
 
 

ANEXA Nr. 3: 
CURRICULUM VITAE 

 
Curriculum vitae 
Europass 

  
 
 
 

 Andrici Liliana 

Informaţii personale 

Nume/Prenume  Andrici Liliana 

Adresă   Iaşi, România 

Telefon  0744 608 252 

E-mail  andrycyl@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  16/11/1967 

Experienţă profesională 

Perioada  2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector Şcolar de Biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar al Judetului Iași; Strada N. Bălcescu, Nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Curriculum și inspecție școlară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Desfăşoară activităţi de îndrumare şi control, conform fişei postului; 
 Asigură, prin activitate de monitorizare şi evaluare, realizarea planului 
managerial propus; 
 Asigură calitatea educaţiei la specialitatea/domeniul în care îşi exercită 
atribuţiile; 
 Coordonează utilizarea eficientă a bazei didactico-materiale şi contribuie la 
dezvoltarea şi modernizarea acesteia; 
 Realizează planul managerial la disciplina/compartimentul de care 
răspunde; 
 Asigură organizarea activităţilor de perfecţionare a personalului didactic 
de specialitate. 

  

Perioada  2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Coordonator al cercurilor pedagogice de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar al Judetului Iași; Strada N. Bălcescu, Nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Curriculum și inspecție școlară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Monitorizarea desfășurării cercurilor pedagogice de specialitate la nivelul 

județului Iași 

  

Perioada  2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor de biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Centrul Tinerilor Capabili de Excelență, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ 

 
 
 
 

 

Perioada  2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor metodist al ISJ Iași 

mailto:andrycyl@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar al Judetului Iași; Strada N. Bălcescu, Nr. 26 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Efectuarea de inspecții speciale și curente pentru definitivat și gradele 

didactice 

  

Perioada  2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea 
ocupării unei funcţii didactice la specialitatea biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea ,,Al.I. Cuza” din Iași; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  Coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcţii 
didactice la specialitatea biologie 

  

Perioada  2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor de Biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar al Judetului Iași; Strada N. Bălcescu, Nr. 26 

  

Perioada  2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor de biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil”, Iași; Strada Petre Andrei, 
Nr. 9 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ 

  

Perioada  2008 – 2012 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor asociat 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Științe Agricole și de Medicină Veterinară, Iași 

  

Perioada  2006 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Membru 

Numele şi adresa angajatorului  Comisia Națională a Serviciului Național de Evaluare și Examinare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Realizarea subiectelor pentru Bacalaureat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi  

  

Perioada  2002 

Funcţia sau postul ocupat  Membru în Corpul Evaluatorilor la nivel național pentru Manualul 
de Biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

  

Perioada  1992 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor de biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Școala Gimnazială „N.Iorga”, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ 

  

Perioada  1992 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat  Profesor de biologie 

Numele şi adresa angajatorului  Liceul Tehnologic „C. Brâncuși”, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învățământ 

 

Studii 

Perioada  1996 – 2000 



 
 

Calificarea/Diploma obţinută  Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitatea ,,Al.I. Cuza” din Iași, Facultatea de Biologie 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Licenţiat în biologie 

  

Perioada  1995 – 2000 

Calificarea/Diploma obţinută  Doctor în ştiinţe 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la 
Brad” Iaşi 

  

Perioada  1987 – 1992 

Calificarea/Diploma obţinută  Diplomă de inginer 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară ,,Ion Ionescu de la 
Brad” Iaşi; Facultatea de Zootehnie 

Stagii de formare/de perfecţionare în specialitate şi/sau în managementul 

educational 

Locale 

Perioada  9 februarie – 6 martie 2015 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a programului de formare continuă Profesor 
Metodist (2319/09.03.2015) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Iaşi, Avizat de MECS 

  

Perioada  Mai 2014 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de participare la programul de formare a profesorilor 
evaluatori (4167/28.05.2014) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

  

