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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  MIHAELA APETROAE 

Adresa Str.Ciurchi  nr.11, 1 bloc F 3, sc.D, et.3, ap. 1, loc. Iași, jud. Iași 

Telefon 0232 268 014 
0745 223 577 

Fax 0232/266 014 

Email m_apetroae@yahoo.com 

Naționalitate  ROMÂNĂ 

Data naşterii 29 decembrie 1966, Iaşi 

Experienţa profesională  

Perioada 01.12.2002-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 de limba și literatura română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Desfășurarea, monitorizarea și controlul activităților și acțiunilor la nivelul 
disciplinei limba și literatura română, în cadrul unităților școlare din județul 
Iași 

Perioada 1994 - 2002 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul „Mihai Eminescu” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

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

Perioada 1993 - 1994 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Școlar C.F.R. Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

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

Perioada 1991 – 1993          

Numele şi adresa angajatorului Şcoala „Alecu Russo” Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba şi literatura română  
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi 

Educaţie şi formare  

Educaţie   

Perioada 2004 

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  

filologie 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I  (nota 10); 

Perioada 1997 

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  

filologie 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II (nota 9); 

Perioada 1987  

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  

filologie 

Calificarea / diploma obţinută Definitivat (nota 8.25); 

Perioada 1989  

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  

filologie 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă obţinută cu nota 10 

Nivelul de calificare a formei de 
instruire/invățământ 

ISCED5 

Formare  

  Perioada 5 - 6.06.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Control Intern 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Implementarea sistemului de control managerial 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire, seria ICI nr. 322/06.06.2014 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

------------------------------ 
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  Perioada 27.04 - 2.05.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Directoratul regional pentru educație - Yenimahalle, Ankara 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Mentorat didactic  

Calificarea / diploma obţinută Participant  în cadrul proiectului Leonardo da Vinci LLP-
LdV/VETPRO/2013/R0/353, Metodologii și strategii inovative de mentorat și 
coaching pentru prevenirea renunțării la cariera didactică a profesorilor 
debutanți 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 12 - 17.05.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

House of Education, Lisabona, Portugalia 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Management educațional 

Calificarea / diploma obţinută Participant 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 2 - 9.03.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

International Study Programmes-Southampton, UK 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Inspecție școlară 

Calificarea / diploma obţinută Participant în cadrul proiectului Leonardo da Vinci LLP-
LdV/PLM/2012/R0/073 
Practici comparative pentru managementul inspecţiei şcolare în sisteme de 
educaţie preuniversitare europene 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 28.11 - 26.01.2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EDINFO 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Evaluator de competențe profesionale  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire Seria G nr. 00424298 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

cod COR 241219 

Perioada 23 - 26.01.2013 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Restructurarea curriculumului național în învățământul liceal 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 13 - 16.12.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Restructurarea curriculumului național în învățământul liceal 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Noiembrie 2011 - iunie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

University of Cologne Germany, Filocalia Foundation 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Literație – Curs BaCuLit 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare  

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 5 - 10. 03.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Competențe cheie TIC în curriculumul școlar 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de participare 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 3 - 25.05.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Suceava 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Controlul-sprijinul educației 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință nr.519/20.03.2013 

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



5 
 

naţională/internaţională 

Perioada 1.02. - 08.02. 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

EDINFO SRL 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Mentor  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire –”Mentor”, seria G nr.00150430 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

cod COR 235902 

Perioada 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ARACIP 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Controlul calității în școală 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință  

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Mai 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Proiectare curriculară centrată pe competențe; eficiență în predare prin 
folosirea metodelor interactive 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Martie 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven - Olanda 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Asigurarea managementului de calitate 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Decembrie 2010 -  ianuarie 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Intercultural Timișoara 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Formare formator pentru susținere cursuri de limba română și de orientare 
culturală pentru străini 

Calificarea / diploma obţinută Certificat nr.38/21.01.2011 
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Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 9.02. - 11.04.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societății Civile 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic, seria D nr.0013527 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Noiembrie - decembrie 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic al Municipiului București 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Gestiunea documentelor în unitățile școlare 

Calificarea / diploma obţinută 
Atestat de formare continuă a personalului didactic, seria F nr.0079258 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 1 - 30.06.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C.C.F.P. STEF S.R.L. 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Formator  

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de absolvire, seria E nr.0063443 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

cod COR 241205 

Perioada Noiembrie .2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Crownford Group UK 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

