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Curriculum vitae  
Europass  

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ȚÎRCA CRISTINEL 

Adresa  

Telefon 0232234343 

Email office@isjiasi.ro    

Naționalitate  ROMÂNĂ 

Data naşterii  

Experienţa profesională  

Perioada 01.09.2010-prezent 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Managementul resurselor umane 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 

- aplicarea politicilor naționale în domeniul resurselor umane 

- consilierea  conducerii unităților de învățământ în gestionarea posturilor didactice la 
nivelul unității/consorțiului și în recrutarea și gestionarea resurselor umane 

- monitorizează activitățile de constituire, de vacantare și de ocupare a posturilor 
didactice din unitățile de învățământ 

- întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților desfășurate la 
nivelul compartimentului 

 

Perioada 2010-2012 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiect La un click de educația modernă și eficientă POSDRU/87/1.3/S/ID 62150 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare și asigurarea calității formării 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Monitorizarea și asigurarea calității formării 

Perioada 2011 

Numele şi adresa angajatorului FaxMedia Consulting SRL Ploiești 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Proiectul  Măsuri active pentru prevenirea abandonului școlar, POSDRU/91/2.2/S/63832 

Funcţia sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului Măsuri active pentru prevenirea abandonului școlar, 
POSDRU /91/2.2/S/63832 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Formator 

Perioada 1 septembrie  2009 – 31 august 2010 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iaşi  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Îndrumare și control 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar de specialitate - geografie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitate de îndrumare şi control in unităţi şcolare din județul Iaşi. 
Îndrumare și control pentru disciplina geografie. 
Coordonarea activității profesorilor de geografie la nivelul judeţului Iaşi 
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                                            Perioada  1997-2005,2010-2012 

        Numele şi adresa angajatorului Colegiul „Richard Wumbrand” Iaşi, Str. Smardan nr.13 Iasi 

      Tipul activităţii sau sectorul de   
activitate 

Învățământ/Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat la disciplina Geografie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi, activităţi de suport educaţional, consiliere şi 
orientare profesională 

Perioada 1991 – prezent 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iaşi, str. Oastei nr. 1, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ/Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular la disciplina Geografie 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi, activităţi de suport educaţional, consiliere şi 
orientare profesională, profesor metodist, profesor formator,  profesor mentor 

Educaţie şi formare  

Educaţie   

Perioada 2006-2008  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea 

 

Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor - 
FIBAS 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

Finanțe și Administrație Publică Europeană 

Tipul calificării / diploma obţinută Studii post-universitare /Adeverință  de  absolvire master 

Nivelul de calificare a formei de 
instruire/invățământ 

ISCED 6 

 Grade didactice 

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  

Geografie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a Gradului didactic I  

Perioada 1998 

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  

Geografie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare Gradului didactic II  

Perioada 1994 

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  

Geografie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a Definitivării în învățământ  
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 Educație – studii universitare de lungă durată 

Perioada 1987 – 1991  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea 

 

Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie și Geologie 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

Geografie – Limba și literatura franceză 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă  

Nivelul de calificare a formei de 
instruire/învățământ 

ISCED5 

Formare  

  Perioada Aprilie 2015 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN în colaborare cu SIVECO 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Utilizarea sistemului informatic integrat de management al finanțării în sistemul de 
învățământ superior, desfășurat în cadrul proiectului Îmbunătățirea eficacității 
organizaționale a învățământului superior prin stabilirea unui set de indicatori specifici și 
crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora, cod SMIS 38732 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

  Perioada 30.09 – 02.10.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN – DGMRURȘN, ISJ Neamț, CCD Neamț 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Exigență și competențe profesionale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la stagiul de formare  

  Perioada 05-06.06.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Control Intern 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Implementarea sistemului de control managerial 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