Perioada  27 noiembrie 2012 – 28 ianuarie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire – Comunicare în limba engleză (28/04.06.2013) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia EDINFO 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Capacitatea de receptare a mesajului oral; 
 Capacitatea de exprimare orală; 
 Capacitatea de receptare a mesajului; 
 Capacitatea de exprimare scrisă. 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

 Studii medii 

  

Perioada  28 noiembrie 2012 – 26 ianuarie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire – Evaluator de competenţe profesionale 
(2/04.06.2013) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia EDINFO 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Planificarea şi organizarea evaluării; 
 Înregistrarea şi raportarea rezultatelor evaluării; 
 Efectuarea evaluării; 
 Elaborarea instrumentelor de evaluare; 
 Verificarea internă a proceselor de evaluare; 
 Verificarea externă a proceselor de evaluare. 

Nivelul în clasificarea  Studii superioare 



 
 

naţională/internaţională 

  

Perioada  2 – 25 mai 2012 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a programului de formare continua ,,Asigurarea 
calităţii în educaţie” (1284/03.07.2012) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Iaşi 

  

Perioada  12 martie – 27 aprilie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a Cursului de formare ,,Tehnici informaţionale 
computerizate – Nivel I Iniţiere” (863/17.12.2011) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Iaşi 

  

Perioada  19 februarie 2010 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a Cursului de formare a metodiştilor ISJ Iaşi 
(1478/10.03.2010) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

  

Perioada  4 februarie – 17 februarie 2009 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire – Mentor (248/27.02.2009) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 SC EURO DIDACTIC SRL 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Comunicarea interactivă 
 Comunicarea mentor-student/stagiar 
 Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 
 Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor 
 Îndrumarea observării de către student/stagiar a procesului de predare – 
învăţare 
 Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic 
 Evaluarea performanţelor studenţilor/stagiarilor 
 Organizarea activităţii de practică/stagiatură 
 Planificarea activităţii de practică a studenţilor/stagiarilor 

  

Perioada  Noiembrie 2008 – februarie 2009 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare cu tema 
,,Problematizarea – metodă activă în predarea – învăţarea ştiinţelor” 
(24/10.03.2008) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Iaşi 

  

Perioada  15 – 19 septembrie 2008 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a cursului Pregătire în vederea utilizării AeL 
(4211/2 din data 19.09.2008) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 RomUS Ltd Iasi Expert AeL 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Pregătire în vederea utilizării AeL; 
 Pregătirea în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru AeL. 

 
 
 
 

 

Perioada  Decembrie 2007 – martie 2008 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic – Programul 
universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 



 
 

preuniversitar – modulul II (5/08.09.2009) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitate ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Comunicarea şi relaţionarea cu elevii în manieră empatică, cooperantă, 
responsabilă; 
 Cunoaşterea şi aplicarea noilor politici educaţionale; 
 Proiectarea şi punerea în practică a unor strategii instituţionale de 
asigurare a calităţii; 
 Delimitarea şi semnificarea din perspectivă didactică a unor noi topici 
apărute în câmpul ştiinţelor educaţiei; 
 Dezvoltarea unor competenţe vizând managementul instituţiilor şcolare şi 
al proceselor educaţionale. 

  

Perioada  20 martie – 27 martie 2007 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire – Formator (395/01.08.2007) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Asociaţia Română INFOED XXI 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Pregătirea formării; 
 Efectuarea formării; 
 Evaluarea cursanţilor; 
 Revizuirea şi promovarea programului de formare. 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

 Studii superioare 

  

Perioada  5 februarie – 24 martie 2007 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continua a personalului didactic – Program universitar 
de formare continuă a persanulului didactic din învăţământul preuniversitar 
(6/10.01.2008) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitate ,,Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, departamentul pentru 
pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Conceperea şi predarea creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor 
şcolare; 
 Aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul 
disciplinei predate; 

 Construirea şi aplicarea unor tehnici şi procedee noi de evaluare şi 
autoevaluare; 
 Comunicarea şi relaţionarea cu elevii în manieră empatică, cooperantă, 
responsabilă; 
 Delimitarea şi semnificarea din perspectivă didactică a unor noi topici 
apărute în câmpul cunoaşterii de specialitate. 

