
  

 

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume COSTICĂ CRISTINEL IORDĂCHIOAIA 

Adresa Str. Cuza Vodă nr.12, bloc D10, sc. A, et.3, ap.10, mun. Paşcani, jud. Iaşi 

Telefon 0232268014 

0723- 450827 

Fax 0232/266014 

Email cristiiord@yahoo.com 

Naționalitate  ROMÂNĂ 

Data naşterii 23.05.1966 

Experienţa profesională  

Perioada 29.03.2005 - prezent 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Management educaţional  

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar pentru management instituțional 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Monitorizează calitatea educației preuniversitare în jud. Iași, implementarea 

programelor naționale de dezvoltare instituțională și a resurselor umane inițiate 

de către Ministerul Educației şi Cercetării Științifice 

Perioada 2013 - prezent     

Numele şi adresa 

angajatorului 

Liceul Teoretic ”M.Costin” Pașcani, jud. Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Economie, Educaţie antreprenorială  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi, activităţi didactice de performanță cu 

clase de elevi  

Perioada 2011-2013      

Numele şi adresa 

angajatorului 

Liceul Teoretic ”M.Costin” + Colegiul Tehnic de Căi Ferate ”Unirea” Pașcani, 

jud. Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Economie, Educaţie antreprenorială  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi, activităţi didactice de performanță cu 

clase de elevi  



Perioada 2007 – 2011         

Numele şi adresa 

angajatorului 

Şcoala ”I.Cantacuzino” + Grupul Şcolar ”M.Busuioc” Pașcani, jud. Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Cultură civică  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi, activităţi didactice de performanță cu 

clase de elevi  

Perioada 1984 – 2007           

Numele şi adresa 

angajatorului 

Şcoala nr.6 Pașcani, jud. Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Învăţător  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi, activităţi didactice de performanță cu 

clase de elevi  

Educaţie şi formare  

Educaţie   

Perioada 2010  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galați 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale  

Economie şi educaţie antreprenorială 

Tipul calificării / diploma 

obţinută 

Diplomă de conversie profesională  

Nivelul de calificare a formei 

de instruire/învățământ 
postuniversitar 

Perioada 2005 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale  

Management educaţional  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master 

Perioada 2002  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

 

Academia de Poliție “Al.I.Cuza”,Universitatea ”George Barițiu” Brașov - 

Facultatea de Drept 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale  

Științe juridice, drept 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 



Perioada 1999 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

Şcoala Normală “V.Lupu” Iaşi 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale  
învăţător  

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I  ( nota 10) 

Perioada 1994  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

Şcoala Normală “V.Lupu” Iaşi 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale  
învăţător  

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II  ( nota 9,75) 

Perioada 1989  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

realizat formarea 

Liceul Pedagogic “V.Lupu” Iaşi 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale  
învăţător  

Calificarea / diploma obţinută Definitivat  ( nota 9,80) 

Formare  

  Perioada 01.12.–05.12.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Merlin Business Consulting S.R.L. Bucureşti    

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire program de perfecţionare ”Director unitate de 

învăţământ”, seria I nr.00403231 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

cod COR 134502 / naţional  

  Perioada 23-25.10.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
management 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la cea de-a XI –a ediție a ”Consfătuirii Naţionale a 

Inspectorilor şcolari pentru Management instituțional” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 



  Perioada 24.09.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Iași  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Inovare didactică 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă participare la Conferința de închidere a proiectului transfrontalier 

”Platformă virtuală pentru schimb transfrontalier între tineri„ MIS-ETC 2090 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

  Perioada 16.–18.06.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Sângerei Republica Moldova 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Inovare didactică 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competență Team Building-ul din cadrul proiectului 

transfrontalier ”Platformă virtuală pentru schimb transfrontalier între tineri„ 

MIS-ETC 2090 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

  Perioada 05-06.06.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Control Intern România  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de pregătire şi perfecţionare Implementarea 

Sistemului de Control Managerial, seria ICI nr.332/06.06.2014 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

  Perioada Ianuarie – martie 2014 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Învățare  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cursuri de limba engleză în cadrul proiectului LLP-