  Perioada 4-6 decembrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN – DGMRURȘN, ISJ Mureș, CCD Mureș 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Dezvoltarea capacității instituționale a inspectoratelor școlare în domeniul promovării 
politicilor de personal în învățământul preuniversitar 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de participare la stagiul de formare  

  Perioada 28.11.2012 – 26.01.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EDINFO 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Evaluator de competențe profesionale 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  
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  Perioada 27.11.2012 – 28.01.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EDINFO 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Comunicare în limba engleză  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

  Perioada 02.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Leadership și management educațional în sistem descentralizat 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de absolvire a cursului în cadrul proiectului POSDRU/1/1.1/S/2  

  Perioada 02.05 – 25.05.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Asigurarea calității în educație  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

  Perioada 23.02 – 23.03.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociația DIDAKTICOS Timișoara 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

  Perioada 14.02 – 31.03.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MESTS & Academia de Studii Economice din București 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de descentralizare 
a învățământului preuniversitar 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la cursul de formare din cadrul proiectului POSDRU/1/1.1/S/8 

  Perioada 12.11 – 28.11.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic a Municipiului București 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Gestionarea documentelor în unitățile școlare 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de absolvire  

  Perioada 01.02 – 08.02.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

EDINFO SRL 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Mentor 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

  Perioada 21.06 – 11.09.2010 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Științe ale Educației 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Tinerii împotriva violenței 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

  Perioada 07.05 – 12.06.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Holocaustul. Combaterea rasismului și xenofobiei 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

Perioada Februarie 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Metode de gândire critică și creativă 

Calificarea / diploma obţinută Adeverința de participare la sesiunea de formare în cadrul întâlnirii de proiect COMENIUS 
REGIO – cod 09-PR-07-IS-IT “YOUTH EDUCATIONAL SYSTEMS” (YES) 

Perioada 2007- 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea 

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

Management  în activitatea de turism 

Calificarea / diploma obţinută Manager în activitatea de turism/ Brevet de turism  

Nivelul de calificare a formei de 
instruire/învățământ 

ISCED 6  

  Perioada 2007 – 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul IRECSON – București 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Manager în activitatea de turism 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Perioada 17 – 21.09.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în învățământul preuniversitar 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Programul Național de Dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor didactice 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

Perioada 18.12.2006 – 20.01.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC SuperProfesie SRL 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Formator 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  
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  Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Implementarea programei – consiliere și orientare 

Calificarea / diploma obţinută Adeverința de absolvire a stagiului de perfecționare  

  Perioada 2000-2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Al I Cuza Iași, Facultatea de Geografie 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Proiectarea și evaluarea cunoștințelor de geografie prin activitățile curriculare și 
extracurriculare 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință de absolvire a stagiului de perfecționare  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă româna 

Limbi străine Franceză ,engleză, italiană, rusă 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză C2  C2   C1  C1  C1  

Limba engleza B2  B2   B2  B2  B2  

Limba italiană C1  C2  C1  C1  B2  

Limba rusă A2  B1  A2  A2  B1  

Documente de certificare 

Perioada 1987 – 1991  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea 

 
Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Geografie - Geologie 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

Geografie – Limba franceză 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Nivelul de calificare a formei de 
instruire/învățământ 

ISCED5 

Decembrie 2012 – ianuarie 2013 Curs de limbă engleză în cadrul Proiectului LLP - LdV/VETPRO/2012/RO/076  

Noiembrie 2012 – ianuarie 2013 Fundaţia EDINFO 

 Curs de Comunicare în limba engleză 

 Certificat de absolvire 

Programe curriculum/Cărți / Reviste / Articole publicate (autor/coautor/colaborator) 

Competenţe şi aptitudini artistice  2014 – coautor al Manualului mentorului, publicație elaborată în cadrul proiectului 
Leonardo da Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/353 Metodologii și strategii 
inovative de mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la cariera didactică 
a profesorilor debutanți, ISBN 978-973-579-246-6 

