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Informaţii personale  

Nume / Prenume Pӑdurariu Emanuela Tatiana  

Adresă Aleea prof. I.Simionescu, nr.5, bl.M1, etj. 2, ap.11, Iași, Romȃnia  

Telefon Mobil:0742034368  

E-mail   padurariu_emanuela@yahoo.com                                  

Naţionalitate(-tăţi) romȃnӑ 

Data naşterii 12.01.1969 

Sex Feminin  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Colegiul Economic Administrativ Iași/ Cadru didactic 

Experienţa profesională  

Perioada 1999-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor de informaticӑ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Cadru didactic, 1994-prezent, 

 Corpul National de Experți ȋn Managementul Educațional 
(CNEME) 

 Profesor mentor - Universitatea „Al.I.Cuza” Facultatea de 
matematicӑ, Facultatea de informaticӑ,  

 Membru ȋn Consiliul Consultativ Inspector Specialitate,                           
2005-prezent 

 Profesor metodist,  

 Responsabil catedrӑ de informaticӑ, 2004-2006,  

 Membru ȋn consiliul de administrație, 2011-2012,  

 Responsabil comisia de imagine, 2003-2009,  

 Responsabil Junior Achivement Romȃnia  

 Lider coordonator „Fundația Noi Orizonturi Romȃnia” – Clubul 
IMPACT economic;  

 Iniţiator, realizator, colaborator, coordonator al unor proiecte de 
parteneriat cu comunitatea locală 

 Profesor evaluator, supraveghetor şi membru în comisiile de 
organizare a tezelor cu subiect unic, bacalaureat, concursuri si 
olimpiade şcolare 

mailto:padurariu_emanuela@yahoo.com
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Numele şi adresa 
angajatorului  
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Colegiul Economic Administrativ 
 
Educație  
 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
                  
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate       
 
 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
                

 
Colaborator part-time 
Profesor de informaticӑ, Lector, Centru de Calificare Adulți Iași, 
Formare adulți  
 
 
Profesor colaborator (2012-2016) 
Profesor de informaticӑ, Școala Postlicealӑ FEG, specializarea analiști 
programatori, șef de catedrӑ 
 
Profesor coordonator/ formator 2012 din cadrul Proiectului „Tineri și 
vȃrstnici, mereu ȋmpreunӑ”, program de promovare a ȋmbӑtrȃnirii active 
șsi a solidaritӑții ȋntre generații 17 octombrie-19 decembrie 2012 
 
 
 1995-1999 
Profesor informaticӑ 
Cadru didactic 
 
Liceul de informaticӑ „Gr.Moisil” Iasi  

  Educație  
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 

1994-1995 
Profesor informaticӑ 
Cadru didactic debutant 
 
 
Liceul Agricol Miroslava, Iași 
Educație  
 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada 2019 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Managementul proiectelor educaționale  89 ore 22 credite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Curs acreditat MEN nr.5670/18.12.2017, furnizat de Casa Corpului 
Didactic „Spiru Haret” Iași 

Perioada 2019 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Implementarea TIC ȋn programe educaționale inovative de 
prevenire a abandonului școlar  70 ore 17 credite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
 

Curs acreditat de OMECS nr.3019/08.01.2018, furnizat de Asociația 
pentru promovarea meșteșugurilor și artelor tradiționale 
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Perioada 2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Tehnici de eficientizare a actului educațional 45 ore/11 credite 
profesionale transferabile 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Competențe de comunicare 
2. Competențe de utilizare a informației de specialitate 
3. Competențe psihorelaționale 
4. Competențe de evaluare a eficienței și calitӑții actului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Curs acreditat MEN nr.3633/12/04.2016, furnizat de Casa Corpului 
Didactic „Spiru Haret” Iași 

Perioada 2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Aplicațiile Google în educație - cu durata de 60 ore, 15 credite 
finalizat prin atestat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Tehnologia digitalӑ și spațiul online 
2. Organizarea activitӑților de predare ȋnvӑțare ȋn spațiul online 
3. Generația digitalӑ in mediul online 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Casa Corpului Didactic București, Colegiul Național „Spiru Haret”, 
curs acreditat O.M.5031/26.08.2016 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţional 

 

Perioada 2018 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire Specialist domeniu SSM 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Discipline specifice activitӑții de prevenire și protecție ȋn domeniul 
securitӑții și sӑnӑtӑții ȋn munca corespunzӑtoare funcției de Specialist ȋn 
Domeniul Securitӑții și Sӑnӑtӑții ȋn Muncӑ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

SC PROTECT CONSULTING SRL 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţional 

COR 226302 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat participare - Digital Marketing  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Curs organizat de Fundația Leaders și sustinut de Google Romȃnia, 

Universitatea “Al.I.Cuza” Iași 12 octombrie 2017 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuӑ a personalului didactic “Asigurarea 

eficienței managementului educațional ȋn unitӑțile de ȋnvӑțӑmȃnt” 30 

credite/120 ore 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
 
 