Ldv/VETPRO/2013/RO/353 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

  Perioada 29.11.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ANDERSSEN Consulting Group 



Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Management  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la sesiunea de instruire pe tema ”Proiectarea şi 

implementarea Sistemului de Control Intern / Managerial”  

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

  Perioada 03-08.03.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Escola Pia, Sarria – Calassanc, Barcelona -Spania 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare –proiect ”Journey în the Fairy tale world” în cadrul 

Program of Life Long Learning, 2011-1BG1-COM06049468 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 27 ianuarie – 09 februarie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

International Study Programmes 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare în cadrul proiectului Leonardo da Vinci LLP-

LdV/VETPRO/2012/R0/076 Îmbunătăţirea competenţelor de management şi 

leadership pentru factorii responsabili de implementarea descentralizării în 

educaţie 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 27.11.2012-28.01.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia EDINFO 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Învăţare  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – ”Comunicare în limba engleză”, nota 10, seria G 

nr.00424264 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 28.11.2012-26.01.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia EDINFO 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Management   

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – ”Evaluator de competențe profesionale”, nota 10, seria 

G nr.00424284 



Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

cod COR 241219 / naţional  

Perioada decembrie 2012 – ianuarie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Învățare  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire cursuri de limba engleză în cadrul proiectului LLP-

Ldv/VETPRO/2012/RO/076 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 17-22.04.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Federaţia Naţională a Asociaţiilor Părinţilor –Învăţământ Preuniversitar 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la cursul de formare continuă ”Parteneriat 

educaţional pentru copil”, 11 credite, nr.440/16.10.2012 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 16.03.2012-25.04.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECTS 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Management   

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare – ”Management educaţional”, 60 credite, seria E nr.0082023 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 30.01.-25.02.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Managementul educaţional  

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverinţă de participare la programul de formare ”Oscint pentru 

Management Educaţional Preuniversitar”, 25 credite, nr.1187/01.03.2012 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 09.04.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
Karabuk University 



formare 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
 Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare –”Botanical Garden of our University”,   

nr.2790/09.04.2011 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 12.-16.04.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iaşi  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management conflictelor 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverinţă de participare la seminarul ”Managementul conflictelor în grupurile 

de elevi, proiect COMENIUS REGIO, ”YOUTH EDUCAŢIONAL 

SYSTEMS” cod 09-PR-07-IS-IT, nr.560/15.04.2011 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 20-24.03.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia Tineri pentru Tineri 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare –”Educaţie pentru Sănătate / Decideți”, 10 credite, seria E 

nr.0038952 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 01-08.02.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia EDFINO 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Management  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire –”Mentor”, nota 10, seria G nr.00150448 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

cod COR 235902 / naţional  

Perioada 02-04.12.2010   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, Chișinău 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management educaţional  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la schimbul de experienţă transfrontalier Chișinău – 



Iaşi, cu tema ”Managementul educaţional. Conducerea procesului de 

schimbare şi a inovațiilor în sistemul educaţional” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 12.11.-09.12.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educaţiei Naţionale  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Management  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare –”Gestiunea documentelor în unităţile şcolare”, 15 credite, 

seria F nr.0079297 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 29-30.04.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare, schimb de experienţă I.S.J. Iaşi – I.S.J. Suceava, 

sesiunea de formare ”Calitatea educaţiei – provocări şi perspective” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 15-18.04.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare Programul GRUNDTVIG Partnership project meeting 

entitled ”SECURE INTERNET – SECURE GENERATIONS” –SEIN -SEGE 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 07-11.04.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Istanbul, Turcia 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management  

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare la schimbul de experienţă cu tema ”Relaţiile dintre 

administraţia locală şi unităţile de învăţământ”, nr.087/10.04.2010 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 



Perioada 29.03-24.04.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iaşi  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută 
Atestat de formare - ”Învăţarea activă – strategii, metode”, 11 credite, seria E 

nr.0037316 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 25-27.03.2010   

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management educaţional  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare la schimbul de experienţă transfrontalier Iaşi – 

Chișinău, cu tema ”Managementul educaţional” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 03-06.02.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Cultural American  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare la programul de formare ”Valori civice şi acţiune 

civică” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 25.11.2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