  

Perioada  9 – 30 mai 2006 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare cu tema ,,Învăţarea 
activă – metode de gândire critică şi creativă” (600/6.06.2006) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Casa Corpului Didactic Iaşi 

  

Perioada  13 – 28 martie 2006 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare cu tema ,,Protecţia 
mediului finalitate fundamentală a educaţiei” (560/23.03.2006) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 
 
 

 Casa Corpului Didactic Iaşi 

Regionale 

Perioada  Mai 2014 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă participare la grupul de lucru în cadrul proiectului 



 
 

POSDRU/85/1.1/S/60817 Promovarea şi stimularea performanţei şcolare 
pentru elevii din învăţământul preuniversitar care provin din grupuri 
vulnerabile (3744/13.05.2014) 

  

Perioada  15 noiembrie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverinţă de formare ,,Formarea mentorilor MaST” (564/19.10.2013) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia Grupului de Iniţiativă pentru Învăţământul Fizicii 

  

Perioada  1 noiembrie – 11 noiembrie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic – Programul de 
formare continuă Formarea mentorilor MaST (135/28.01.2014) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia GIÎF 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Utilizarea adecvată a conceptelor şi teoriilor din ştiinţele educaţiei 
(abordarea interdisciplinară, noile educaţii în ,,Societatea cunoaşterii”); 
 Aplicarea conceptelor şi teoriilor moderne privind formarea capacităţilor de 
cunoaştere; 
 Utilizarea metodelor şi strategiilor de predare adecvate particularităţilor 
individuale/de grup, scopului şi tipului lecţiei; 
 Proiectarea evaluării (faze, forme, tipuri); 
 Aplicarea strategiilor didactice de utilizare eficientă a 
mijloacelor/auxiliarelor didactice în procesul de învăţământ; 
 Manifestarea deschiderii faţă de tendinţele inovatoare necesare dezvoltării 
profesionale; 
 Stăpânirea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare. 

Naţionale 

Perioada  13 – 17 noiembrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continua a personalului didactic – Programul de 
formare continuă Educaţie pentru Sănătate – modulul II 
(4230/26.03.2014) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia Tineri pentru Tineri 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Comunicarea – noţiuni generale relevante în strategia programului; 

 Abilităţi de vorbit în public; 
 Abilităţi de facilitare/Exersarea deprinderilor de comunicare; 
 Abilităţi de a primi şi a oferi feed-back; 
 Dinamica de grup – elemente care conduc la eficientizarea procesului de 
învăţare; 
 Gestionarea conflictelor – tehnici şi modalităţi eficiente; 
 Etică – arii de responsabilitate în Educaţia pentru sănătate; 
 Advocancy – etape în planificarea unei campanii; 
 Advocancy – identificarea factorilor interesaţi şi mobilizarea publicului; 
 Advocancy – dezvoltarea de mesaje eficiente; 
 Advocancy – monitorizarea şi evaluarea campaniei; 
 Relaţia cu mass-media; 
 Relaţia cu ONG-urile; 
 Răspunsul la opoziţie; 
 Inportanţa parteneriatelor tânăr-adult. 

  

Perioada  30 octombrie – 03 noiembrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă a personalului didactic – Programul de 
formare continuă Educaţie pentru Sănătate – modulul I (3988/26.03.2014) 

Furnizorului de formare  Fundaţia tineri pentru tineri 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Programul Educaţie pentru Sănătate – concepte operaţionale de bază; 
 Metoda învăţării experienţiale – aplicabilitatea în activitatea la clasă; 
 Etapele procesului de instruire şi formare a competenţelor pentru un stil 
de viaţă sănătos; 
 Identificarea nevoilor de învăţare ale participanţilor la cursurile de formare 