Centrul de formare profesionalӑ “Henri Coandӑ” Oradea curs acreditat 

prin OMENCS NR.4094/09.06.2016 
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Perioada 2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat participare - Traningul online Digital Marketing din cadrul 
Proiectului Național Atelierul Digital 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Curs organizat de Fundația Leaders și sustinut de Google Romȃnia 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare - Metode de educație non formale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

 
Metode de educație non formale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Training desfӑșurat ȋn cadrul proiectului „IT S SCIENCE TIME„ 
Programul Operațional Comun Romȃnia-Ucraina-Republica Moldova 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţional 

Cod MIS ETC 2302 internaţional 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat of Completion - JAVA FUNDAMENTALS -116 ore 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

JAVA FUNDAMENTALS 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Oracle Academy 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat of Participation  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Getting Started with JAVA USING ALICE 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Oracle Academy 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de participare - Seminarul „Fii elev pentru o zi ȋn clasa 

viitorului! Experimenteazӑ predarea interactivӑ! 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

ISJ Iași cu susținerea Quartz Matrix 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Acordarea primului ajutor adolescenților cu tulburӑri mentale din 
Romȃnia 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de psihologie și științele 
educației 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat absolvire - Inovație prin cercetare și acțiune ȋn educație -  
25 credite 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Aplicarea principiilor managementului dezvoltӑrii profesionale și 
personale ȋn valorificarea oportunitӑților de dezvoltare ȋn carierӑ 

2. Dezvoltarea capacitӑții de analiza și criticӑ argumentativӑ 
3. Proiectarea, organizarea și desfӑșurarea de activitӑți de cercetare 

care valorizeazӑ creativitatea 
4. Utilizarea strategiilor de analizӑ, rezolutive și decizionale 
5. Formarea și manifestarea conduitei autoreflexive cu privire la 

propria activitate didacticӑ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației Naționale- Unitatea de Management al Proiectelor 
cu finanțare externӑ 

Perioada 2012-2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat absolvire -Dezvoltare profesionalӑ a cadrelor didactice din 
mediul urban -  25 credite 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Aplicarea principiilor managementului dezvoltӑrii profesionale și 
personale ȋn valorificarea oportunitӑților de dezvoltare ȋn carierӑ 

2. Aplicarea strategiilor situaționale de comunicare pedagogicӑ și 
ascultare activӑ, ȋn scopul eficientizӑrii actului educațional 

3. Utilizarea de tehnici de stimulare a creativitӑții, motivației pentru 
ȋnvӑțare la elevi 

4. Eficientizarea utilizӑrii resurselor educaționale prin valorificarea 
stilurilor de ȋnvӑțare ale elevilor 

5. Dezvolatarea de situații de ȋnvӑțare prin integrarea tehnologiilor ȋn 
activitӑțile de ȋnvӑțare ȋn context formal și non formal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor 
cu finanțare externӑ 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Workshop IMPACT 2013-2014-„Un model de dezvoltare 

sustenabilӑ” 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Model de educație nonformalӑ susținut de Ministerul Educației și 
Cercetӑrii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Fundația Noi Orizonturi ȋn parteneriat cu Romanian American 
Foundation 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare Competențe antreprenoriale - 80 ore 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Motivație și profil personal 
2. Comunicare 
3. Modele de afaceri 
4. Marketing studii de piațӑ 
5. Plan de afaceri 
6. Strategia companiei-elaborare 
7. Strategia companiei-implementare 
8. Legislație și drept comercial 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, 
Cercetӑrii, Tineretului și Sportului /SC EUROPEAN CONSULTING 
SRL, BUCUREȘTI 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuӑ a personalului didactic „Management 
educațional european”-60 credite 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Managementul resurselor ȋn instituțiile de ȋnvӑțӑmȃnt 
2. Management de proiect 
3. Politici educaționale 
4. Consiliere ȋn carierӑ 
5. Elemente ale managementului cunoașterii 
6. Proiectarea, managementului și evaluarea programelor 

educaționale 
7. Managementul curriculumului 
8. Managementul clasei de elevi 
9. Comunicare și relații publice 
10. Managementul calitӑții ȋn școalӑ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educației/ Fundația cultural umanitarӑ „Henri Coandӑ” 
Oradea 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire  Formator - perfecționare  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

1. Autoevaluare prin raportare la profilul de competențe al 
formatorului, de ȋnvӑțare pe tot parcursul vieții, de dezvoltare a 
competentelor transversale 