ILM –Institute of Leadership & Management 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management educaţional  

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverinţă program formare ”Managing Educaţional Change„, 

nr.ILMCRRO0000000000159 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 05-08.11.2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

Sorgun Halk Egitim Merkezi, Yozgat, Turcia 



formare 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare – project meeting of ”SECURE INTERNET & 

SECURE GENERATION” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 20-21.11.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Proiect GRUNDTVING, UK -2008-789-001 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Inovare didactică 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare – EFLN seminar ”Active Citizenship and Family 

Learning” 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 12-17.10.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

City of Goteborg, Suedia 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Inovare didactică 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare, Seminar Day –”Learning Styles”  

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 16.10.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Goteborgs Stad, Torslanda, Suedia 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Interculturalitate 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare, Romanian culture, history and education  

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 18-23.08.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 

Educație 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de participare la stagiu de perfecţionare  ”Educaţia ecologică 

privind importanţa recoltării şi sortării deșeurilor reciclabile”, 

nr.83/21.08.2008 

Nivelul în clasificarea ----------------------------- 



naţională/internaţională 

Perioada 25.01.-15.02.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

AS ”Formare Studia” 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire „Auditor în domeniul calităţii”, nota 10, seria F 

nr.0244114 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

cod COR 242303 / naţional  

Perioada decembrie 2007 – martie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ”Al.I.Cuza” Iaşi  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Învăţare  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă – ”Programul universitar de formare continuă a 

personalului didactic din învăţământul preuniversitar”, 30 credite, seria B 

nr.0064298 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 04-16.03.2007  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia Română INFOED XX1  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Formator   

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – ”Formator”, nota 10,  seria B nr.0048347 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

cod COR 241205 / naţional  

Perioada 05-08.03.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management  

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință de absolvire a stagiului de perfecționare ”Managementul 

proiectelor de cooperare europeană”, nr.9362/05.03.2007 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 2006 - 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
Casa Corpului Didactic Braşov  



învăţământ / furnizorului de 

formare 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management  

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință de absolvire a stagiului de formare ”Managementul şi dezvoltarea 

instituţiilor şcolare”, nr.325/27.10.2006 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 14-17.07.2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice  

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință de absolvire a stagiului de perfecționare ”Implementarea programei 

–consiliere şi orientare”, nr.4418/28.07.2006 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada aprilie – iulie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundaţia Academică ”Petre Andrei” Iaşi  

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competențe – ”Educaţie şi formare. Strategii de formare în 

activitatea cadrelor didactice”, 90 credite, seria A1 nr.00750 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada februarie – mai 2006  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management educaţional  

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Managementul 

proiectelor educaţionale”, nr.5776/01.09.2006 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 27–29 mai 2005 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice  



Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Strategii activ – 

participative la ciclul primar”, nr.472/26.05.2005 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 21 nov. 2003 – 02 iunie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii didactice  

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Abilitare curriculară – 

formarea învăţătorilor pe teme de didactica disciplinelor”, nr.356/31.05.2004 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada Iunie – iulie 2003 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

CNFPIP 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
 Inovare didactică 

Calificarea / diploma obţinută 
Atestat de formare –”Program de formare/informare a învăţătorilor / 

institutorilor încadraţi la clasa I şi a II –a în anul şcolar 2003-2004”, 11 credite, 

seria A1 nr.05083 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 24.11.-02.12.2001 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Management   

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Managementul 

timpului”, nr.75/11.12.2001 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada 03-14.01.2001 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii educaționale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Coordonate 

metodologice pentru realizarea programei la disciplina științe, clasele a III-a 

şi a IV-a”, nr.6/09.01.2001 



Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada iulie 2000 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii educaționale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Noi direcții în evaluare 

la învăţământul primar”, nr.523/05.07.2000 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada aprilie – mai  2000 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii educaționale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare  ”Curriculum la decizia 

şcolii”, nr.469/15.05.2000 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Perioada aprilie 2000 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaționale 
Strategii educaționale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a colocviului  ”Orientare şcolară”, nr.441/10.04.2000 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