 2014 – coautor Ghidul profesorului debutant, publicație elaborată în cadrul 
proiectului Leonardo da Vinci LLP-LdV/VETPRO/2013/RO/353 Metodologii și 
strategii inovative de mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la cariera 
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didactică a profesorilor debutanți, ISBN 978-973-579-246-6 

 2013 – coautor - Modele Europene de Progres și Inovare în Educație prin 
Management și Leadership performant realizată în cadrul proiectului Leonardo da 
Vinci LLP - LdV/VETPRO/2012/RO/076, Editura Spiru Haret, ISBN 978-973-579-
189-6 

 2010 – membru în colectivul redacțional al Revistei profesorilor de geografie din 
județul Iași, ISSN 1583-5286 

 2010 – autor al articolului Studiul Geografiei prin activități de învățare organizate 
într-un mediu non-formal publicat în Revista profesorilor de geografie din județul 
Iași,ISSN 1583-5286 

 2010 – autor al articolului Elemente biogeografice de interes turistic din județul 
Iași, publicat în revista Valențe Europene în educație, editura STEF Iași, ISSN 1844 
4970 

 2007 – autor  programe CDȘ Insulele Terrei, Pe urmele marilor exploratori, 
Descoperirea planetei – Curiozități geografice, Geografia turismului județului Iași 
 

Competente şi abilităţi sociale  

 2015 – participare la Conferința Învățământul profesional și tehnic ieșean: oportunități, 
dileme, perspective 

 2015 –participare la Conferința Învățământul particular și alternativele educaționale – 
identitate specifică și strategii de reușită educațională 

 2015 – participare la Conferința de lansare a proiectului Fii Pregătit! Program 
educațional de sprojin pentru dezvoltarea competențelor cheie, POSDRU 
/153/1.1/S/140787 

 2015 – susținere a prezentării New tehnologies and interests of young , activitate ce face 
parte din cadrul proiectului Erasmus+ Forum Theatre – a Lerarning Instrument for 
Education 

 2014 – participare la workshop-ul Acordarea primului ajutor adolescenților cu tulburări 
mentale din România 

 2014 – participare la Conferința națională a elevilor cu titlul Dinamica lumii 
contemporane și educația adolescenților. Libertăți, riscuri, probleme deschise 

 2014 – participare la Conferința cu tema Educația Ieșeană – Confluențe, metamorfoze, 
Idealuri 

 2014 – participare la Simpozionul cu tema Valențe Europene în Educație, ediția a VIII-a, 
organizat de Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași 

 2013 – participare la Sesiunea de prezentare MyStory – resurse digitale, organizată de ISJ 
Iași & Fundația EuroEd 

 2013  – participare la Atelierul de lucru cu tema Repere interculturale în învățământul 
preuniversitar, organizat de Casa Corpului Didactic Iași  

 2013 –  participare la Conferința cu tema Organizarea sistemului de formare în Marea 
Britanie, organizată de Casa Corpului Didactic Iași 

 2013  –  participare la Conferința Județeană de diseminare a rezultatelor proiectelor 
POSDRU Salvați Copii de Abandon și Neintegrare (SCAN) și Cerințe Educaționale 
Speciale pentru Toți (CESPeT), organizat de ISJ Iași 

 2013 –  participare la Workshop-ul “Predarea Holocaustului”  organizat de Inspectoratul 
Școlar al Municipiului București în colaborare cu Ministerul Educației Naționale și Yad 
Vashem (Israel), mai 2013 

 2013  –  participare la Conferința Internațională de diseminare din cadrul Proiectului 
Calitate în Managementul Unității Școlare din carul proiectului 
POSDRU/85/1.1/S/63160, februarie 2013 

 2012 – participare la Seminarul Geografic Internațional Dimitrie Cantemir, ediția a 
XXXII-a 

 2012 –  participare la Seminarul pe tema Holocaustului, organizat la Institutul Yad 
Vashem din Ierusalim, Israel, în perioada iulie – august 2012 