2. Aplicarea de metode și tehnici speciale de formare 
3. Pregӑtirea activitӑților de formare 
4. Proiectarea programelor de formare pornind de la standardele 

ocupaționale/ de pregӑtire 
5. Motivarea formabililor, facilitarea ȋnvӑțӑrii, sprijinirea 

transferului ȋnvӑțӑrii ȋn mediul de muncӑ 
6. Gestionarea unui program de formare 
7. Evaluarea ȋnvӑțӑrii formabililor și evaluarea calitӑții programului 

de formare ȋn ansamblu 
8. Asigurarea calitӑții, optimizarea și revizuirea programului de 

formare 
9. Identificarea cererii de formare existentӑ pe piața forței de muncӑ 
10. Promovarea unui program de formare cӑtre beneficiari 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, 
Cercetӑrii, Tineretului și Sportului/ Universitatea „Al.I.Cuza” FEAA 
Iași și SC Learn&Vision SRL, Cluj Napoca 
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţional 

Cod COR 241205 Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 

2012 
 Certificat de participare ” Instruirea diferențiatӑ a elevilor” - 25 
credite 

1. Clarificӑri conceptuale 
2. Demersuri de proiectare a educației diferențiate 
3. Modalitӑți de realizare a instruirii diferențiate la disciplina 

educație tehnologicӑ 
4. Direcții de abordare a evaluӑrii din perspectiva instruirii 

diferențiate 
5. Caracteristici ale educației diferențiate la elevii cu cerințe 

educaționale speciale și la elevii capabili de performanțe 
supramedii 

Ministerul Educației, Cercetӑrii, Tineretului și Sportului, Proiect 
POSDRU 87/1.3/s/62631 Formare continuӑ a profesorilor de științe 
tehnice ȋn societatea cunoașterii/ Casa Corpului didactic Tg. Mureș 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 

2011 
„Formare specialiști ȋn evaluare INSAM” 
 

Dezvoltarea și implementarea de instrumente și mecanisme digitale de 
îmbunătățire a proceselor evaluative și de autopoziționare /autoevaluare a 
elevilor din învățământul preuniversitar liceal  
 
 
Ministerul Educației, Cercetӑrii, Tineretului și Sportului, Proiect 
POSDRU Instrumente digitale de ameliorare a calitӑții evaluӑrii ȋn 
ȋnvӑțӑmȃntul preuniversitar 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 

2011 
Certificat de participare „Impact –pașii urmӑtori”  
Competențe ȋn domeniul: 

1. animației socio-educative,  
2. cunoașterea și utilizarea instrumentelor IMPACT,  
3. pregӑtirea și facilitarea activitӑților nonformale,  
4. organizarea și implementarea evenimentelor de strȃngere de 

fonduri comunitare 
Fundația Noi Orizonturi Romȃnia 
Nivelul în clasificarea naţională 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 

2011 
Certificat de participare „Instruirea ȋn societatea cunoașterii” - 25 
credite 

Competenţe vizate:  
1. Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare 

elevilor în secolul XXI.  
2. Identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza 

tehnologia pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, 
comunicare şi colaborare.  

3. Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată.  
4. Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru 

rezolvarea de probleme.  
5. Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii.  

 
Discipline principale studiate:  
Modul 1 - Predarea prin proiecte;  
Modul 2 - Planificarea unităţii de învăţare  
Modul 3 - Realizarea conexiunilor  
Modul 4 - Crearea unui exemplu din perspectiva elevilor  
Modul 5 - Evaluarea proiectelor  
Modul 6 - Planificarea pentru succes în învăţare  
Modul 7 - Facilitarea cu ajutorul tehnologiei  
Modul 8 - Prezentarea portofoliilor unităţilor de învăţare  
Aplicaţii individuale  
Evaluare de impact  
Ministerul Educației, Cercetӑrii și Tineretului, Centru Național de 
Formare a Personalului din Ȋnvӑțӑmȃntul Preuniversitar/ SIVECO 
Romȃnia SA 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2010 
Training of Community Facilitators/ Certificat de participare 

1. Analiza identitӑții 
2. Evaluarea comunitӑții 
3. Implicarea ȋn comunitate 
4. Scrierea și managementul proiectelor 
 

Centrul Cultural British Council/ Fundația noi Orizonturi,  
Nivelul în clasificarea internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2010 
Certificat de participare „Dezvoltarea programelor de abilitӑți de 

viațӑ la copii și adolescenți 
 

Proiect finanțat de Uniunea Europeanӑ, prin programul de tranziție 
2007/19343.03.03 – integrarea ȋn societate a tinerilor aparținȃnd 
minoritӑților și grupurilor dezavantajate/ Salvați copiii 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2010 
Certificat de participare „Introducere ȋn curriculum IMPACT Ediția 
2010” 
 

Fundația Noi Orizonturi ȋn cadrul proiectului „Conecteazӑ-te la 
Comunitate” 
Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2009 
Atestat de formare continuӑ a personalului didactic – Universitaria I, 
Modul II- 30 credite 

1. Psihopedagogia comunicӑrii 
2. Managementul clasei de elevi 
3. Consiliere și orientare  
4. Managementul proiectului educațional 
5. Managementul conflictului școlar 

Ministerul Educației, Cercetӑrii și Tineretului, Centrul Național de 
Formare a personalului din ȋnvӑțӑmȃntul preuniversitar, Universitatea 
„Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de psihologie și științele educației, 
departamentul pentru pregӑtirea personalului didactic 
Acreditat CNFP Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2009 
Diploma de participare ”Antreprenoriat social” 
 