----------------------------- 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 Adeverință – formator în cadrul în cadrul programelor de formare continuă, 

decembrie 2014 – februarie 2015,C.C.D. Iaşi, nr.857/16.02.2015 

 Adeverință – formator în cadrul în cadrul programelor de formare continuă, 

proiect POSDRU/87/1.3/S/63671,C.C.D. Iaşi, nr.856/16.02.2015 

 Adeverință - formator în cadrul Fundaţie Academice ALUMNI, iunie 2012, 

nr.650/22.03.2013 

 Adeverinţă –formator în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii ”Mihai 

Viteazul” în parteneriat cu MEN, 26.07-01.09.2012 şi 03.11.-15.12.2012, 

nr. AMPOSDRU:E4845/28.06.2010 

Limba maternă româna 

Limba(i) străină(e) Franceză, rusă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  bine bine bine bine bine 

Limba rusă  mediu mediu mediu mediu mediu 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 
Cărţi publicate (autor sau coautor)   

 2009 – Povestea ortografiei şi a semnelor de punctuație, învăţământ 

primar, Editura AS`S, Iaşi   

 2007 –Certificat de colaborator pentru activitatea de publicare şi 

colaborare cu revista naţională de ştiinţă şi educaţie REMEDIO  

 2005 – Inteligența emoțională şi implicații în managementul 

educaţional, Editura AS`S, Iaşi  

 2003 – Metodica studierii limbii şi literaturii române, învăţământ 

primar, Editura AS`S, Iaşi   

 2001 – Doar o carte pentru toate, TEHNICĂ INFO, Chișinău   

 2001 – Probleme de evaluare matematică, clasa a II -a, Editura AS`S, 

Iaşi   

 Texte şi exerciţii pentru citire-scriere, lectură şi comunicare, clasa I, 

Editura SPIRU HARTE, Iaşi   

 Pentru tine matematică şi rime, Editura CANOVA, Iaşi   

Publicații (lucrări de management sau specialitate) 

 2014-2015 – Starea Învăţământului Preuniversitar Ieşean, semestrul I 

 2013-2014 – Starea Învăţământului Preuniversitar Ieşean  

 2012-2013 – Starea Învăţământului Preuniversitar Ieşean  

 2012-2013 – Starea Învăţământului Preuniversitar Ieşean, semestrul I  

 2012-2013 – Programul Managerial al Inspectoratului Școlar Judeţean 

Iaşi 

 2013 –Revista Școlii Ieșene - Univers didactic 

 2006 –Interferențe didactice, nr.4 

 2006 –Interferențe didactice, nr.2 

 2003 -Lecția civică –Schimbarea Funcțională în Organizarea Activității 

Didactice 

Competente şi abilităţi 

sociale 

 2015  -participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice ”Sportul – de la 

concepte fundamentale la dimensiuni novatoare în societatea cunoaşterii”, 

diplomă acordată de I.S.J. Iaşi 

 2014 – membru al juriuliu din cadrul Festivalului Internațional de Folclor 

pentru Copii şi Tineret ”Cătălina”,ediția a XX-a, diplomă de excelență 

acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  

 2014 –participare la Simpozionul naţional ”Transdisciplinaritatea – O opțiune 

a şcolii moderne”, diplomă acordată Şcoala Gimnazială ”I.Cantacuzino” 

