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ŢURA MIHAELA MARIANA  
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Octombrie 2016 

 
CURRICULUM VITAE  

EUROPASS 
 
 
 

INFORMAȚII PERSONALE ŢURA  MIHAELA  MARIANA 
 

 

 STR. VASILE LUPU NR. 83, BL. D1, SC. A, ETJ. 10, AP. 37 IAŞI, 700319 

 Scrieți numărul de telefon     0232 268014 

 office@isjiasi.ro    

-   

Yahoo messenger  - 

Sexul FEMEIESC | Data nașterii 11.09.1967| Naționalitatea ROMÂNĂ 

 
Locul de munca pentru care se 
candidează/ 
Poziția 
Locul de muncă dorit/ 

Studiile pentru care se 
candidează 

 

   

INSPECTOR  ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 
LA INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ  

 
 
17 octombrie 2016 – prezent  Inspectoratul Școlar Judeţean Iași 

  Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 Iași,  http://www.isjiasi.ro/    

  Inspector școlar general adjunct – Compartimentul curriculum și inspecție școlară 

 
1 iulie 2015 – prezent 

  
Inspectoratul Școlar Judeţean Iași 

  Str. Nicolae Bălcescu nr. 26 Iași,  http://www.isjiasi.ro/    

  Inspector școlar pentru fizică și inspector pentru management instituțional  
Îndrumare, control și evaluare profesori de specialitate și directori  

   

25 martie 2015 –  

15 iunie 2015 

 Inspectoratul Școlar Judeţean Tulcea  
Expert pe termen scurt – expert învățământ în cadrul proiectului ”Fii pregătit – program 
educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențelor cheie”, POSDRU153/1.1/S/140787  
Derularea programului de educație nonformală 

   

2 martie 2015 – 31 iulie 2015  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

  Expert  pe termen scurt – monitor în cadrul proiectului ”Sprijinirea şcolilor pentru creșterea 
calităţii  serviciilor educaționale”, POSDRU /153/1.1/S/138879 

  Pilotarea noilor standarde şi a metodologiilor pentru asigurarea şi evaluarea externă a 
calităţii 

   

12 ianuarie – 30 aprilie 2015  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

  Expert  pe termen scurt – monitor în cadrul proiectului ”Educație de calitate în școlile din 
mediul rural" - POSDRU /153/1.1/S/133316 
Derularea activităţilor de evaluare externă a calităţii 

   

01 noiembrie 2014  - 30 aprilie 
2015 

 Fundația Corona Iași, Strada Păcurari nr. 21 
Coordonator proiect ”Prinț și cerșetor”, id: RO2013-C2.2-09, grant SEE 2009-2014,  
COR 242104 

   

mailto:office@isjiasi.ro
http://www.isjiasi.ro/
http://www.isjiasi.ro/
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noiembrie  2010 - 31 august 2013      Fundația Grupul de Inițiativă pentru Învățământul Fizicii 

  Formator proiect ”MaST Networking, calitate în dezvoltarea competențelor cheie de 
matematică, științe și tehnologii” – POSDRU 58914 

  Formator mentori / facilitatori MaST 

decembrie 2012 - 31 august 2013      Inspectoratul Școlar Județean Călărași 
  Coordonator local, partener 2, ISJ Iași în cadrul proiectului strategic ” MaST Networking, 

calitate în dezvoltarea competențelor cheie de matematică, științe și tehnologii” - POSDRU 
58914 

  Coordonarea activităților în cadrul proiectului la nivelul județului Iași – partener 2 în proiect 

   
08.03.2012-30.06.2013  Inspectoratul Școlar Județean Iași 
  Expert pe termen lung – formator cod 242401, în cadrul proiectului ”Formarea profesorilor de 

matematică în societatea cunoașterii” POSDRU ID: 63671 
  Formare profesori de matematică, profesori învățământ primar 

   
septembrie 2011 -  iulie 2015     Colegiul  “Costache Negruzzi”, Strada Toma Cozma nr. 4 Iași 
  Director adjunct  
  Activități de coordonare, control, evaluare 

 
1 martie  – 30 iunie 2011 
 
 
 

  
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  
Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU ”dezvoltarea sistemului național de 
management și asigurare a calității învățământului preuniversitar” – ID2984 
Pilotarea standardelor specifice 

 
 