 2011 –   participare la Seminarul Internațional Educația Holocaustului în vederea 
conviețuirii de către tinerele generații nr. 39299/11.05.2011 organizat de Direcția 
Generală Educație și Învățare pe Parcursul Vieții în colaborare cu Asociația DIVERS 
din România și Fundația JAR din Bulgaria 

 2011 –  participare la Conferința internațională Strategii educaționale de succes. 
Abordări internaționale: Scoția, Statele Unite ale Americii, organizată de ISJ Iași 

 2011 –  participare la Conferința internațională Abordări inovative în procesul de 
transformare a școlilor, organizată de ISJ Iași, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași și British 
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Council 

 2011 –  participare la Simpozionul Protection against racism and discrimination, 
organizat de Casa Corpului Didactic Iași și Institutul Român pentru Drepturile Omului 

 2011 –  participare la Simpozionul internațional cu tema Valențe Europene în Educație, 
ediția a V-a, organizat de Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași 

 2010 – participare la sesiunea de instruire Sindromul Down: noțiuni de bază și metode de 
intervenție din cadrul proiectului Centrul de consiliere și sprijin pentru copii cu 
dizabilități și familiile lor, Iași, organizat de Fundația Star of Hope România & 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 

 2010 – participare la Simpozionul internațional cu tema Valențe Europene în Educație, 
ediția a IV-a, organizat de Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași 

 2010 –  participare la Simpozionul Național Mediul – prezent și perspective pentru un 
viitor ecologic, ediția a III-a, organizat de Liceul teoretic “M. Costin” Iași, în colaborare 
cu ISJ Iași, Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Facultatea de Chimie Iași, Facultatea 
de Inginerie Chimică și Protecția Mediului Iași 

 2010 –  participare la Conferința Internațională Quality in Formal and Non Formal 
Education, organizată de Asociația Formare Studia,  în colaborare cu Colegiul R. 
Wurmbrand Iași 

 2010 –  participare la workshop-ul Învățământul special – actualități și perspective în 
cadrul Săptămânii Educației ieșene, organizat de ISJ Iași în colaborare cu Casa 
Corpului Didactic Iași și Școala Specială ”C. Păunescu” Iași 

 2010 – participare la Conferința națională Provocări ale educației în societatea 
cunoașterii cu lucrarea Strategii moderne de învățare la disciplina geografie 
desfășurate în mediul non-formal, organizată de ISJ Iași în colaborare cu Universitatea 
”Al. I. Cuza” Iași 

 2010 – participare la schimbul de experiență transfrontalier Chișinău – Iași cu tema 
Management educațional. Conducerea procesului de schimbare și a inovațiilor în 
sistemul educațional, organizat de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, a 
Consiliului municipal Chișinău 

 2010 – participare la schimbul de experiență transfrontalier Iași – Chișinău cu tema 
Management educațional, organizat de ISJ Iași 

 2010 – participare la schimbul de experiență cu tema Dimensiuni europene ale 
managementului instituțional, organizat de ISJ Suceava 

 2010 – participare la Simpozionul Județean al Elevilor Rolul educației în pregătirea 
pentru viață din cadrul Săptămânii Educației Ieșene, organizat de ISJ Iași și Consiliul 
Județean al Elevilor Iași 

 2010 –  implicare în organizarea Proiectului Educațional “Cunoaște Iașul” 

 2010 – participare la Simpozionul Județean al Elevilor “Rolul educației pregătirea pentru 
viață” 

 2010 – participare la sesiunea de formare Calitatea educației – provocări și perspective, 
Suceava 

 2009 – participare la Simpozionul Național cu tema Valențe Europene în Educație, ediția 
a III-a, organizat de Liceul Teoretic “Garabet Ibrăileanu” Iași cu lucrarea Studiul 
geografiei prin activități de învățare organizate într-un mediu non-formal 