Fundația „Noi Orizonturi” ȋn cadrul programului „One Level Up- 
IMPACT Pasul II” 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2009 
   Certificat de absolvire Mentor–specializare  

1. Comunicare interactivӑ 
2. Comunicare mentor-student practician/profesor stagiar 
3. Menținerea echilibrului ȋn cadrul grupului de lucru 
4. Dezvoltarea capacitӑților de predare a cunoștințelor șsi de 

formare a deprinderilor 
5. Ȋndrumarea/asistarea observӑrii de cӑtre studentul practicant/ 

profesorul stagiar a procesului de predare-ȋnvӑțare 
6. Ȋndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari ȋn alcӑtuirea 

proiectului didactic 
7. Ȋndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari ȋn alcӑtuirea 

proiectelor educative 
8. Ȋndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari ȋn 

organizarea de serbӑri sau spectacole școlare 
9. Ȋndrumarea/asistarea studenților/profesorilor stagiari ȋn 

organizarea cercurilor pedagogice, concursuri școlare, 
simpozioane și alte manifestӑri științifice, ședințe și consultații 
cu pӑrinții 

10. Evaluarea performanțelor studenților/profesorilor stagiari 
11. Organizarea activitӑții de practicӑ/mentorat 
12. Planificarea activitӑții de practicӑ a studenților/de mentorat 

Ministerul Muncii, Familiei și protecției sociale/ Ministerul Educației, 
Cercetӑrii, Tineretului și Sportului/ AS Formare Studia 
Cod COR 235902 Nivelul în clasificarea naţională 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

2008 
Certificat de absolvire Auditor ȋn domeniul calitӑții 

1. Comunicarea specificӑ activitӑții de audit 
2. Munca ȋn echipa de audit 
3. Perfecționarea pregӑtirii profesionale 
4. Analiza și aprecierea conformitӑții și eficienții sistemului calitӑții 
5. Colectarea și structurarea informațiilor specifice activitӑții de 

audit 
6. Conducerea auditului 
7. Examinarea documentelor referitoare la sistemul calitӑții și 

ȋntocmirea raportului de examinare 
8. Ȋntocmirea documentelor specifice activitӑții de audit 
9. Ȋntocmirea raportului de audit 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, 
Cercetӑrii, Tineretului și Sportului/ SC Euro Didactica SRL 
Cod COR 242303 Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2008 
Diploma de participare- Managementul proiectelor 

1. Legislație europeanӑ pentru IMM 
2. Politici europene pentru IMM 
3. Managementul proiectelor de cooperare internaționalӑ 
4. Comerț exterior 
5. Managementul calitӑții 
6. Semnatura electronicӑ 
7. Arbitraj comercial 

Camera de comert a regiunii unu Nord Est Romȃnia, proiect finanțat 
Phare, dezvoltarea economicӑ regionalӑ perfecționare continuӑ a 
ȋntreprinzӑtorilor 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2007 
Certificat de absolvire Inspector resurse umane-program de initiere 

1. Cunoașterea legislației muncii și a protecției sociale 
2. Ȋntocmirea și gestionarea documentelor de evidența a 

personalului 
3. Recrutarea și selecția personalului 
4. Evaluarea personalului 
5. Dezvoltarea profesionalӑ 
6. Calcularea indicatorilor privind potențialul uman 

 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, 
Cercetӑrii, Tineretului și Sportului/ SC Rodis Univers SRL 
Cod COR 241205 Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2007 
Certificat of Completion 
Coursework as part of the Think programme provided by Oracle 
Education Foundation 
 
 
Oracle Education Foundation/Casa Corpului Didactic  
Nivelul în clasificarea internaţională 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2007 
 Certificat de absolvire Formator- specializare 

1. Pregӑtirea formӑrii 
2. Efectuarea formӑrii 
3. Evaluarea formӑrii și cursanților 
4. Revizuirea și promovarea programului de formare 
5. Realizarea activitӑților de formare 
6. Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare 
7. Marketing-ul formӑrii 
8. Proiectarea programelor de formare 
9. Organizarea programelor și a stagiilor de formare 
10. Evaluarea, revizuirea și asigurarea calitӑții programelor și a 

stagiilor de formare 
 
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/ Ministerul Educației, 
Cercetӑrii, Tineretului și Sportului/ SC Rodis Univers SRL 
Cod COR 342304 Nivelul în clasificarea naţionalӑ 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2007-2008 
Atestat de formare continuӑ a personalului didactic – Universitaria- 30 
credite 

1. Teoria evaluӑrii 
2. Psihologia educației 
3. Metodologii moderne de abordare și dezvoltare a programelor 
4. Didactica informaticii 
5. Idei fundamentale ȋn arhitectura și organizarea calculatoarelor 
6. Tehnologii Web 