1 martie  – 30 iunie 2011 
 

  
Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar  
Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU ”Dezvoltarea culturii calității și furnizarea unei 
educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin implementarea 
standardelor de referință” – ID 55330 
Pilotarea metodologiei de evaluare externă 

   

01 februarie 2007 - prezent      Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 
  Expert – colaborator extern ARACIP 
  Evaluare a organizațiilor furnizoare de educație pentru autorizare, acreditare și evaluare 

externă periodică 

 
februarie 2004 - martie 2005     
 

  
Inspectoratul Școlar Judeţean Iaşi 
Inspector de specialitate 
Consiliere, control şi evaluare a profesorilor de fizică 

 
iulie 2003 – februarie 2005 

  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 
Preşedinte CJEAIP Iași 
Evaluarea organizațiilor furnizoare de educație din învățământul particular (preșcolar, primar) 
în vederea autorizării 

 
august 2002 -  noiembrie 2006 

  
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 
Inspector de management instituțional, învățământ particular și alternative educaționale 
Consilier pentru directorii de şcoli, în domeniul dezvoltării instituţionale şi evaluare 

 
septembrie 2002 -  prezent     

  
Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași 
Profesor de fizică 
Activități didactice și educative 

 
septembrie 2002 – august 2003 

  
Casa Corpului Didactic Iaşi 
Profesor metodist 
Activități metodice, cursuri e formare pentru profesori 

 
 decembrie 1998 -  august 2002 

  
Şcoala Generală “Ştefan Bârsănescu” Iaşi 
Director adjunct 
Activităţi manageriale, de îndrumare, control și evaluare 
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septembrie 1995 -  august 2002    

  
Şcoala Generală “Ştefan Bârsănescu” Iaşi 
Profesor de fizică  
Activităţi didactice și educative 
 

 
septembrie 1994 – august 1995   

 Liceul “Ion Neculce” Tg. Frumos, judeţul Iași 
Profesor de fizică 
Activități didactice și educative 

   
septembrie 1993 – august 1994      Școlile generale Prigoreni şi Războieni , judeţul Iași 
  Profesor de fizică 
  Activități didactice și educative 

   
septembrie 1992 – august 1993  Grupul Şcolar  “Radu Cernătescu” Iaşi 
  Profesor de fizică 
  Activități didactice și educative 

   
ianuarie 1991 – august 1992       Liceul de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi 
  Profesor de fizică 
  Activități didactice și educative 

   
septembrie 1989 – ianuarie 1991  Liceul “Aurel Vlaicu” Orăştie, județul Hunedoara 
  Profesor de fizică 
  Activități didactice și educative 

   

   

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

03 – 14 august 2016  Curs formare - ”Management și politici publice în educație” – PODCA/SMIS/39174 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

  Management instituțional, politici educaționale, planificare strategică și programare bugetară, 
managementul schimbării 

  Certificat de participare - serie MECS 019/14.08.2015 

 

13 martie  – 15 mai 2015 

 

 

 

 

  

Curs formare ”Clasa inteligentă – Smart classroom” – 21 credite 

Institutul de Științe ale Educației 

Utilizarea noilor tehnologii, platforma Smart classroom, învățarea on line, instrumente de 
evaluare cu ajutorul noilor tehnologii 

Atestat de formare continuă seria F Nr. 0260053 

 

12 ianuarie  – 31 martie 2015 

 

 

  

Curs formare în cadrul POSDRU 149155  ”Personalul didactic din sistemul de învățământ 
preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții”  

Raport individual de dezvoltare profesională  

Adeverință de formare  nr. 1787 P/02.12.2015 

 

august - decembrie 2014 

  

Curs formare - ”Perfecționarea teoretică şi practică a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor educaționale moderne în predarea fizicii şi 
disciplinelor tehnice” – 25 credite 

  Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi 

  Atestat de formare continuă seria F nr. 0228152 

 

martie – iunie 2013 

  

Curs formare – ”Metode eficiente de învățare a fizicii” – 15 credite 

  Centrul Educația 2000+ 

  Atestat de formare continuă seria F nr. 0043670 

decembrie 2012 - ianuarie 2013  Cursuri Limba engleză în cadrul proiectului LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/076 

 

 

 Certificat absolvire  - cunoștințe corespunzătoare nivelului B2+ cf. Cadrului european 
comun de referință pentru limbi 
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februarie 2012  

 
 
 

  