 2009 – participare la Simpozionul Național cu tema Viitorul este în mâinile noastre, 
ediția a I, organizat de Liceul Teoretic “Garabet Ibrăileanu” Iași cu lucrarea Impactul 
activităților turistice asupra calității mediului în județul Iași 

 2009 – participare la lucrările Seminarului geografic internațional Dimitrie Cantemir 

 2007 – participare la proiectul Comenius 2.1 Action – Training of School Education Staff 
119117-CP-IT-2004 – Comenius – C21 

 2006 – colaborare cu Fundația Iosif Serviciul Social de identificare a nevoii sociale, 
individuale, familiale și de grup și consiliere 

 2004 – participare la activitatile Centenarului învățământului superior geografic la 
Universitatea Al. I. Cuza Iași 

 2004 – absolvire curs Prevenirea infectării cu HIV/SIDA organizat de World Vision 

 2006 – 2009 – Membru de sindicat în cadrul Alianței Sindicale ”Gh. Asachi” Iași 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Participant proiecte POSDRU: 

 2010-2012 - proiect POSDRU La un click de educația modernă și eficientă ID 62150-
expert monitorizare 
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 2011 – formator în cadrul proiectului Măsuri active pentru prevenirea abandonului 
școlar, POSDRU/91/2.2/S/63832 

 

Participant / membru proiecte educaționale europene: 

 2015 – participant la Proiectul Erasmus + 2014-1-RO01-KA102-001123 Professional 
development of school inspectors regarding transdisciplinary approach to teaching, 
learning and assessment and VET quality assurance respectively,  Lisabona, 23-29 aprilie 
2015 

 2014 – 2015 – membru în echipa de proiect pentru Parteneriatul Strategic Erasmus + 
Water and its magical power, Colegiul Național Garabet Ibrăileanu Iași 

 2014 – participare la proiectul LLP –LdV-VETRRO – 2013-RO-353, Metodologii și 
strategii inovative de mentorat și coaching pentru prevenirea renunțării la cariera 
didactică a profesorilor debutanți - NANCY – FRANCE, 23.03 – 06.04.2014 

 2013 – 2014 – membru în echipa proiectului Comenius Traveling in Europe through 
Legends, Colegiul Național Garabet Ibrăileanu Iași  

 2013 – LLP-LdV-VETPRO-2012-RO0076 – Improving the management and 
leadreship skills of educators in charge of the implementation of a descentralized 
education system, Marea Britanie, 27.01 – 09.02.2013 

 2013 – membru în echipa de proiect a ISJ Iași Tehnologii moderne în organizarea și 
desfășurării activității educaționale la nivelul unității școlare, parteneriat transfrontalier 
ISJ Iași – DGETS Chișinău, 3-5.10.2013 

 2012 – membru în echipa proiectului Comenius The Bright out history of the rubbish, 
Malaga (Spania), 5-9.11.2012  

 2009 – membru în echipa proiectului Dialogue Europeen interculturel sur la nature, 
project Multilateral Comenius, Colegiul Național Garabet Ibrăileanu Iași 

 2006 - 2007 –inițiator și coordonator al proiectului Leonardo cu titlul Using the IT to 
educate students in the conservation of the touristic patrimony în colaborare cu parteneri 
din Marea Britanie 

 2004 – 2007 – membru în echipa de proiect(Adeverință de participare la) proiectul 
școlar Comenius cu tema Migrația europeană în secolul XX. Proiectul scolar ,,Migraţia 
europeană în sec. XX” – programul Socrates- acţiunea Comenius 1 s-a  desfăşurat în 
perioada septembrie 2004- iunie 2007 în parteneriat cu şcoli din Italia, Germania, Spania şi 
Polonia. În cadrul acestui proiect am coordonat un grup de elevi de la Colegiul Național  
“G. Ibrăileanu” Iași care a studiat efectele Holocaustului asupra comunității evreilor din 
Iași 