Ministerul Educatiei, Cercetӑrii și Tineretului, Centrul Național de 
Formare a personalului din ȋnvӑțӑmȃntul preuniversitar, Universitatea 
„Al.I.Cuza” Iași, Facultatea de psihologie și științele educației, 
departamentul pentru pregӑtirea personalului didactic 
Acreditat CNFP Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2007-2008 
Certificat-perfecționare - 6 credite 
Curs permanent „Jean Monnet”- Integrare economicӑ europeanӑ 

  
Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, Centrul de Studii Europene 
Nivelul în clasificarea internaţională 
 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Diploma de disertație - Administrarea Afacerilor - 120 credite 
1. Micro și macroeconomie 
2. Contabilitate 
3. Marketing 
4. Management financiar 
5. Management 
6. Comunicare și corespondențӑ ȋn afaceri 
7. Negocierea afacerii 
8. Management strategic 
9. Contabilitate managerialӑ 
10. Dreptul afacerilor 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2006-2008 
11. Managementul resurselor umane 
12. Sisteme informaționale in afaceri 
13. Monedӑ și operațiuni bancare 
14. Comportament organizațional 
15. Statisticӑ și analize cantitative ȋn afaceri 
16. Managementul afacerilor mici și mijlocii 
17. Managementul proiectelor 
18. Afaceri internaționale 
19. Investiții pe piețe financiare 
20. Marketing strategic 
21. Practicӑ  

Universitatea „Al.I.Cuza” Iași Facultatea de Economie și 
Administrarea Afacerilor ELITEC- Școalӑ Economicӑ 
Postuniversitarӑ 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2005-2007 
Grad didactic I/ Certificat de acordare a gradului didactic I 
 
 

Ministerul Educației, Cercetӑrii și Tineretului/ Universitatea „Al.I.Cuza” 
Iași 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

2006 
Stagiul de perfecționare „Implementarea programei –Consiliere și 

Orientare”/ Adeverințӑ 
 

Casa Corpului Didactic Iași 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2005-2006 
Atestat de formare continuӑ a personalului didactic - 25 credite 

1. Inițiere IT 
2. Utilizare AEL 

Ministerul Educației, Cercetӑrii și Tineretului, Centrul Național de 
Formare a Personalului din ȋnvӑțӑmȃntul preuniversitar și SIVECO 
Romȃnia SA 
Nivelul în clasificarea naţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

2004 
Certificat de participare „Implementarea conceptului „Firma de 

exercițiu”- perfecționare didacticӑ” 
K-Education Austria/ ROCT Romanian Coordonation Traning 
Firms/ Departamentul de Coordonare a firmelor de exercițiu din 
ȋnvӑțӑmȃntul preuniversitar 
Proiect ȋn cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud Est, 
Finanțat de Ministerul Afacerilor Externe Austria cofinanțat și 
coordonat de  cӑtre KulturKontact Austria implementat de biroul K- 
education din Europa de Sud–Est ȋn cooperare cu Ministerul 
Educației și Cercetӑrii și Centrul Național de Dezvoltare a 
Ȋnvӑțӑmȃntului Profesional și Tehnic din Romȃnia 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

2003 
Grad didactic II/ Certificat de acordare a gradului didactic 
 
Ministerul Educației și Cercetӑrii, Universitatea „Al.I.Cuza” Iași 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

1996 
Certificat de acordare a definitivӑrii ȋn ȋnvӑțӑmȃnt 
Ministerul ȋnvӑțӑmȃntului, Universitatea „Al.I.Cuza” Iași Facultatea de 
Informaticӑ 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 
profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

1989-1994 
Licențiat ȋn informaticӑ, profil matematicӑ, specializarea 
informaticӑ/diploma de licențӑ 

1. Analiza matematicӑ (an I) 
2. Algebra și programare liniarӑ (an I) 
3. Geometrie (an I) 
4. Bazele informaticii (an I) 
5. Analiza matematicӑ (an II) 
6. Algebra (an II) 
7. Geometrie (an II) 
8. Ecuații diferențiale (an II) 
9. Fundamentele algebrice ale informaticii 
10. Matematici discrete 
11. Calcul numeric 
12. Curs practic FORTRAN 
13.  Sisteme de operare 
14. Analiza numericӑ 
15. Teoria probabilitӑților și statistica matematicӑ 
16. Ecuații cu derivate parțiale 
17. Structuri și baze de date 
18. Inteligența artificialӑ 
19. Construcția compilatoarelor 
20. Curs practic-limbajul C 
21. Calculabilitate efectivӑ 
22. Teoria optimizӑrii și modelare matematicӑ 
23. Metode și tehnici ȋn ingineria cunoașterii 
24. Semantica limbajelor de programare 
25. Capitole speciale de analizӑ numerica 
26. Modele formale ale sistemului concurent 
27. Pedagogie 
28. Psihologie 
29. Practicӑ pedagogicӑ 
30. Metode și tehnici ȋn ingineria programӑrii 
31. Teoria matematicӑ a informaticii 
32. Teoria programӑrii funcționale 
33. Sisteme expert 
34. Biroticӑ,  
35. Altele-Conform foii matricole 

