiectului MECTS – F.R.Bridge - „Gridgetinere speranţe”
Membru în Comisia Mixtă de Monitorizare a proiectului MECTS – A.CS MBTA- Cupa Pada
Murre
Coordonator al comisiei de elaborare a planificărilor la nivel naţional pentru disciplina Tir cu
arcul, nivel primar, gimnazial şi liceal, filiera vocaţională – 2011
Membru în diverse comisii ale Inspectoratului Școlar Județean Iași (de evaluare şi acordare a
gradaţiei de merit pentru personalul didactic/didactic auxiliar, de organizare şi desfăşurare a
examenului naţional de definitivare în învăţământ, în comisia judeţeană de bacalaureat,
comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat,
comisia judeţeană pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar)
Secretar al Comisiei Judeţene de organizare şi desfăşurare a examenului de admitere în
învăţământul liceal de stat pentru anii şcolari 2010-2013
Director concurs etape naționale ale Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, oină licee,
tetratlon şi pentatlon atletic şcolar în anii şcolari 2009-2015 şi Campionate Naţioanel Şcolare,
canotaj – 2011, 2014
Organizator sesiune de comunicări ştiinţifice „Sportul - de la concepte fundamentale la
dimensiuni novatoare în societatea cunoaşterii” în cadrul ISJ Iaşi, ed. III-VII, 2011-2015
Organizator sesiune de comunicări ştiinţifice „Dimensiunea europeană a educaţiei prin
sport” în cadrul ISJ Iaşi - ed. II, 2010
Organizator sesiune de comunicări ştiinţifice „Dimensiuni ale educaţiei sportive” în cadrul
LPS Iaşi – ed. I, 2009
2008-2009 – membru Consiliul de Administraţie, şef catedră Atletism din cadrul LPS Iaşi
2007-2009, coordonator proiecte sportive privind finanţări nerambursabile prin Direcţia de
Sport Judeţeană Iaşi

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint).
Comunicare prin poşta electronică şi folosirea Internetului.
Adeverinţă administrator reţea calculatoare cod COR/NC 213902
Adeverinţă “Administrator reţea de calculatoare” în cadrul proiectului POSDRU/3/1.3/S/8
Adeverinţă de participare cursuri de utilizare AEL

Alte competenţe şi aptitudini Practicant al sportului, citit.
Cariera sportivă Multiplu campion naţional al României la atletism – categoria juniori, recordman naţional.
Publicaţii
 Autor articol „Impactul exerciţiilor de mişcare asupra calităţii vieţii”, 2015
 Coautor “Forme ludice în activităţile curriculare şi extracurriculare” – aplicaţii în
educaţie fizică şi sport -Editura PIM, 2014
 Autor articol „Sportul - de la concepte fundamentale la dimensiuni novatoare în
societatea cunoaşterii” - buletin informativ ISJ nr.6, aprilie 2014
 Coautor articol „Îmbunătăţirea competenţelor de management şi leadership pentru
factorii responsabili de implementarea descentralizării în educaţie”, 2014
 Autor articol „Drumul către performanţă” ”- buletin informativ ISJ nr.3, aprilie 2013
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Coautor „Modele europene de progres şi inovare în educaţie prin management şi
leadership performant”, 2013
 Coautor „Inspecţia şcolară comparată în context european”, 2013
 Autor articol „Sportul - promoter al rivalităţii” - 2013
 Coautor „Inspecţia şcolară comparată în context european”, 2013
 Autor articol „Sportul - promoter al rivalităţii”, 2013
 Coautor articol „ Inspecţia şcolară comparată în sisteme de educaţie preuniversitare
europene”, 2013
 Coautor ghid de evaluare a calităţii “Profesionişti în asigurarea calităţii în educaţie”,
2011
 Autor problemă şah publicată în The problemist – British chess problem society 2012
Vol 23 no 12 – ISSN 0032-9398
 Autor articol „Evaluarea potenţialului somatic, funcţional şi motric al populaţiei
şcolare din România”, 2012
 Autor problemă şah publicată în The problemist – British chess problem society –
2012
 Autor articol „Evaluarea potenţialului somatic, funcţional şi motric al populaţiei
şcolare din România”- buletin informativ nr.9 ISJ
 Coautor ghid de evaluare a calităţii “Profesionişti în asigurarea calităţii în educaţie”,
2011
 Autor articol „Educaţia fizică-un mod de viaţă”- buletin informativ ISJ nr.8, aprilie
2011
 Certificat susţinere lucrare Sportul şi interacţiunea socială (material pe CD), 2011
 Autor problemă şah publicată în The problemist – British chess problem society –
2011
 Autor articol „Dezvoltarea competenţelor la lecţia de educaţie fizică şi sport”buletin informativ nr.6 ISJ
 Autor articol „ Contribuţii la îmbunătăţirea sistemului de selecţie primară în
atletism” – anuarul Forumului Ştiinţific Naţional Şcolar şi Universitar, 2010
 Autor articol „Educaţia fizică şi sportul - fenomen social naţional”, 2010
 Autor articol „Rolul şi statutul profesorului de sport în cadrul educaţiei
permanente”, 2010
 Autor articol „Finanţarea activităţilor sportive din România”, Editura Samia Iaşi,
2006
 Autor “Talia în selecţia atletică”, 2005
 Colaborator la publicaţia ”Ghidul profesorului de educaţie fizică pentru abilitate
curriculară”, 2001