Pascani  

 2014 –Membru organizator al Simpozionului Judeţean ”Tradiţional şi modern 

în lecțiile din învăţământul primar” din cadrul Şcolii Gimnaziale 

”G.Ibrăileanu” Tg.Frumos, jud. Iaşi, diplomă  

 2013 –implicarea în activităţi de voluntariat în cadrul proiectului 

”Sărbătoarea Recoltei pentru Copii”, diplomă acordată de Academia Celor 

Mici 

 2013 – membru al echipei de proiect ”Pași de copil în Iașii  marilor zidiri” -



FIE, diplomă de merit acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  

 2011 –membru organizator al Concursului Interjudeţean de Folclor, 

Învăţământ Primar – Învăţământ Preşcolar” –”Cant şi Joc de la Străbuni”, 

diplomă acordată de Şcoala ”G.Ibrăileanu” Tg.Frumos 

 2011 –participare la Conferinţa internaţională ”Abordări inovative în procesul 

de transformare a şcolilor”, certificat de participare acordat de I.S.J. Iaşi  

 2011 –membru organizator al Concursului Interjudeţean de Teatru, 

Învăţământ Primar – Învăţământ Preprimar” –”În lumea minunată a scenei”, 

diplomă acordată de Şcoala ”G.Ibrăileanu” Tg.Frumos 

 2011 –participare la Conferinţa internaţională ”Strategii educaţionale de 

succes. Abordări internaţionale: Scoția, SUA”, diplomă de participare 

acordată de I.S.J. Iaşi  

 2011 –participare la Simpozionul internaţională ”Provocări transdisciplinare 

– noi opțiuni ale şcolii moderne”, diplomă de participare acordată de Şcoala 

Gimnazială ”I.Cantacuzino” Paşcani   

  2010 –participare –Simpozionul Internațional ”Provocări ale educaţiei la 

începutul se. Al XXI-lea”, certificat de participare acordat de UCAI –

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei Iaşi  

 2010 –participare –Simpozionul Internațional ”Personalităţi emblematice şi 

evenimente cruciale din istoria şi cultura românilor”, diplomă de participare 

acordat de I.S.J. Iaşi  

 2010 –participare la Conferinţa naţională ”Provocări ale educaţiei în 

societatea cunoaşterii”, diplomă acordată de I.S.J. Iaşi  

 2010 –membru organizator –Simpozionul Internațional ”Modalităţi de 

prevenire şi combatere a fraudelor informatice”, diplomă de onoare acordată 

de Asociaţia Cultural –Ştiinţifică ”Vasile Pogor” Iaşi  

 2010 –participare la Simpozionul Internațional ”Valențe Europene în 

Educaţie”, diplomă acordată de Colegiul Naţional „G.Ibrăileanu” Iaşi  

 2010 –participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice ”Dimensiunea 

europeană a Educaţiei prin Sport”, diplomă acordată de I.S.J.  Iaşi  

 2010 –participare la schimbul de experiență ”Dimensiuni europene ale 

managementului instituțional”, desfăşurat la Suceava, diplomă acordată de 

I.S.J.  Iaşi  

 2009 –membru organizator –Concursul Naţional de dans ”Impreună pentru 

viitor” –faza regională din cadrul SNAC, diplomă acordată de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi  

 2009 –participare la Simpozionul Naţional ”Egalitatea șanselor prin 

incluziune – prioritate a şcolii româneşti”, diplomă acordată de Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Iaşi  

 2009 –participare la Simpozionul Judeţean Provocări transdisciplinare – noi 

opțiuni ale şcolii moderne”, diplomă de participare acordată de Şcoala 

Gimnazială ”I.Cantacuzino” Paşcani   

 2007 –membru –Comisia Județeană a Egalităţii de Şanse între Femei şi 

Bărbați Iaşi, diplomă acordată de Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi  

 2007 –participare la Seminarul de Creativitate ”DubluCLIC –Cum să 

concepem materialele didactice moderne”, adeverinţă Infomedia Pro 



Bucureşti nr.956/01.11. 2007 

 2006-2007 –colaborator –proiectul ”Imaginație şi creativitate” –Limba 

română, clasa a IV-a, diplomă acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi  

 2006 – participare la Simpozionul International ”Valenţe formative şi 

educative ale mărturiilor istorice”, diplomă acordată de Şcoala Gimnazială 

”I.Creangă” Paşcani   

 2004 - participare la Simpozionul Interjudeţean ”Personalităţi care au fost 

Ştefan cel Mare 1504-2004”, diplomă acordată de Liceul ”M.Costin” Iaşi  

 2003 - participare la Simpozionul Internațional ”Triada Familie – Şcoala - 

Societate”, diplomă acordată de I.S.J. Bacău  

 2002 - participare la Seminarul Geografic ”Dimitrie Cantemir”, diplomă 

acordată de Facultatea de Geografie, jud. Vrancea  

 2001 - participare la Festivalul de Geografie, Univ. ”Al.I.Cuza” Iaşi  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