Ministerul Ȋnvӑțӑmȃntului, Universitatea „Al.I.Cuza” Iași, 
Facultatea de Informaticӑ 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

1988-1989 
Operator/ Certificat de absolvire a cursului de perfecționare 
Programul de specializare F10: operator echipamente de culegere, 
transmitere, introducere și prelucrare date 
Consiliul Județean al Județului Iași, Centrul Teritorial de Calcul 
Electronic Iași, Curs organizat cu avizul ICSIT-TCI . 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

1983-1987 
Diploma de bacalaureat 
Profil matematicӑ-fizicӑ 
Ministerul Educației și Ȋnvӑțӑmȃntului, Liceul ” Costache Negruzzi”  
Iași 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Excelente abilitӑțti de comunicare și prezentare  
Perseverențӑ, ambiţioasӑ, atitudine pozitivă  
Adaptabilitate rapidă în însuşirea de noi cunostinţe şi promovarea 
acestora  
Autodidact în dobandirea de noi cunostinţe necesare dezvoltării 
personale şi profesionale  
Sunt o persoană serioasă, dinamică, creativă şi cu spirit de echipă. 
În cadrul catedrei de informatică a colegiului, am colaborat cu toţi 
colegii în toate proiectele ce au fost derulate de liceul nostru 
dovedind că sunt un bun coleg, că mă pot ȋncadra uşor ȋntr-un 
colectiv nou, şi cu ajutorul colegilor şi al elevilor mei am reuşit 
organizarea concursurilor locale, judeţene şi naţionale. Acelaşi 
sprit de echipă a fost dezoltat în cadrul comisiilor judeţene din 
care am făcut parte.  

1. Colaborator si partener al Organizatiei Salvați Copii Filiala Iași 
prin coordonarea activitӑții atelierului Comunicare prin Media, 
atelier care funcționeaza ȋn cadrul Clubului Happy Hours. 2010, 
proiect cu finanțare europeanӑ prin programul Facilitate de 
Tranziție-Integrare ȋn societate a tinerilor aparținȃnd minoritӑților 
și grupurilor dezavantajate. 

2. coordonator, ȋn calitate de membru voluntar al Organizației 
Salvați Copiii, al Campaniei naționale pentru marcarea Zilei 
Mondiale Fӑrӑ Tutun „Aratӑ adevӑrul! Imagini de avertizare 
salveazӑ vieți!” 2009; 

3. participant și implementator al proiectului Lecție Unicӑ, din 
cadrul sӑptӑmȃnii de acțiune a Campaniei Globale pentru 
Educație 2010, WorldVision 

4. participant la activitӑțile desfӑșurate ȋn cadrul proiectului național 
„SOS Alege viața” Implementat de Fundația Serviciilor Sociale 
Bethany, 2009. 

5. coordonator, ȋn calitate de membru voluntar al organizației Salvați 
Copiii Campania Globalӑ pentru educație „Cӑrți deschise, uși 
deschise! Acces egal la educația de bazӑ, la orice vȃrstӑ” 2009; 

6. coordonator a Campaniei Naționale  de colectare a deșeurilor și 
echipamentelor electronice și electrice „Vȃnӑtoare de monștri” 
derulatӑ de Junior Achivement și ECOTIC, 2010; 

7. participant la festivitӑțile dedicate Zilei Europei organizate de 
Colegiul Economic Administrativ ȋn parteneriat cu Lycee de 
Dolmen Poitiers Franța, am organizat sesiune de comunicӑri și am 
coordonat lucrӑrile elevilor, 2009 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. Am 
experiență ca urmare a formării profesionale dobȃndite la locul de 
muncă. 
În prezent sunt profesor diriginte, membru în Comisia pentru 
activităţi extracurrriculare, membru în Comisia  pentru elaborarea  
programelor de parteneriat şi relaţii cu comunitatea locală, membru 
în Comisia pentru Curriculum şi învăţare centrată pe elev. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Calificare lӑcӑtuș mecanic, certificat de calificare Ministerul 
Educației și Ȋnvӑțӑmȃntului, Liceul „C.Negruzzi” Iași 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe excelente programare şi de utilizare a calculatorului 
(C++, JavaScript, Word, Excel, Internet, Outlook Express, 
PhotoShop, Linux, SQL, PHP, Corel, Access, Macromedia), 
Cunoștințe simulӑri MESE-Competiția europeanӑ de simulare 
economicӑ și managerialӑ pe computer, Management and 
Economics Simulation Exercise și  TITAN European Competition 
competiție de simulare economicӑ (producție) pe computer,  
Cunoștințe de management proiect, 
Cunoștințe dobândite pe parcursul studiilor, autodidact.  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Pasionatӑ de calculatoare, prelucrӑri multimedia (audio-video), 
picturӑ, administrarea afacerilor, antreprenoriat social, voluntariat 
social, marketing și tehnici de promovare, simulӑri manageriale 
(MESE, TITAN)  