Curs formare ”Competențe TIC în curriculumul școlar”  - 15 credite 

Centrul Național de examinare și evaluare 

Adeverință program formare nr. 1056/4615/25.04.2012 

   

01 martie 2011 – 31 mai 2011  Curs formare – ”Instruirea în societatea cunoașterii”  - 25 credite 

  SIVECO România SA 

  Atestat de formare continuă – seria E nr. 0084882 

   

mai – iunie 2011  Curs formare – ”Evaluare externă periodică” – 3 credite 

  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Atestat de formare continuă – seria E nr. 0031022 

   

octombrie 2010 – martie 2011  Curs formare – ”Profesorul creator de soft educațional” – 25 credite 

  SIVECO România SA 

  Atestat de formare continuă – seria E nr. 0018886 

   

ianuarie – aprilie 2009  Curs formare – ”Program universitar de formare continuă a personalului didactic din 
învățământ – Universitaria I (modulul II)” – 30 credite 

  Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași   

  Atestat de formare continuă – seria C nr. 0035111 

   

05 ianuarie – 02 februarie 2009  Curs formare – MENTOR, cod COR 235902, 64 ore 

  Asociația ”Formare Studia” Iași 

  Comunicare, îndrumare/asistare studenți /profesori stagiari, organizare activitate de 
mentorat, planificare activitate studenți / profesori stagiari 

  Certificat de absolvire  seria F nr. 0355925 

 

noiembrie 2008-februarie 2009 

 

 

 

  

Problematizarea – metodă activă în predarea științelor 

Casa Corpului Didactic Iași 

Stagiu de perfecționare în cadrul proiectului european Euclides – 30 ore 

Adeverință nr. 33/26.06.2010 

   

25 ianuarie – 15 februarie 2008  Curs formare – ”Auditor în domeniul calității”, cod COR 242303, 66 ore 

  Asociația ”Formare Studia” Iași 

  Managementul calității, comunicare, rolurile echipei, conducerea auditului, managementul 
conflictelor 

  Certificat de absolvire  seria F nr. 0244152 

 

18 noiembrie  – 11 decembrie  
2008 

  
Curs formare – ”Învățarea activă – strategii, metode” – 11 credite, 42 ore 
 Casa Corpului Didactic Iași 
Competențe metodologice, de comunicare și relaționare, psihosociale și de management 
al carierei  
Atestat de formare continuă – seria B nr. 0101946 

 

16 noiembrie  – 11 decembrie 
2008 

  

Curs formare – ”Managementul proiectelor educaționale” – 11 credite, 42 ore 

Casa Corpului Didactic Iași 

Concepte și tehnici specifice managementului de proiect, competențe privind scrierea , 
implementarea, monitorizarea, evaluarea și diseminarea rezultatelor unui proiect, 
competențe de comunicare și lucru în echipă 

Atestat de formare continuă – seria B nr. 0101946 

   

decembrie 2007 – martie 2008  Curs formare – ”Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din 
învățământul preuniversitar ” – 30 credite 

  Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași   

  Atestat de formare continuă – seria B nr. 0064096 
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02 martie  – 16 martie 2007 

  

Curs formare – FORMATOR, cod COR 241205, 40 ore 

Asociația Română INFOED XXI 

Pregătirea și efectuarea formării, evaluarea cursanților, revizuirea și promovarea 
programului de formare formării 

Certificat de absolvire  seria B nr. 0049500 

 

noiembrie 2006 – martie 2008 

  

Curs formare – ”Program de formare pentru experți în evaluare și acreditare ai ARACIP” – 
25 credite 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și Casa Corpului 
Didactic Harghita 

Competențe de evaluator extern în domeniul calității educației, în învățământul 
preuniversitar, cf. OM 5338/2006 

Atestat de formare continuă – seria B nr. 0033578 

 

13 – 17 martie 2006 

  

 

 

 

 

”Calitate în educație” – Vizită de studiu ARION, 7 credite  

Direcția Regională de Educație din Lisabona, Portugalia 

Certificat participare 

    

septembrie 2004  - iulie 2006   Politici şi management în educaţie 

   Universitatea “Al. I Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

   Master  

   Diploma de Master seria F Nr. 0048604  

 

14 – 19 aprilie 2003 

  

 

 

 

 