POSDRU 

 2015 – participare lansare proiect “Fii pregatit”– Program educaţional de 

sprijin pentru dezvoltarea competenţe cheie POSDRU/153/1.1/S/140787, 

adeverinţă I.S.J. Iaşi nr.1050/11.02.2015 

 2013 – participare la Conferinţa interregională ”Rolul parteneriatului în 

dezvoltarea resurselor umane din Regiunea NORD –EST şi Centru”, 

proiecte POSDRU, Piatra Neamț, certificat de participare nr.62/11.05.2013 

 2012 – Expert -formator în cadrul proiectului ”Parteneriat pentru copilul 

meu –program educativ de sprijin pentru elevi cu risc de părăsire timpurie a 

şcolii şi părinţii acestora”- ID 62183, adeverinţă Fundaţia Academică 

Alumni 15.10.2012 

 2012 – Expert în monitorizarea şi asigurarea calităţii în cadrul proiectului 

”La un click de educaţia modernă şi eficientă”- ID 62150, adeverinţă I.S.J. 

Iaşi nr.2668/04.04.2012 

 2010 – participare la Focus Grupul în cadrul proiectului strategic 

”OSCINT 2009”, certificat Academia Națională de Informaţii ”Mihai 

Viteazul” 

Activități de coordonare 

  2013 – organizarea Olimpiada Naţională de Limbă, Comunicare şi 

Literatură Română pentu elevii de gimnaziu, adeverinţă I.S.J. Iaşi 

nr.1296/04.04.2013 

 2012 – organizarea Olimpiada Naţională a Seminariilor şi Liceelor 

Teologice Ortodoxe, adeverinţă I.S.J. Iaşi nr.3618/10.04.2012 

 2011 – membru al echipei proiectului naţional ”Împreună pentru viitor”, 

din cadrul SNAC, diplomă I.S.J. Iaşi nr.4576/23.05.2011 

 2011 – organizarea Olimpiada Naţională de limba engleză, adeverinţă 

I.S.J. Iaşi nr.140/02.02.2011 

 2009 – organizarea Olimpiada Naţională de Ştiinţe pentru Juniori, 

diplomă I.S.J. Iaşi  

 2009 – evaluator în cadrul Programului Mondial Eco Şcoala, adeverinţă 

CCDG nr.523/23.04.2009 

 2009 – evaluator în cadrul Programului Mondial Eco Şcoala, adeverinţă 

CCDG nr.522/23.04.2009 



 2009 – evaluator în cadrul Programului Mondial Eco Şcoala, adeverinţă 

CCDG nr.521/23.04.2009 

 2009 – evaluator în cadrul Programului Mondial Eco Şcoala, adeverinţă 

CCDG nr.512/23.04.2009 

 2008 – evaluator la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, diplomă 

Univ.Ovidius Constanța –Facultatea de Matematică şi Informatică 

 2008 – evaluator în cadrul Programului Mondial Eco Şcoala, adeverinţă 

CCDG nr.773/05.06.2008 

 2008 – organizator în cadrul Programului Mondial Eco Şcoala, 

adeverinţă CCDG nr.695/31.03.2008 

 2007 – comisia de jurizare –Concursul Naţional ”Muncă şi Creaţie”, 

diplomă de merit  -I.S.J. Suceava 

 2007 – colaborator în cadrul Programului Eco Şcoala, adeverinţă CCDG 

nr.665/05.03.2007 

 

Responsabilități la nivelul disciplinei: 

 2012 –mentor –specialitatea educaţie antreprenorială, Decizia I.S.J Iaşi 

nr.1191/22.06.2012 

 2011-2012 –responsabil, disciplina economie şi educaţie antreprenorială, 

al Comisiei metodice ”Om şi societate”, adeverinţă  Liceul Teoretic 

”M.Costin” Paşcani nr.3005/27.04.2015 

 2009 –metodist –specialitatea învăţători, Decizia I.S.J Iaşi 

nr.976/18.12.2009 

 2007-2008 –preşedinte/responsabil, disciplina cultură civică, al Comisiei 

metodice ”Om şi societate”, adeverinţă  Liceul Tehnologic ”M.Busuioc” 