 2004-2006 –participant la proiectul Comenius cu tema Multiculturalitate și 
multimedialitate (Adeverință de participare). Proiectul de dezvoltare şcolară ,, 
Multiculturalite et medialite” –proiect Socrates- acţiunea Comenius 1.3 s-a derulat în 
perioada septembrie 2004-iunie 2006 în parteneriat cu şcoli din Italia, Spania, Grecia şi 
Portugalia 

 2006 – membru al echipei de Proiect de parteneriat între Liceul Teoretic Garabet 
Ibrăileanu Iași și Liceul Catolic St Ane, din Brest, Franța 

 2006 – participant la realizarea revistei Școlii Europene: European- Mosaic magazine, 
coordonată de prof. Bernard Dupriez de la Institut de la providence, Bruxssels, Belgium 

 2004 – 2006 – participare la seminarul de contact Grundtvig Alden Biesen, Belgia, 8-
12.11.2016 

 

Activități de organizare 

 2015 – vicepreședinte în comisia județeană de organizare și desfășurare a 
Concursului național TERRA, etapa județeană, an școlar 2014 - 2015  

 2013 – vicepreședinte în Comisia Județeană de organizare și desfășurare a 
concursului de geografie ”Grigore Cobălcescu”, etapa județeană 
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 2011 – vicepreședinte  în Comisia județeană pentru etapa județeană a Olimpiadei de 
geografie din anul școlar 2010-2011 – Colegiul Economic Administrativ Iași 

 2010 – vicepreședinte în Comisia județeană pentru etapa județeană a Sesiunii de 
comunicări ale elevilor la disciplina geografie – Liceul Teoretic D Cantemir 

 2010 – vicepreședinte în Comisia județeană pentru etapa județeană a Olimpiadei de 
geografie din anul școlar 2009 – 2010, etapa județeană, Liceul Teoretic Garabet 
Ibrăileanu Iași 

 2010 – organizarea Concursului Județean Micul ecologist, ediția a VI-a 

 2010 – organizarea Concursului pe teme geografice Universul satului ieșean 

 2010 – participare la activitățile din cadrul Săptămânii educației ieșene în calitate de 
organizator, însoțitor elevi, susținător de comunicare științifică, membru în comisie 

 2010- vicepreședinte în Comisia Națională a Concursului de geografie ”Geomondis 
IV ”, etapa națională 

 2010 – președinte în Comisia  de organizare și desfășurare a Concursului interactiv 
pe teme geografice ”Mihai David”, clasele V-VI, ediția a VIII-a, faza județeană 

 2010 – membru în Comisia de organizare și desfășurare a Simpozionului Național 
”Valențe europene în educație” 

 2009 – organizator al programului Vizita de studiu internațională, organizată de ISJ 
Iași în colaborare cu ANPCDEFP București 

 2007 – președintele Comisiei de organizare și desfășurare a Concursului ”Mihai 
David” 

 2007 – vicepreședinte al Asociației ELPAR 

 2005 – membru în echipa de Proiect de dezvoltare instituțională a Liceului Teoretic 
”Garabet Ibrăileanu” – 2005 - 2009 

 2002 – organizator al Olimpiadei Naționale de Geografie 

 

Responsabilități la nivelul disciplinei: 

 2009 – 2010 – inspector școlar de specialitate - geografie 

 2007 – prezent: profesor mentor de practică pedagogică 

 2007– prezent: profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Iași 

 2013 – membru în Comisia Județeană de organizare și desfășurare a Olimpiadei de 
Geografie, etapa județeană 

 2013 – președinte în Comisia Județeană de organizare și desfășurare a concursului 
de geografie ”Grigore Cobălcescu”, etapa județeană 

 2011 – vicepreședinte  în Comisia județeană pentru etapa județeană a Olimpiadei de 
geografie din anul școlar 2010-2011 – Colegiul Economic Administrativ Iași 