 
 

a competenţelor în educaţia pentru sănătate; 
 Înţelegerea auditoriului – etapă în elaborarea procesului de formare a 
competenţelor sociale şi de sănătate; 
 Elaborarea scopului şi a obiectivelor unui proces de învăţare şi formare de 
competenţe sociale şi de sănătate; 
 Înţelegerea conţinutului şi procesului de învăţare şi formare de 
competenţe sociale şi de sănătate – învăţământ preşcolar; 
 Selectarea metodelor / mijloacelor şi adaptarea la scopul şi obiectivele 
formării de competenţe sociale şi de sănătate; 
 Selectarea şi adaptarea conţinuturilor educaţionale în formarea de 
competenţe sociale şi stil de viaţă sănătos; 
 Evaluarea instruirii şi formării de competenţe sociale şi de sănătate. 

  

Perioada  2004 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire a cursului de formare Educaţie pentru Sănătate 
(41143/2.11.2004) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Fundaţia Tineri pentru Tineri 

Internaţionale 

Perioada 11 – 16 aprilie 2014 

Calificarea/Diploma obţinută  Participant în Proiectul international de dezvoltare profesională ,,Politici 

educaţioanle în învăţământul de stat şi particular din România şi Turcia: 

Management şi Leadership, cultură organizatională, provocări ale 

multiculturalităţii”, derulat la Istanbul 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Şcoala Gimnazială Internaţională 
SPECTRUM 

  

Perioada  27 ianuarie – 9 februarie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificate of Attendance - IMPROVING THE MANAGEMENT AND THE 
LEADERSHIP SKILLS OF EDUCATORS IN CHARGE OF THE 
IMPLEMENTATION OF A DECENTRALIZED EDUCATION SYSTEM 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în cadrul proiectului Leonardo da Vinci 
Programme LLP-LdV-VETPRO-2012-RO-076 

  

Perioada  Decembrie 2012 – ianuarie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire – Cursuri de limbă engleză 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi în cadrul proiectului LLP-
LdV/VETPRO/2012/RO/076 

Disciplinele principale 
studiate/Competenţele profesionale 
dobândite 

 Cunoştinţe corespunzătoare nivelului A2+. 

  

Perioada  14 – 29 iunie 2008 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificate of Attendance - New orientation and Conciliation Carrer 
Strageie - Leonardo Da Vinci Programme 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Liceul Teoretic de Informatică ,,Grigore Moisil” Iaşi 
 
 
 
 
 

Experienţă în activitatea dovedită 

Funcţii de conducere, îndrumare şi 
control în Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului 

 Inspector şcolar pentru biologie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Iaşi, 2014 (DECIZIA nr. 241) 



 
 

(MECTS) şi inspectoratele şcolare 
judeţene 

 Inspector şcolar pentru biologie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Iaşi, 2013 (DECIZIA nr. 560) 

 Inspector şcolar pentru biologie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Iaşi, 2012 (DECIZIA nr. 1333) 

 Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de biologie, 2002 - prezent 

 Organizator în Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a 

Olimpiadei Judeţene de Biologie, 2015; 

 Membru în Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea inspecţiei speciale 

la clasă la concursul pentru ocuparea posturilor didactice / catedrelor 

vacante / rezervate din învăţământul preuniversitar, an şcolar 2014 – 

2015; 

 Organizator la Olimpiada Naţională de Chimie, 2014; 

 Organizator la Olimpiada Judeţeană de Biologie, 2014; 

 Organizator la Olimpiada Judeţeană Interdisciplinară ,,Ştiinţe pentru 

Juniori”, 2014; 

 Organizator la Concursul Proiecte de Mediu, etapa naţională, 2014; 

 Organizator la Concursul Judeţean de Biologie ,,Grigore Antipa”, 2014; 

 Membru în Comisia de evaluare a proiectelor, 2014; 

 Membru în Comisia de Evaluare la Concursul Judeţean ,,Magia MAST”, 

2014; 

 Membru în Comisia de Jurizare a Concursului Naţional ,,Dincolo de cuvinte 

rostite”, etapa judeţeană, 2014; 

 Membru în Comisia de monitorizare In vederea aplicării O.U.G. nr. 