Paşcani nr.3100/28.04.2015 

 2002-2003, 2004-2005 –preşedinte/responsabil, specialitatea învăţător, al 

Comisiei metodice a învăţătorilor din unitatea de învăţământ, adeverinţă  

Liceul Tehnologic ”M.Busuioc” Paşcani nr.3099/28.04.2015 

 

Responsabilități la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași: 

 Membru –Comisia Judeţeană Şcolară de Monitorizare şi Intervenţie în 

Situaţii de Urgență Iași, Decizia I.S.J. Iași nr.363/20.11.2014 

 Membru –Comisia de Monitorizare în vederea aplicării O.U.G. 

nr.58/2014, Decizia I.S.J. Iași nr.353/05.11.2014 

 Membru –Comisia de contestaţii CNEME, sesiunea 2014, seria a VI-a, 

Decizia I.S.J. Iași nr.156/30.06.2014 

 Membru –Comisia Regională / Judeţeană de Contestaţii la examenul de 

bacalaureat, sesiunea august – septembrie 2013, Decizia I.S.J. Iași 

nr.426/02.09.2013 

 Membru –Comisia de evaluare şi acordare a gradaţiei de merit pentru 

personalul didactic, Decizia I.S.J. Iași nr.1087/10.05.2012 

 Coordonator –activităţi în cadrul SNAC, an şcolar 20027-2008, 

adeverinţă I.S.J. Iași nr.289/12.01.2009 



 Monitorizare desfăşurare examen bacalaureat la zona Paşcani, sesiunea 

iunie – iulie 2007, delegaţie I.S.J. Iași nr.5517/26.06.2007 

 Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

 2015 – Certificat de absolvire a cursului de utilizare a sistemului 

informatic integrat de management al finanţării în sistemul de 

învăţământ,  în cadrul proiectului –cod SMIS 38732, MECS 

 2015, Adeverinţă de absolvire a cursului de formare ”Inițiere în 

Moodle”, Liceul Teoretic ”M.Costin” Paşcani, nr.2353/24.03.2015 

 2006, Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare ”Sistemul 

EDUDOC de management al documentelor şi fluxurilor de lucru”, Casa 

Corpului Didactic Iaşi, nr.561/28.03.2006 

 2002, Adeverinţă de absolvire a programului de instruire ”Formare 

operatori calculatoare personale (windows, programe utilitare)”, Centrul 

pentru Instruire în Informatică, seria C nr.2095/12.01.2002 

 

   Abilităţi bune de utilizare a PC-ului: Word, Excel, Powerpoint,        

Internet. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Alte aptitudini și 

competențe 

 

Elaborarea de metodologii şi regulamente în domeniul educaţiei, la nivel 

judeţean; 

 2011-2012 – membru în grupul de lucru la nivelul judeţului Iaşi, pentru 

prelucrarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar şi a Metodologiei de organizare şi funcţionare 

a consiliilor de administraţie în cadrul unităţilor de învăţământ 

preuniversitar,adeverinţă I.S.J. Iaşi nr. 3878/27.04.2015 

 

Elaborarea de ghiduri metodologice: 

 2014 – Manualul Mentorului în cadrul proiectului Leonardo da Vinci   

LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/353 

 2014 – Ghidul profesorului debutant în cadrul proiectului Leonardo da 

Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/353 

 2013 – Modele europene de progres şi inovare în educaţie prin 

management şi leadership performant în cadrul proiectului Leonardo da 

Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/076 

 

Premii şi menţiuni obținute de elevii coordonați la olimpiadele judeţene, 

naţionale și internaționale:  

 premiul I la Concursul Internațional ”Valorile copilăriei” Paşcani, secţiunea 

”eseu/poster/joc de joc”, 06.03.2010  

 premiul I la Concursul Internațional ”Valorile copilăriei” Paşcani, secţiunea 

”expoziție ECO”, 06.03.2010  

 premiul I la Concursul Internațional ”Valorile copilăriei” Paşcani, secţiunea 

”Fii Eco!”, 05.03.2010  

 2 premii I la Concursul ”Micul Magician”, secţiunea proiecte de mediu, 

etapa națională, 31.08.2009  

 premiul I la Concursul Național ”Valorile copilăriei” Paşcani, secţiunea 

expoziție cu lucrări din materiale refolosibile, feb. – mart.2008  

 