 2009 – 2010 – vicepreședinte al filialei Iași a Societății Române de Geografie 

 2009 – 2010 – coinițiator al concursului Universul satului ieșean 

 2009 – 2010 – coordonator al pregătirii lotului județean de geografie 

 2009 – 2010 – coordonator al pregătirii centralizate efectuate la Iași în iulie 2010 al 
lotului de geografie 

 2009 – 2010 – coordonarea activităților comisiilor metodice/catedrelor la disciplina 
Geografie la Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași 

 2009 – 2010 - coordonarea activităților cercurilor pedagogice la disciplina Geografie 
la Colegiul Național Garabet Ibrăileanu, Iași 

 2010 – susținere, în calitate de formator, a stagiului de formare a metodiștilor ISJ 
Iași la disciplina geografie 
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 2009 – participare la Consfătuirea Națională a inspectorilor școlari de geografie, 
organizată la Târgu Secuiesc în perioada 1-3 septembrie 2009 

 2005 - 2006 – organizator al Sesiunii de referate și Comunicări, etapa județeană  

Responsabilități la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași: 

 2010 – prezent – Inspector școlar pentru Managementul resurselor Umane 

 2010 – prezent – secretar în Comisia Județeană de Mobilitate a personalului didactic 
din învățământul preuniversitar; 

 2010 – prezent – secretar în Comisia Județeană de monitorizare a concursului de 
ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 

 2012 – membru în Comisia Națională de evaluare a lucrărilor scrise la examenul 
național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012 

 2011 – membru supleant în Colegiul de disciplină de pe lângă ISJ Iași 

 2011 – membru în Comisia de selecție a experților formatori în cadrul Proiectului 
“La un click de educație modernă și eficientă” POSDRU/87/1.3/S/62150 

Membru în comisii de lucru 

 2015 –coautor al capitolului destinat managementului resurselor umane în publicația 
Starea învățământului preuniversitar ieșean, semestrul I, an școlar 2014 - 2015, 
elaborată de către ISJ Iași 

 2014 –coautor al capitolului destinat managementului resurselor umane în publicația 
Starea învățământului preuniversitar ieșean, an școlar 2013 - 2014, elaborată de 
către ISJ Iași 

 2012 – coautor al capitolului destinat managementului resurselor umane în 
publicația Starea învățământului preuniversitar ieșean, an școlar 2011 - 2012, 
elaborată de către ISJ Iași  

 2011 – membru în echipa de elaborare a Programului managerial al ISJ Iași, an 
școlar 2011-2012, elaborat de ISJ Iași 

 2010 – membru în echipa de elaborare a  Raportului cu privire la starea și calitatea 
învățământului în județul Iași, an școlar 2010-2011, elaborat de ISJ Iași 
 

 Competenţe şi aptitudini tehnice  Abilităţi bune de utilizare a PC-ului: aplicații informatice specifice domeniului de 
resurse umane, Word, Excel, Power point, Internet. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Alte aptitudini și competențe 

 

Pregătirea elevilor capabili de performanțe 

 

Premii şi menţiuni obținute de elevii coordonați la olimpiadele judeţene, naţionale și 
internaționale: 

 

 premiul I la etapa județeană a Olimpiadei de Geografie, an școlar 1999 – 2000, clasa a 
XI-a și participare la faza națională 

 premii și mențiuni la faza județeană a Olimpiadei de geografie în anii 1998, 2001, 2005, 
2006, 2007, 2008 

 

Distincții și recunoașteri publice 

 

 2007 - Diploma „Gheorghe Lazăr”, clasa III pentru calitatea și complexitatea 
activității didactice din ultimii 10 ani, rezultate remarcabile obținute în inițierea unor 
proiecte județene și naționale destinate educării tinerilor 

 2007 – prezent  -Gradație de merit 

 

Informații suplimentare  Referințele pot fi furnizate la cerere 

 
 
Data, 
01.09.2017 