58/2014, 2014; 

 Membru în Comisia din cele 6 Centre de examen de bacalaureat, 2014; 

 Membru în Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a examenului 

de Admitere în învăţământul liceal de stat, 2014; 

 Membru în Comisia Judeţeană de Mobilitate a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, 2014; 

 Membru în Comisia de evaluare la Olimpiada Interdisciplinară Ştiinţele 

Pământului, etapa judeţeană, 2014; 

 Organizator la Olimpiada Judeţeană ,,Ştiinţe pentru Juniori”, 2013; 

 Organizator la Olimpiada Judeţeană de Ştiinţele Pământului, 2013; 

 Organizator la Concursul Judeţean de Biologie ,,Grigore Antipa”, 2013; 

 Organizator la Concursul Naţional Proiecte de Mediu, 2013; 

 Membru în Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a Examenului 



 
 

national de definitivare în învătământ, 2013; 

 Membru în Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a Examenului 

de Admitere în învăţământul Liceal de Stat, 2013; 

 Membru în Comisia Judeţeană de Mobilitate a personalului didactic din 

învăţământul preuniversitar, 2013; 

 Membru în Comisia de Control a contestaţiilor, 2013; 

 Membru în Comisiile din cele 10 Centre Zonale de Evaluare pentru 

Evaluarea Naţională a absolvenţilor de clasa a VIII-a, 2013; 

 Membru în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă al Inspectoratului 

Şcolar Judeţean Iaşi, 2013; 

 Membru în proiectul ,,Tehnologii moderne în organizarea şi desfăşurarea 

activităţii educaţionale la nivelul unităţii şcolare”, 2013; 

 Membru în Comisia Judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei 

Judeţene de Biologie, 2012; 

 Membru în Comisia Judeţeană pentru Mentorat de organizare şi 

desfăşurare a selecţiei profesorilor mentori, 2012; 

 Membru în Comisia Regională de soluţionare a contestaţiilor la examenul 

de bacalaureat, 2012; 

 Membru în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă pentru aparatul 

propriu al I.S.J. Iaşi, 2012; 

 Membru în Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea inspecţiei speciale 

la clasă la concursul pentru ocuparea posturilor / catedrelor vacante / 

rezervate din învăţământul preuniversitar, 2012; 

 Membru în Comisia Naţională de Organizare şi Evaluare a Concursului 

Ştiinţele Pământului, etapa naţională, 2010; 

 Membru în Comisia de Organizare a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe pentru 

Juniori, 2009; 

 Membru în Comisia de realizare subiecte pentru examenele naţionale, 

2006; 

 Membru în Comisia Judeţeană la Olimpiada de Biologie, faza judeţeană, 

2004. 

responsabil de cerc pedagogic, 
profesor-metodist, şef de catedră 

 Mentor pentru coordonarea efectuării stagiului practice în vederea ocupării 

unei funcţii  didactice la specialitatea biologie, 2012 (DECIZIA nr. 1191) 

 Coordonator cercuri pedagogice de specialitate, 2012 – prezent (Nr. 

3889/27.04.2015) 

 Metodist în cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Iaşi la specialitatea 

biologie, 2003 – prezent (DECIZIA nr. 810) 

Publicaţii 

lucrări de management sau de 
specialitate publicate cu ISBN/ISSN 

 Modele europene de progres şi inovare în educaţie prin 
management şi leadership performant, publicație elaborată în cadrul 



 
 

Proiectului LLP - LdV/VETPRO/2012/RO/076 Îmbunătăţirea competenţelor 
de management şi leadership pentru factorii responsabili de 
implementarea descentralizării în educaţie, 2013, Editura Spiru Haret, Iaşi,  
ISBN 978-973-579-189-6 