Coordonarea/ Participarea 
la proiecte internationale, 
nationale, regionale: 
 

- Coordonator proiect „Lumea Teatrului”, parteneriat educațional 
Teatrul Național 2008-2009, 2009-2010 

- Lider coordonator Proiect Național Inițiativa Comunitarӑ pentru 
Tineret 2010, 2011 

- participant ȋn proiectul regional „Bӑtrȃnețe haine grele” , Fundația 
Solidaritate și Speranțӑ, 2011 

- profesor colaborator ȋn proiectul de parteneriat cu Lycee de 
Dolmen Poitiers Franța; 

- membru Proiect Național de Antreprenoriat social IMPACT              
„Ajutӑ-ți aproapele”, Fundația Noi Orizonturi 

- membru ȋn proiectul național „Ai grijӑ de copiii tӑi oriunde ai fi!” 
inițiat de Asociația Alternativa Socialӑ 2008 

- colaborator, coordonȃnd activitatea elevilor ȋn campania „O 
jucӑrie abandonatӑ pentru un copil abandonat” derulatӑ de 
Fundația Solidaritate și Speranțӑ, 2010 

- membru la proiectul european, Skills@Work Challenge, organizat 
de Junior Achievement Romania și British Council, 2008. 

- participant la proiectul internațional Join Multimedia 2006 
- participant la proiectul european SPRING DAY IN EUROPE, 

Customs and Traditions in Bucovina, Romȃnia, 2005 
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 1. participant la proiectul european Printemps de l’ Europe-
L’elargissement 2004. 

2. participant la Proiectul european Responsable Bussness, 
organizat de Junior Achievement Young Enterprise, 2009-
2007, quiz online. 

3. participarea ȋn calitate de profesor coordonator la Proiectul 
European MESE-Managemet and Economics Simulation 
Exercise- „European Challenge 2006, categoria EXPERTS 

4. participarea  la Proiectul European  MESE- , Competiția 
europeanӑ de simulare economicӑ și managerialӑ pe 
computer, Managemet and Economics Simulation 
Exercise-  „European Challenge 2005, Competiția 
europeanӑ de simulare economicӑ și managerialӑ pe 
computer,  categoria EDUCATORS &STAFF 2006-2007, 
2005-2006, echipa-DIDCEA 

5. participant la proiectul 50 YEARS TOGETHER IN 
DIVERSITY, 2007-2008 

6. 2009 Participant la proiectul organizat de  UNESCO- 
CEPES, European Centre for Higher Education, Centre 
Europeen pour l’Enseignement Superieur, United Nations 
Climate art Competition United Nationas Day 2009  
 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Participӑri la simpozioane județene, naționale și internaționale:  

1. 12 octombrie 2017 Seminarul Național susținut de Google 
Romȃnia ȋn Iași, Universitatea “Al.I.Cuza” - 

2. 2011–Conferința Naționalӑ Sibiu - “Instruire ȋn societatea 
cunoașterii” a proiectului cofinanțat din Fondul Social 
European POSDRU 3/1.3/s/7 

3. 2011-Simpozionul național cu participare internaționalӑ 

“KREATICON Creativitate – formare Performanțӑ, ediția 
VIII-a, Universitatea “P.Andrei”, Facultatea de Psihologie și 
științele educației ȋn parteneriat cu  Universitatea de stat din 
Moldova, Universitatea de stat din Tiraspol  

4. 2010-Simpozionul internațional de informaticӑ și 
Tehnologia Informației și Comunicațiilor “Metode moderne 
de predare ȋnvӑțare, premisa pentru un nou tip de educație ȋn 
societatea cunoașterii”,  Ministerul Educației, Cercetӑrii, 
Tineretului și Sportului, ISJ Arad, Casa Corpului Didactic 
Arad. 

5. 2010-Conferința și Workshopul “Agresivitatea ȋn școalӑ. 
Realitate și Mistificare, Universitatea “P.Andrei”, Facultatea 
de Psihologie și științele educației 

6. 2009-Simpozionul Internațional “Creativitate și inovație ȋn 
educație”, Ministerul Educației, Cercetӑrii, Tineretului și 
Sportului, ISJ Buzӑu, Casa Corpului Didactic Buzӑu, Consiliul 
Judetean Buzӑu, Colegiul Economic Buzӑu, Sint Bernardus 
college Oudenaarde-Belgium, Lycee Alexis Monteil,                       
Rodez- France 
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Alte competenţe şi 
aptitudini 

7. 2009-Simpozionul național “KREATICON Creativitate – 
Formare - Performanțӑ, ediția VI-a , Universitatea 
“P.Andrei”, Facultatea de Psihologie și științele educației, ISJ 
Iași. 