 Management educațional 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de absolvire 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Martie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

RSG Tromp Meesters 

Disciplinele principale Management educațional 
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studiate / competențe 
profesionale dobândite 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 2.02 - 12.02.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Întâlniri și Studii Creștine Filocalia Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Calitate și eficiență în managementul școlar 

Calificarea / diploma obţinută 
Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic, seria B, nr. 
0002079 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Octombrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Județului Alba, 
Casa Corpului Didactic Alba, Secretariatul Național al Învățământului Catolic 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Educația pentru religie și pentru cultura diversității 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință nr. 1525/29.10.2007 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Mai 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Particularitățile predării limbii române în școlile cu predare în limbile 
minorităților naționale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr. 9425/16.05.2007 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Martie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Orientări moderne în didactica limbii române. Asigurarea calității  

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr.9406/30.03.2007 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Decembrie 2006  

Numele şi tipul instituţiei de Casa Corpului Didactic Iași 
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învăţământ / furnizorului de 
formare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Modalități de finanțare a proiectelor din fonduri structurale 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare  

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada  Noiembrie 2006  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

 Orientări moderne în didactica limbii române. Asigurarea calității predării-
învățării-evaluării în perspectiva integrării României în UE 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr. 8361/30.11.2006 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Octombrie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

M.E.C., I.S.J. Iași, Episcopia Romano-Catolică Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Educația pentru cultura diversității și pentru religie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare nr.10042/27.10.2006 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Octombrie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

M.E.C., C.C.D. Mehedinți, I.S.J. Mehedinți 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Management și inspecție școlară 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Februarie-mai 2006  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Managementul proiectelor educaționale 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr.5776/01.09.2006 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Septembrie-octombrie 2006 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Implementarea programei Consiliere și orientare școlară 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr.7965/3.11.2006 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Sistemul EDUDOC de management al documentelor și fluxurilor de lucru 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință nr.561/28.03.2006 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Februarie - mai 2004  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Managementul educațional 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr.343/07.05.2004 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

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

Perioada Ianuarie 2002  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Casa Corpului Didactic Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Didactica limbii și literaturii române în gimnaziu 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință nr. 174/27.01.2003 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- Redactor-șef al Buletinului Informativ „Școala Ieșeană” al I.S.J.Iași 

- Formator în cadrul proiectului La un click de educația modernă și eficientă 

Limba maternă româna 

Limba(i) străină(e) Franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza  B2  B2  B2  B2  B2  

Limba franceză  
C1+  C1+  

 . 
C1+ 

 C1+.  . C1+  

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
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Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- Membru în echipa de organizare a Concursului județean de volume 

colective „Ionel Teodoreanu”, ediția I – parteneriat cu Biblioteca Județeană 

„Gheorghe Asachi” Iași (2015) 

- Membru în echipa de organizare a proiectului Scriitori în școli, din cadrul 

Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri Iași – parteneriat cu 

Muzeul Literaturii Române Iași (2013, 2014) 

- Membru al echipei de coordonare a Proiectului Internațional Music Camp  

  (2011) 

- Președinte comisie jurizare Concursul Național de Creație Literară „Tinere 

Condeie” (începând cu anul școlar 2002 – până în prezent) 

- Președinte, organizator al Concursului Județean „O mască râde, alta 

plânge” (ultimele ediții) 

- Președinte Concurs Național de Teatru pentru liceeni Orpheus (2004, 

2005) 

- Coordonator program în cadrul Salonului Internațional de Carte 

Românească – parteneriat cu  Biblioteca Județeană „Gheorghe Asachi” Iași 

(2004) 

- Coordonator publicare Caiet selectiv – Concursul Național de Creație 

Literară „Tinere Condeie” – 2003 

 - Coordonator publicare volum Elev, caut profesor! - 2010 

 

 - Cărţi publicate (autor sau coautor)   