”CD-ROM use in the European context” – program Comenius - 3 credite  

Teacher State College, Linz, Austria 

Certificat participare curs  

    

septembrie 1999 – iulie 2001   Proprietăţi electrice şi magnetice ale straturilor subţiri 

   Universitatea “Al. I Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică   

   Master 

   Diploma de Master seria B Nr. 0001040  

 

2000 

 

 

  

 

 

 

 

Examenul pentru acordarea Gradului didactic I 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

Certificat  seria B nr. 0066792 

 

1996 

 

 

  

 

 

 

 

Examenul pentru acordarea Gradului didactic II 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

Certificat  seria A nr. 0019550 

 

1992 

  

 

 

 

 

Definitivat în învățământ 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

Certificat nr. 9590/22.10.1992 

 

septembrie 1985 – iunie 1989 

  

 

 

Cursuri universitare, Facultatea de Fizică Iași 

   Universitatea “Al. I Cuza” din Iaşi, Facultatea de Fizică   

   Licență în fizică 

   Diplomă seria G nr. 2212 

 

1983 - 1985 

  

 

 

Cursuri liceale profilul teoretic (real) 

   Liceul Naţional “M. Sadoveanu” din Iaşi (în prezent Colegiul Naţional Iaşi) 

   Diploma de bacalaureat, seria C Nr. 34629 

    

1981 - 1983   

 

Liceul “Al. I. Cuza” Iaşi 

Cursuri liceale, profilul teoretic (real) 

   Învățământ liceal, treapta I de liceu 
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COMPETENȚE PERSONALE 
 
 
LIMBA MATERNĂ 

  

Română 

 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

  cf. Cadrului European 

 

 

Engleză  

 
 
 
 
Franceză  

 

 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

B2+ B2+ B2+ B2+ B2+ 

Certificat absolvire Curs limbă engleză în cadrul Proiectului LLP-LdV/VETPRO 
2012/RO/076 

A2  A2 A2  A1  A1 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

COMPETENȚE DE COMUNICARE  

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE 
ORGANIZAȚIONALE/MANAGERIALE 

 

 

 

 

 

COMPETENȚE DOBÂNDITE LA LOCUL 
DE MUNCĂ 

 Caracter comunicativ, sociabil, empatic.  

Competențe dobândite prin parcurgerea cursurilor de formare, implicarea în diferite 

echipe de lucru la nivelul școlii, al județului și la nivel național, activitatea de formator 

adulți, participarea la diferite proiecte naționale și internaționale, activități de evaluare 

externă a unităților de învățământ 

 

Abilităţi de organizare şi conducere a activităţilor la nivel județean 

Participare la organizarea examenelor și a concursurilor naţionale, olimpiadelor 

școlare la toate nivelele, inspecţii şcolare generale şi inspecţii şcolare de specialitate 

Experienţa de viaţă şi cursuri de formare  

 

Abilităţi de organizare şi conducere a activităţilor din şcoală, relaţionare corectă cu 

subalternii, conducere în manieră democratică 

 

 

COMPETENȚE INFORMATICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTE COMPETENȚE 

 

 

 
PERMIS DE CONDUCERE 

  

Abilităţi în lucrul cu PC: WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET dobândite și în 

urma participării la diferite cursuri de formare: 

 2003 - “Tehnologii informaţionale şi de comunicare”  

 2006 – „Sistemul EDUDOC de management al documentelor şi fluxurilor de 

lucru” 

 2011 – Profesor creator de soft educaţional  

 2011 – INTELTEACH – Instruirea în societatea cunoaşterii 

 2012 – Competenţe TIC în curriculum şcolar 

 
- Experiență în lucrul cu adulții, experiență în coordonarea și editarea revistelor 
școlare și în implementarea unor proiecte științifice cu elevii și cu adulții 

 
 

-  
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INFORMAŢII ADIŢIONALE   Metodist pentru fizică din 1996 până în prezent 

 Mentor pentru practica pedagogică a studenţilor din 2004 până în prezent 

 Formator educaţia adulţilor 

 Membru în diferite echipe de lucru pentru implementarea unor programe 

naţionale 

 Mentor pentru coordonarea stagiului practic în vederea ocupării unei funcții 

didactice 

 Expert în management  educaţional 

 Expert - evaluator extern ARACIP 

 

 

Alte cursuri de perfecţionare:  

 1999  - “Manuale alternative” în cooperare cu British Council 

 1999  - “Psihopedagogie – Consiliere şi orientare”   