 Contexte educaţionale, 2012, Editura Decesfera Media, ISBN 978-606-
8228-09-9 

 Info-Festivalul Ştiinţelor şi Artelor, 3 iunie 2011, Editura PIM din Iaşi, 

ISSN-L = 2247 – 482X 

 Simpozionul Internaţional ,,Universul Ştiinţelor”, 20 august 2010, 

Editura D8T, ISSN 

 Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei universal, 
2009, Editura Ştef Iaşi, ISBN 978-973-1809-57-1 

 Genesis – Publicaţie de biologie Nr. 16, 2009, Editura Arves, ISSN 

 Simpozionul judeţean ,,Brâncuşi - spirit şi creaţie” Iaşi, 24 mai 
2008, Editura Acreditată CNCSIS, ISBN 973-702-548-2 

 Genesis – Publicaţie de biologie Nr. 11, 2006, Editura Arves, ISSN 

 Analele Ştiinţifice ale Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi – 

Secţiunea II Biologie Vegetală, Editura Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, 

2005, ISSN 1223 – 6578 

 Teste de biologie - clasa a X-a, Editura Tehnopress 2004, ISBN 

articole de management sau de 
specialitate publicate 

 Arta şi tradiţia în Europa, 24 iulie 2013, Editura Spiru Haret, ISSN 

2067 – 6719 

 Arta şi tradiţia în Europa, 20 februarie 2010, Editura Spiru Haret, 

ISSN 2067 – 6719 

 Şcoala ieşeană – Buletin Informativ nr. 7, octombire 2014 

 Şcoala ieşeană – Buletin Informativ nr. 4, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiere, coordonare, implementare proiecte de reforma învăţământului, proiecte 

comunitare, proiecte din fonduri structurale, alte proiecte la nivel local, naţional, 

internaţional 

Perioada  15 iunie 2014 



 
 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de participare – Programul Mondial Learning about forests, 

coordonator proiect (LeAF IS. 037/2014) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 CCDG 

  

Perioada  11 – 16 aprilie 2014 

Calificarea/Diploma obţinută  Participant în Proiectul international de dezvoltare profesională ,,Politici 

educaţioanle în învăţământul de stat şi particular din România şi Turcia: 

Management şi Leadership, cultură organizatională, provocări ale 

multiculturalităţii”, derulat la Istanbul 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi Şcoala Gimnazială Internaţională 
SPECTRUM 

  

Perioada  18 - 21 octombrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Diplomă de voluntariat în cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de 
Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000”, 
coordonator proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Agenţia Naţională de Protecţie a Mediului 

  

Perioada  3 – 5 octombrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Membru în echipa de proiect în cadrul proiectului ,,Tehnologii moderne în 

organizarea şi desfăşurea activităţii educaţionale la nivelul unităţii şcolare”, 

organizat la Chişinău 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

  

Perioada  15 iunie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de participare – Programul Mondial Learning about forests, 

coordonator proiect (LeAF IS. 021/2013) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 CCDG 

  

Perioada  6 – 8 iunie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Participant la schimbul de experienţă Iaşi – Cluj din cadrul proiectului 

POSDRU/85/1.1/S/58914 Mast Networking; 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj Napoca 

  

Perioada  18 – 20 aprilie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Participant la SCHIMBUL DE EXPERIENŢĂ ÎNTRE PARTENERI Iaşi-Sibiu în 

cadrul Proiectul POSDRU/85/1.1/S/58914 ,,MaST Networking Calitate în 

Dezvoltarea Competenţelor Cheie de Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

  

Perioada  27 ianuarie – 9 februarie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificate of Attendance - Improving The Management And The 

Leadership Skills Of Educators In Charge Of The Implementation Of A 

Decentralized Education System - Leonardo da Vinci Programme LLP-LdV-

VETPRO-2012-RO-076 



 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

  

Perioada 2010 – 2011 

Calificarea/Diploma obţinută  Profesor coordonator la Proiectul POSDRU ,,MaST Networking Calitate în 

Dezvoltarea Competenţelor Cheie de Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii” în 

cadrul atelierului de inovare şl creativitate pentru competiţia ,,Şcoala MaST 

TOP” 

  

Perioada  27 mai 2010 

Calificarea/Diploma obţinută  Diplomă - Realizator de activităţi în cadrul ,,Proiectului educational în 

viziunea trandisciplinară; Integrarea TIC-3D în procesul didactic, Iaşul 

contemporan într-o lume a globalizării” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

  

Perioada 15 – 16 mai 2010 

Calificarea/Diploma obţinută  Participant la conferinţa international ,,European Union’s History – Culture 

and Citizenship”. 