 2013 - Limba si literatura română pentru examene: clasele IX-XII, 

Editura Universitas XXI, Iași 

 Teste pentru evaluarea națională – clasa a VIII-a, Editura Alfa, Iași, 

2012 

 Bacalaureatul la limba şi literatura română. Proba scrisă. Itemi şi 

soluţii de rezolvare pentru subiectul I, Editura Universitas XXI, Iaşi, 

2010 

 Limba şi literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor 

şcolare. Clasele a V-a şi a VI-a, Editura Nomina, 2009 

 Literatura română. Concepte, analize, sinteze, Editura Universitas 

XXI, Iaşi, 2009 

 Evaluare semestrială – clasa a VII-a, Editura Universitas XXI, Iaşi, 

2008 

 Lucrări de nota 10, vol.II, Editura Nomina, 2007 

 Limba și literatura română.Ghid pentru pregătirea concursurilor și 

olimpiade școlare.Gimnaziu, Editura Nomina 2007 

 Bacalaureat. Limba şi literatura română (Sugestii de abordare a 

textului literar), Editura Universitas XXI, Iaşi, 2007  

 Textul literar (proba orală şi eseuri), Editura Universitas XXI, Iaşi, 

2006 

 Literatura română pentru bacalaureat (poezie, critică, reviste, 

personalităţi), Editura Universitas   XXI, Iaşi, 2006  

 Bacalaureatul în 60 de teste, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2005 

 Teste de evaluare la limba și literature română.Ghidul absolventului, 

Editura Polirom, 2004 

 Bacalaureatul în 50 de teste, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2004 
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 - Articole publicate în Buletinul Informativ „Școala Ieșeană” al I.S.J.Iași 
                  

Competente şi abilităţi 
sociale 

 2013, 2014 – membru în echipa de proiect a evenimentelor Reflecții de 

Crăciun, Seara valorilor 

 2013 – membru în echipa de organizare a  proiectului educațional ”Pași 

de copil în Iașii marilor zidiri”  

 2013 – întâlnire cu scopul diseminării rezultatelor obținute și a bunelor 

practici în educația adulților, în cadrul proiectului La un click de educația 

modernă și eficientă 

 2013 – participare la Conferința Regională cu tema Educația parentală – 

strategie pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar 

(organizator HOLT România) 

 2011 – membru al echipei de proiect național Împreună pentru viitor, din 

cadrul SNAC 

 2010 – participare Conferința Internațională Quality in Formal andd 

Nonformal Education 

 2008 – participare la seminarul Active Citizenship and Familiy Learning 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Activități de coordonare 

  2002 - prezent – coordonator comisii desemnate pentru organizarea 

olimpiadelor/concursurilor şcolare județene/naționale de specialitate – 

Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română, Olimpiada de 

lingvistică, Olimpiada Lectura ca abilitate de viață, Olimpiada Universul 

cunoașterii prin lectură, Olimpiada de limbi clasice, Olimpiada de 

neogreacă, Concursul de cultură și spiritualitate românească 

  coordonator comisii desemnate pentru elaborarea de subiecte pentru 

olimpiade și concursuri de specialitate – etapele locală și județeană 

  2005 – până în prezent – oganizator etapa națională a Concursului 

Transcurricular de lectură și interpretare „Ionel Teodoreanu” 

  2002 – până în prezent – coordonarea activității profesorilor de limbi 

clasice din județ 

  2002 – până în prezent – coordonarea activităților profesionale și 

educative ale bibliotecarilor școlari 

 

Responsabilități la nivelul disciplinei: 

 2002 - prezent: coordonator al activității de cerc pedagogic la nivel de 
județ 

 2002 - prezent: profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean 
Iași 

 2002-prezent: profesor mentor de practică pedagogică  

 2012 – prezent – profesor mentor (concurs selecție MEN) 
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 2003 – coordonator stagii de perfecționare pentru disciplina Limba și 
literatura română incluse în oferta C.C.D. Iași 

 

Activități în comisii/grupuri de lucru coordonate de către minister: 

 2014, 2011, 2010, 2009 – elaborare subiecte pentru etape 
naționale/județene diferite concursuri școlare 

 2010, 2009 - coordonare evaluare olimpiade de specialitate, etapa 
națională și internațională 

 2010 – membru în grupul de lucru întrunit pentru prelucrarea 
Metodologiei de organizare și desfășurare a concursurilor școlare din 
anul școlar 2009-2010 și realizarea unor modele de subiecte 

 2006, 2007, 2008, 2009 – coordonator evaluare Concursul Național 
„Ionel Teodoreanu”  

 2009 – cordonator grup de lucru pentru elaborarea subiectelor la 
etapa internațională a olimpiadei de limba și literatura română 

 2008-2009 – membru în grup de lucru în vederea elaborării de 
subiecte pentru etapa națională a olimpiadei de limba și literatura 
română 

 2008 - membru în grup de lucru în vederea elaborării documentelor 
pentru concursurile școlare naționale de limba și literatura română 