 2000 - “Citire şi scriere în gândirea critică” 

 2001 -  “Mentor regional pentru cursuri de perfecţionare” 

 2001 – Participare la The 5th International Conference in Physics – DRP98 
in Polonia 

 2003  - “ICT” 

 2004 – “Management educaţional” – 75 ore  

 2004 – “Valori europene şi proiecte româneşti pentru calitate în educaţie“ 

 2005 – “Managementul proiectelor”  

 2006 – „Sistemul EDUDOC de management al documentelor şi fluxurilor de 
lucru” 

 2007 – Curs consiliere şi orientare 

 2009 – Facilitator de grup în Programul Naţional  IMPACT 

 2009 – Utilizare portal eScoala – Siveco România  

 2011 – Dezvoltarea sistemului de management şi asigurarea calităţii în 
învățământul preuniversitar  - 3 credite 

 2011 – Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în 
sistemul de învăţământ preuniversitar din România prin implementarea 
standardelor de referință – 3 credite 

 2013 – NSO Financial management în school 

 2013 – ”Teaching Earth Science în Highschools”, în cadrul proiectului 
ROEDUSEIS 

 2014 – ”Seismologia în școli. Activități și module didactice pentru profesorii 
din cadrul rețelei ROEDUSEIS” – workshop 

 Februarie – august 2014 – Curs formare SCIM, Andersen Consulting Group  
 

 21-22 octombrie 2014 – Curs formare SCIM, SC Ricon Consulting SRL 
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Proiecte internaţionale  

 2003 – “CD-ROM-ul  în context European” – Austria – Comenius 2.2.c. 

 2003 – „Interferenţe între educaţia non-formală, informală şi formală” – 
Grundtvig  

 2006 – “Quality in education” – ARION Portugalia 

 2009 – World School – Japonia 

 2009 – Proiect European Youth Parlament - Bologna   

 2010 – Comenius multilateral „European Food Production” România – Italia 
– Iaşi  

 2010 – Comenius multilateral „European Food Production” România – 
Anglia – Maidstone Anglia 

 2010 – Întâlnire finală „European Food Production” – Busto Arsizio Italia 

 2010 – Comenius Regio „Youth Education System” cu tema octombrie 2010 
„Intercultural Education – premise for an active European citizenship” – Iaşi, 
România 

 2011 – Cunoaşterea sistemului de învățământ din Turcia 

 2013 – Leonardo VETPRO  Anglia 

 2013 – COMENIUS Multilateral  Franța 

 2013 – School Exchange Turcia - Iași 

 2014 - School Exchange Turcia - Ankara  

 
Formator educația adulților 

 2002 – 2003 – Organizarea a două cursuri de perfecţionare pentru debutanți 

 2007 - Cursuri de formare pentru evaluatori ARACIP 

 2008 - Cursuri de formare pentru auditori calitate 

 2012 – Curs formare mentori MaST 

 2012 - Curs formare profesori de matematică 

 2014  - Formator experți ARACIP pentru proiectele POSDRU ID 133316 și 

138879 

 

Grupuri de lucru 

 Proiect CNCSIS nr. 1454/ TEMA 10 „Armonizarea sistemelor de evaluare” 

2005-2007 

 Coordonator grup de lucru pentru pilotarea Metodologiei de evaluare şi 

ierarhizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar -2004 

 Membru grup de lucru pentru Experimentarea criteriilor de notare la clasa a 

VIII-a -2004 

 Membru grup de lucru pentru revizuirea programelor de fizică de gimnaziu – 

2008 

 Membru grup de lucru la proiectul internaţional EUCLIDES – 2009 

 Membru grup de lucru constituit la nivelul MEN pentru actualizarea și 

completarea programei naționale pentru Olimpiada de fizică - 2014 
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Lista publicaţiilor 