 Autor “Surse de finanţare ale activităţilor sportive din municipiul Iaşi”- Institutul
European de Cercetări 1999
Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi 2007 – prezent
Metodist al Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” Iaşi 2010 – prezent
Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Gradaţia de merit (2000, 2004, 2008, 2012)
Gradația „Gheorghe Lazar” III
Gradul didactic I
2009 – 2014, vicepreşedinte Asociaţia Judeţeană de Atletism Iaşi
2007 – 2009, consilier Asociaţia Judeţeană de Atletism Iași
2007- 2008, vicepreşedinte Asociaţia Sportivă “Cantemiriştii”
1998 – 2009, responsabil în cadrul I.S.J. Iaşi al competiţiilor de atletism la nivel gimnazial judeţ
1995 - prezent, membru al Comisiei Judeţene de Atletism şi al Comisiei Judeţene de Arbitraj
Diplomă curs “Educaţie pentru sănătate”, modul I şi II
Certificat speaker la workshop în cadrul Conferinţei internaţionale de Educatie Fizică, Sport
şi Kinetoterapie – de la teorie la practică, nov. 2013
Certificat de participare conferinţă regională „Educaţia perentală-Strategie pentru prevenirea
absenteismului şi abandonului şcolar”, oct. 2013
Certificat de participare Sesiunea naţională „Olimpismul, de la concepte fundamentale la
dimensiuni contemporane”, ed. I, 2013
Certificat de participare în „Relaţii dintre administraţia locală şi unităţile de învăţământ” Turcia 2010
Certificat de absolvire Mentor, seria F nr.0063029
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Certificat de absolvire Formator, seria E nr. 0081049
Certificat de participare la Forumul Ştiinţific Naţional Şcolar şi Universitar „Impactul
finalităţilor sistemului educaţional şi de cercetare ştiinţifică asupra performanţei sportive din
România”
Certificat de participare dezbatere privind violenţa în sport – Jandarmeria Iaşi
Atestat de formare continuă a personalului didactic „Educaţie economică şi antreprenorială
eficientă”, seria B nr.0002080
Certificat de acordare a gradul didactic I - seria F nr.0024925
Certificat de acordare a gradul didactic II – seria B nr.0069147
Certificat de acordare a definitivării în învățământ– seria A nr.0042839
Diplomă de participare la sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice
din învăţământul profesional şi tehnic „Ştefan Procopiu”, 25 mai 2013
Diplomă de participare la Conferinţa Naţională „Pluralism şi alteritate în educaţie”, 17 aprilie
2013
Diplomă de participare la proiectul naţional „Împreună pentru viitor” din cadrul SNAC
Diplomă de onoare la activităţile organizate în cadrul „Zilelor Spiru Haret” 2010
Diplomă de participare la conferinţa internaţională Strategii educaţionale de succes. Abordări
internaţionale: Scoţia, Finlanda, Statele Unite ale Americii - 2011
Diplomă de participare la Conferinţa Naţională pentru Management Modern în Educaţie 2010
Diplomă de excelenţă pentru contribuţia deosebită în asigurarea calităţii şi inovaţiei – FEFS
Iaşi 2010
Diplomă de excelenţă ISJ pentru implicarea în organizarea şi susţinerea activităţilor
competiţionale
Diplomă de onoare pentru participarea la Simpozionul internaţional „Mihai Eminescu,poet
naţional şi universal” 2011
Diplomă de onoare pentru participarea la Simpozionul judeţean al elevilor – ISJ, CJE Iaşi 2010
Diplomă de merit I.S.J. pentru „Rezultate obţinute la atletism în anul 2004”
Diplomă de merit I.S.J. pentru „Rezultate deosebite în activitatea didactică” - 2002
Diplomă de participare simpozion judeţean „Rolul educaţiei în pregătirea pentru viaţă” –
2010
Diplomă de participare conferinţa naţională „Provocări ale educaţiei în societatea
cunoaşterii” – 2010
Adeverinţă de participare la stagiu de formare în Management Educaţional - 2010
Diplomă de participare simpozion internaţional „Valenţe Europene în Educaţie” – 2010
Certificate of attendance participare proiect Leonardo Da Vinci, Atena 2010
Certificate of attendance - Conferinţa internaţională „Quality in Formal and Non Formal
Education”–Iaşi 2010
Diplomă de participare sesiune de formare „Calitatea educaţiei - provocări şi perspective” 2010
Diplomă de participare la schimbul de experienţă transfrontalier Iaşi-Chişinău cu tema
„Management educaţional” - 2010
Stagiu perfecţionare Casa Corpului Didactic „Implementarea programei - consiliere şi
orientare”
Stagiu de formare I.S.J. Iaşi - M.Ed.C. “Educaţia fizică şcolară - Repere noi, mutaţii
necesare”
Stagiu de perfecţionare Casa Corpului Didactic „Abilitare Curriculară – Didactica Educaţiei
Fizice” 2001
Rezultate obţinute la Olimpiada Națională de Pregătire Sportivă Teoretică: locul II (clasa a
XII-a, 2015), locul III (clasa a XII-a, 2014)
Rezultate obţinute cu sportivii: 4 recorduri naţionale, 5 campioni naţionali, 44 medalii
obţinute la finalele Campionatelor Naţionale de Atletism, 2 medalii obţinute la competiţii
internaţionale (Campionat Balcanic), participare la Campionatele Mondiale de juniori II –
2009 Bressanone, Italia
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