 2007 – coordonator echipă inspecție școlară județul Covasna  

 2007 – membru echipă de inspecție școlară județul Suceava 

 2007 – membru grup de lucru elaborare Regulament Concurs 
național interdisciplinar +-Poezie 

 2006 – membru echipa de evaluare a activității didactice în județul 
Botoșani 

 

Organizator olimpiade și concursuri, etape județene și naționale 

Membru în diferite comisii ale I.S.J. Iași (acordare distincție „Gheorghe 
Lazăr”, concurs de titularizare, comisie de mobilitate, acordare gradații de 
merit, concurs definitivat, selecție metodiști, selecție mentori, selecție experți 
în domeniul educațional etc) – 2002 – până în prezent 

Membru în comisii de organizare și desfășurare a examenelor naționale 
- 2002 – până în prezent 

Organizator program la Vizită de studiu internațională (colaborare  cu 

ANPCDEFP, 2009) 

Membru în juriu Concurs literar La izvoarele înțelepciunii - 2004 

 

Responsabilități la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Iași: 

 2011- Membru în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar 
Județean Iași 

 2012 – redactor-șef al Buletinului Informativ „Școala Ieșeană” al 
I.S.J.Iași 

 2013, 2014 - Membru în colegiul de redacție al revistei Excelsior 

 2013, 2014 – Membru în echipa de proiect Săptămâna Excelenței în 
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Educație 

 2012, 2013, 2014 – Membru în echipa de proiect numită pentru 
elaborarea documentelor manageriale ale I.S.J. Iași (Starea 
învățământului preuniversitar ieșean, Planul managerial) 

 

 Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

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

Internet 

 2013 – participare la Conferința din cadrul proiectului transfrontalier 

Platforma virtuală pentru schimb transfrontalier între tineri 

 2012 – membru în echipa de organizare a Conferinței Internaționale 

Tehnologia informației și comunicării pentru persoane vârstnice 

 2011, 2012 - Formator în cadrul proiectului La un click de educația 

modernă și eficientă – utilizare platformă on-line 

 Organizator, președinte Concursul Național Literatura în dimensiune 

virtuală 

 

Alte aptitudini și 
competențe 

 

Elaborare de metodologii şi regulamente în domeniul educaţiei, la nivel 
naţional: 

 2011 - membru în grupul de lucru pentru elaborarea Metodologiei 
formării continue a personalului didactic din învățământul 
preuniversitar 

 2004 – membru în grupul de lucru privind  pilotarea Metodologiei de 
evaluare și ierrhizare a unităților de învățământ preuniversitar 

 2004 - membru în grupul de lucru privind  experimentarea criteriilor de 
notare la clasa a VIII-a 

 

Elaborare de ghiduri metodologice: 

 2013 – coautor Ghid comparativ pentru sistemele român, britanic și 

francez 

 2013 – coautor Modele europene de progres și inovare în educație. 

prin management și leadership performant 

 2011 – coautor Ghid de evaluare internă a calității. Profesioniști în 

asigurarea calității în educație 

 

Evaluator olimpiade și concursuri școlare, etape naționale și 
internaționale (olimpiada de limba și literatura română, +-Poezie, Concursul 
Național Transcurricular „Ionel Teodoreanu”, Literatura în dimensiune 
virtuală) 

 

 

Premii şi menţiuni obținute de elevii coordonați la olimpiade și concursuri  
judeţene 

 

Organizator conferințe județene/naționale/internaționale; moderator pe 
secțiuni 

 

Participări activități transfrontaliere – membru în echipa de proiect 
(2009, 2010, 2012, 2013) 

 

Participări la conferințe, simpozioane naționale/internaționale 



14 
 

 

Expert pe termen scurt în proiectul SCAN  

 

Distincții și recunoașteri publice 

 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010,2010-2011, 2011-

2012, 2012-2013, 2013-2014 - Diplomă de excelenţă acordată de 

Primăria Iași pentru rezultate deosebite obținute la Centrul de 

Excelență Iași 

  Distincţia „Gheorghe Lazăr”, clasa a III-a.  pentru rezultatele 

remarcabile obținute - 2008 

  Ordinul și Medalia Meritul pentru Învățământ – 2004 

 Diplomă de excelență pentru susținerea Concursului Național 

Transcurricular „Ionel Teodoreanu” – 2014 

 Diplomă de onoare acordată de către Ministerul Educației al 

Republicii Moldova  

 
 