 “Standing striations as a series of double layers induced in a positive column 

by a transverse magnetic field ”, with M. Toma, L. Biborosch, in Romanian 

Journal of Physics, vol.41, pp.561-569, 1996 

 “The study of the RLC circuit in sinusoidal condition” in Revista Stiintifica 

“Adamachi”, vol. 8, No.1, pp. 51, 2000 

 “Non-linear dielectric properties of Nylon-6 films” with V. Tura et al., in 

“Abstracts of the 6th International Conference DRP 2000”, Poland 

 “Ageing effects in pure and doped barium titanate ceramics” with Liliana 

Mitoseriu et al., in “Abstracts of the 6th International Conference DRP 2000”, 

Poland 

 “Grain size effects in barium titanate ceramics under sub switching fields” 

with Liliana Mitoseriu et al., in “Abstracts of the 6th International Conference 

DRP 2000”, Poland and it is published in “IEEE Transaction on Dielectric  

and  Electrical Insulation”, July 2001 

 “Methodical aspects in teaching oscillatory phenomena” – Lucrarea de 

gradul I, “Al. I. Cuza” University, Iasi, 2000 

 “Aplicarea metodelor de gândire critică la fizică” – Simpozionul Naţional 

Tendinţe moderne în metodologia de realizare a lecţiei – Iaşi, 16 aprilie  

2005 

 “Costuri medii în învăţământul preuniversitar”  - Colectiv de autori - Ed. 

Ceres 2005 

 “Managementul conflictelor” – Simpozion Naţional Tendinţe moderne în 

metodologia de realizare a lecţiei – Iaşi, 6 mai 2006 

 “Examenul de bacalaureat la fizică. Perspective” - M. Keller, Mihaela Ţura, 

O. Călţun - Revista Ştiinţifică  Adamachi, vol. XV, nr.1, pp. 19, 2006  

 Teste de evaluare pentru clasa a VII-a - Liliana Alexandru, Magda Teodorel, 

Mihaela Ţura, Cătălina Ciobanu, Ed. Universităţii “Al. I Cuza”, 2006  

 Cultura organizaţională a Şcolii ”Ştefan Bârsănescu” Iaşi Simpozion 

Naţional Tendinţe moderne în metodologia de realizare a lecţiei – Iaşi, 28 

aprilie 2007 

 Procesul de predare – învăţare: un proces în dublu sens – Revista Accente 

în educaţie nr. 2, 2007, Editura Spiru Haret Iaşi 

 Fluide cu proprietăţi magnetice – coautor, Revista Ştiinţifică Adamachi, vol. 

XVII, nr.1, pag. 150, 2008  

 Celula solară cu colorant natural – coautor – Revista Ştiinţifică Adamachi, 

2009 

 Cronica unui experiment ratat – coautor – Analele Colegiului Costache 

Negruzzi Iași, anul 1, 2012 

 ”Unitate în predarea mărimilor și a unităților de măsură din fizica și chimia 

de liceu”, coautor, Analele Colegiului Costache Negruzzi” Iași, anul 2, 2013 
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 „Modele europene de progres şi inovare în educaţie prin management şi 

leadership performant”, coautor,  ISBN 978-973-579-189-6 © Editura „Spiru 

Haret” 

 ”Catalizatori omogeni imobilizați pe nanoparticule magnetice”, coautor, 

Analele Colegiului Costache Negruzzi Iași, anul 3, 2014 

 ”Science Week – eveniment științific marca Negruzzi” , Revista Excelsior nr. 

3 

 

Conferințe: Lista lucrărilor prezentate  

 “Instabilities in a negative ions plasma” – Iasi, aprilie1988 

 “Researches of Plasma Physics at Iasi” – Iasi, mai 1988 

 “Ball lightning” – Timisoara, noiembrie 1988 

 “The role of double layers for the maintenance of periodical phenomena in a 

electrical discharge produced in oxygen” – Iasi, aprilie1989 

 “Computer basic study of optic prism”- Iasi, mai 1998 

 “Computer basic study of the state equations of ideal and real gas” – Iasi, 

mai 1998 

 “Optional course of Astronomy for secondary school” – Iasi, mai1999 

 “Dielectric Degradation of (Hf, Zr) – dopped Barium titanate Ceramics” – 

Iasi, octombrie1999 

 “The study of the RLC circuit in sinusoidal condition”- 2000 

 “Non-linear dielectric properties of Nylon-6 films”- 2000, Poland 

 “Ageing effects in pure and doped barium titanate ceramics” - 2000, Poland 

 “Grain size effects in barium titanate ceramics under subswitching fields” 