8. 9 iunie 2009 participare la WORKSHOPUL ”Rolul echipei 
multidisciplinare ȋn orientarea școlarӑ și vocaționalӑ a 
elevilor” organizat de Universitatea “P.Andrei”, Facultatea de 
psihologie și Științele Educației, Casa corpului didactic, Iași. 

9. 2009 Conferința “Competențe ale psihologului școlar ȋn 
spațiul comunitӑții europene, organizat de Universitatea 
“P.Andrei”, Facultatea de psihologie și științele educației, 
Asociatia Naționalӑ a Psihologilor Școlari și Asociația 
Naționalӑ a Psihologilor de Familie. 

10. 2009-Work-shopul sindical privind Accesarea Proiectelor 
Finanțate din Fonduri Europene, Casa Corpului Didactic, 
4.03.2010; 

11. 2009-Simpozionul Național “Asigurarea demersului didactic 
prin utilizarea metodelor de gȃndire criticӑ și creativӑ” , ISJ 
Iași, Casa corpului Didactic Iași, Universitatea “Gh. Asachi, 
Facultatea de textile și pielӑrie și management industrial, 
Universitatea “P.Andrei” Facultatea de psihologie, Asistențӑ 
socialș și sociologie   

12. 2010-Simpozionul Regional al elevilor “ Rolul educației ȋn 
pregӑtirea pentru viațӑ” organizat ȋn cadrul Sӑptӑmȃnii 
Educației Ieșene, mai 2010 cu lucrarea “Rolul educației ȋn viața 
adolescenților” 

13. Seminarul Național IMPACT “Antreprenorii sociali pentru 
viitor” 25-28 mai 2010- cabana Leghia- județul Cluj 

14. 2004 Seminarul Internațional București, Palatul Copiilor, 
organizat ȋn cadrul Concursului Internațional Infomatrix 

- Parteners in Learning Program- Sanda Foamete, Education 
Program Manager, Microsoft Romȃnia 

- Microsoft solutions for a connected Word- dr Ionut 
Lopatan, senior account Tehnology Specialist, Microsoft 
Romȃnia 

- The school of tomorrow the impact of IT on the learning 
method- Ionuț Vișan, RPC MCSA, MCSA 

- Communication tehnologies- Gabi Gospodin, Planning 
engieneer, Zapp Mobile 

- Using I.C.T.in science teaching- Sinan Kosak, phsycs 
teacher, The International Scool of Bucharest 

15. 2010 – dezbaterea cu titlul “Libertate și responsabilitate pe 
internet. Rolul pӑrinților ȋn educația copiilor privind Internetul 
“, organizat de Salvați copiii Romȃnia ȋn cadrul programului 
Singur-Info, program al comisiei Europene de promovare a 
utilizӑrii de cӑtre copii, ȋn condiții de mai mare siguranțӑ, a 
Internetului și a noilor tehnologii online 
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Alte competenţe şi 
aptitudini 

Lucrӑri/ articole de management educațional sau de 
specialitate/ mentorat publicate cu ISBN/ISSN 

1. Lucrarea : “ Ȋnvӑțӑmȃntul economic romȃnesc – un 

ȋnvӑțӑmȃnt pentru și prin calculator.”- ISBN 978-973-164-
069-3, Simpozionul internațional de informaticӑ și Tehnologia 
Informației,  Ministerul Educației, Cercetӑrii, Tineretului și 
Sportului, ISJ Arad, Casa Corpului Didactic Arad. 

2. Lucrarea:”Creativitate și inovație ȋn educație”, ISBN 978-
973-1784-44-1, Simpozionul Internațional “Creativitate și 
inovație ȋn educație”, Ministerul Educației, Cercetӑrii, 
Tineretului și Sportului, ISJ Buzӑu, Casa Corpului Didactic 
Buzӑu, Consiliul Judetean Buzӑu, Colegiul Economic Buzӑu, 
Sint Bernardus college Oudenaarde-Belgium, Lycee Alexis 
Monteil, Rodez- France 

3. Lucrarea: “Ajutӑ-ți aproapele” proiect școlar educațional 
comunitar, ISSN 2068-1372, Simpozionul național cu 
participare internaționalӑ “KREATICON Creativitate – 
formare Performanțӑ, ediția VIII-a, Universitatea “P.Andrei”, 
Facultatea de Psihologie și științele educației ȋn parteneriat cu  
Universitatea de stat din Moldova, Universitatea de stat din 
Tiraspol 

4. Lucrarea: “Metode de gȃndire criticӑ și creativӑ aplicate 
disciplinei TIC”, ISBN 978-973-579-150-6 Simpozionul 
Național “Asigurarea demersului didactic prin utilizarea 
metodelor de gȃndire criticӑ și creativӑ” , ISJ Iași, Casa 
corpului Didactic Iași, Universitatea “Gh. Asachi, Facultatea de 
textile și pielӑrie și management industrial, Universitatea 
“P.Andrei” Facultatea de psihologie, Asistențӑ socialӑ și 
sociologie 

Permis de conducere Dețin permis categoria B. 

 