  

Perioada  14 – 29 august 2008 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificate of Attendance - New orientation and Conciliation Carrer 

Strageie - Leonardo Da Vinci Programme 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizor 

 Liceul Teoretic de Informatică ,,Grigore Moisil”, Iaşi 

Aptitudini şi competenţe personale 

Limba maternă  Română 

  
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
Autoevaluare 
Nivel european*) 

Înţelegere Vorbire Scriere 

ascultare citire 
participare la 
conversaţii 

discurs oral 
exprimare 

scrisă 

A2+ Engleză A2+ Engleză A2+ Engleză A2+  Engleză A2+  Engleză 

                    
*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 

Aptitudini şi competenţe personale 

dobândite în cursul vieţii şi carierei 

 Diplomă de Excelență pentru rezultatele obținute la Olimpiadele 

Internaționale, diplomă MEC, 2007; 

 Diplomă de Excelență “Profesorul Lunii” – Inspectoratul Școlar Județean, 

Iași, 2007; 

 Diplome de Excelență pentru orele susţinute în cadrul Centrului Regional 

de Pregătire a Elevilor capabili de Performanţă, 2004-2014; 

 Diplome de Merit și Excelență pentru rezultatele obținute la concursurile 
și olimpiadele școlare și pregătirea pentru performanță, Primăria 
Municipiului Iași, 2007 - 2014; 

 Diplomă de Excelenţă – Festivalul Internaţional ,,Arta şi tradiţia în 
Europa”, 2013; 

 Diplomă de Onoare – Simpozionul Internaţional ,,Universul Ştiinţelor”, 

2010; 

 Diplomă de Onoare – Simpozionul Internaţional ,,Modalităţi de prevenire 



 
 

şi combatere a fraudelor informatice”, 2010; 

 Distincţie I.S.J., 2003 – 2004. 

Formator, membru în comisii de lucru 

ale MECTS 

 Certificat de absolvire – Formator (395/01.08.2007) 

 Adeverinţă de formator la Programul de formare a profesorilor evaluatori 

pentru Evaluarea Naţională la clasa a VI-a, mai 2014 (4167/28.05.2014) 

 Comisia Națională a Serviciului Național de Evaluare și Examinare pentru 
realizarea subiectelor pentru Bacalaureat, 2006 – 2007 

Membru în Comisia Naţională de Organizare şi Evaluare a Concursului 
Ştiinţele Pământului, etapa naţională, 2010; 

Membru în Comisia de Organizare a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe 
pentru Juniori, 2009; 

Competenţe şi abilităţi sociale  Flexibilitate, adaptabilitate, toleranță, sinceritate, înțelegere, 

corectitudine, spirit critic și analitic de gândire, voință, sociabilitate. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Spirit de echipă, creativitate, flexibilitate, gândire analitică şi sintetică,  

abilităţi de organizare, coordonare, motivare şi evaluare exersate în 

cadrul proiectelor iniţiate şi coordonate, precum şi în cadrul funcției de 

îndrumare și control. 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Utilizarea calculatorului prin participarea la cursuri de perfecționare 

organizate de CCD, Siveco România S.A.; 

 Formarea competențelor IT, 2012, pregătirea în vederea elaborării 

materialelor educaționale pentru AeL, 2008. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 Abilităţi de utilizare a PC-ului, operare în Word, Excel şi Power Point, 

dobândite prin exersare în realizarea de documente, materiale de 

prezentare, lucrări de specialitate. 

Data 04.05.2015 

 