2000, Poland 

  "Evaluarea performanţelor şcolare între practică şi teorie. Simpozionul 

Naţional „Educaţia Astăzi: Noi Exigenţe în Şcoli şi Universităţi. Priorităţi ale 

Învăţământului Tehnic Contemporan” 26 noiembrie 2005, Bucureşti 

 „Aplicarea metodelor de gândire critică la fizică” – Simpozionul Naţional 

Tendinţe moderne în metodologia de realizare a lecţiei – Iaşi, 16 aprilie  

2005 

 “Managementul conflictelor” – Simpozion Naţional Tendinţe moderne în 

metodologia de realizare a lecţiei – Iaşi, 6 mai 2006 

 “Examenul de bacalaureat la fizică. Perspective” – Conferinţa Naţională 

„Fizica şi tehnologiile educaţionale moderne”, ed. XXXV, 2006 

 Cultura organizaţională a Şcolii ”Ştefan Bârsănescu” Iaşi Simpozion 

Naţional Tendinţe moderne în metodologia de realizare a lecţiei – Iaşi, 28 

aprilie 2007 

 Fluide cu proprietăţi magnetice – Conferinţa Naţională “Fizica şi Tehnologii 

educaţionale moderne”, 16-17 mai 2008, Iaşi 

 Celula solară cu colorant natural - Conferinţa Naţională “Fizica şi tehnologii 

educaţionale moderne”,  8-9 mai 2009, Iaşi 
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 Environmentally Friendly Methods of New Alkylating Materials Using 

Microwave and Ultrasounds Technology - 10th INTERNATIONAL BALKAN 

WORKSHOP on APPLIED PHYSICS, July 6-8, 2009, CONSTANTA, 

ROMANIA 

 ”Cronica unui experiment ratat” – Sesiunea de comunicări Științifice ”Eugen 

Lovinescu”, secțiunea Științifică Traian Lalescu, octombrie 2012 

 ”Unitate în predarea mărimilor și a unităților de măsură din fizica și chimia 

de liceu”, Sesiunea de comunicări Științifice ”Eugen Lovinescu”, secțiunea 

Științifică Traian Lalescu, octombrie, 2013 

 ”Creșterea interesului elevilor pentru studiul fizicii în școală prin experimente 

interdisciplinare”, Sesiunea de comunicări Științifice ”Eugen Lovinescu”, 

secțiunea Științifică Traian Lalescu, octombrie, 2013 

 

Distincții  

 

 Ordinul “Meritul pentru învăţământ” în grad de ofiţer 

 Gradație de merit – 2000, 2004, 2008, 2012 

 Diploma Gheorghe Lazăr clasa a III-a 2007 

 Diplome de excelență oferite de conducerea Colegiului ”C. Negruzzi” pentru 

rezultatele la olimpiade și concursuri naționale și internaționale în 2008, 

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

 Diploma de excelență oferită de ISJ Iași pentru rezultatele la CEX 2011 

 Premiul T. Bădărău acordat de conducerea Colegiului ”C. Negruzzi” pentru 

coordonarea proiectelor educaționale 

 Diplomă de excelență acordată de ISJ Iași pentru competența managerială 

– 2012 

 Diplomă de excelență acordată de ISJ Iași pentru rezultatele la olimpiadele 

internaționale 2011-2012 

 Diplomă de excelență în educație oferită de Primăria Municipiului Iași pentru 

rezultatele la olimpiadele internaționale în 2011 

 Diplome de excelență oferite de Primăria Iași pentru activitatea la CEX – 

2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 

 Diplome oferite de CJ Iași pentru implicare în organizare FILIT – 2013, 2014 

 Diplomă de excelență acordată de ISJ Iași pentru inițierea și coordonarea 

Proiectului Științific Science Week – 2014 

 Diploma și Certificate of Attendance – pentru implicarea în organizarea 

Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică 2014   

 Distincția  și Diploma de excelență ”Gh. Asachi” oferită de ISJ Iași pentru 

rezultate academice de excepție – 2015  

 Diplomă de excelență acordată de ISJ Iași pentru inițierea și derularea 

Proiectului științific GNOSIS  - 2015 
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Afilieri 

 

 Membru Societatea profesorilor de științe din Iași  

 

Referințe 

 

 Prof. dr. Camelia Gavrilă, Inspector Școlar General, ISJ Iași 

 Prof. dr. Elvira Rotundu, director Colegiul Național ”Costache Negruzzi” Iași 

 Conf. univ. dr. Sebastian Popescu, decan Facultatea de Fizică, 

Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

 Prof. univ. dr. Ionel Mangalagiu, prorector Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

 

 
 
 
 

 