Distincții și recunoașteri publice 

 2014 - Diplomă de excelenţă pentru implicarea în activităţile desfăşurate 

la Festivalul International de Cultură şi Civilizație Românească –

”Românașul” acordată de I.S.J. Iași  



 2014 - Diplomă pentru contribuţia deosebită la organizarea şi 

desfăşurarea Concursului Interjudețean de Scrabble, acordată de Şcoala 

Gimnazială ”G.Ibrăileanu” Tg.Frumos  

 2014 - Diplomă pentru contribuţia deosebită la organizarea şi 

desfăşurarea Concursului Interjudețean de Scrabble, etapa județeană, 

acordată de Şcoala Gimnazială ”G.Ibrăileanu” Tg.Frumos  

 2012 - Scrisoare mulțumire pentru contribuţia deosebită la organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Religie pentru Seminarii şi Licee 

Teologice Ortodoxe, acordată de I.S.J. Iaşi  

 2011 - Diplomă de onoare pentru promovarea unui învăţământ de 

calitate, racordat la standardele europene, acordată de Centrul de Studii 

”Ștefan cel Mare şi Sfânt” Paşcani   

 2011 - Diplomă de onoare pentru implicarea în desfăşurarea Concursului 

Naţional de Artă Plastică, Decorativă şi Fotografică, acordată de Palatul 

Copiilor Iaşi    

 2011 - Scrisoare mulțumire pentru contribuţia deosebită la organizarea şi 

desfăşurarea Olimpiadei Naţionale de Limba Engleză, acordată de I.S.J. 

Iaşi  

 2011 - Diplomă de onoare pentru promovarea valorilor literaturii în 

România şi în lume, acordată de Asoc. Cultural – Ştiinţifică ”Vasile 

Pogor” Iaşi     

 2010 - Diplomă de onoare pentru promovarea valorilor literaturii în 

România şi în lume, acordată de Asoc. Cultural – Ştiinţifică ”Vasile 

Pogor” Iaşi     

 2010 - Diplomă de onoare pentru contribuţia adusă în activitatea ”Zilele 

Spiru Haret”, acordată de C.C.D. Iaşi     

 2010 - Diplomă pentru contribuţia adusă în organizarea Olimpiadei 

Naţionale a Sportului Şcolar, acordată de I.S.J. Iaşi     

 2010 - Diplomă de mulțumire pentru profesionalismul în activitatea 

managerială a unităţilor de învăţământ din municipiul Paşcani, acordată 

de I.S.J. Iaşi     

 2010 - Diplomă de onoare pentru contribuţia adusă promovării valorilor 

culturale româneşti în Europa, acordată de C.C.D. Iaşi     

 2009 - Diplomă de excelență pentru merite deosebite în colaborare şi 

parteneriat cu ONG ”Alternative 2008” Paşcani, acordată de ONG 

”Alternative 2008” Paşcani  

 2007-2008 – Menţiune acordată compartimentului management, evaluare 

şi dezvoltare instituţională al I.S.J. Iaşi pentru calitatea raportului 

managerial, acordată de MECT 

 2008 - Diplomă de excelență pentru contribuţia adusă restituirii 

personalităţii Mitropolitului Visarion Puiu, slujitor al Bisericii şi al 

idealurilor neamului românesc, acordată de Asociaţia Mitropolit Visarion 

Puiu 

 2008 - Diplomă de excelență pentru activitatea deosebită desfăşurată în 

cadrul Programului M.E.C.T ”Grădinița estivală -2008”, acordată de 

I.S.J. Iaşi  

 2007 - Diplomă de excelență pentru activitatea profesională de excepţie, 

acordată de I.S.J. Iaşi  

 2007 - Diplomă ”Gheorghe Lazăr” clasa a II -a pentru merite deosebite în 

activitatea la catedră şi pentru rezultate remarcabile obţinute în formarea 

şi educarea tinerilor, acordată de M.E.C.T.   

 Diplomă de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul 



Ansamblului Folcloric ”Doina Carpaților” Iaşi, acordată de Casa de 

Cultură a Studenţilor Iaşi  

 


