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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MIHAI-CEZAR ZAHARIA 

Adresa Iași, Stradela Silvestru nr. 2 

Telefon 0743 338638; 0232 214 085 

Fax - 

Email cezar_zaharia@yahoo.com 

Naționalitate  ROMÂNĂ 

Data naşterii 1 NOIEMBRIE 1970 

Experienţa profesională  

Perioada SEPTEMBRIE 2012 - PREZENT 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management educațional 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar pentru limba și literatura română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Desfășurarea, monitorizarea și controlul activităților și acțiunilor la nivelul 

disciplinel Limba și literatura română, în cadrul unităților școlare din județul 

Iași 

Perioada Septembrie 1996 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul „Costache Negruzzi” Iași, Str. Toma Cozma nr. 4, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba și literatura română 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Coordonarea activităților clasei de elevi, activități de suport educațional, 

consiliere și orientare profesională 

- membru în Consiliul de administraţie al liceului (2003-2012) 



2 

 

- responsabil cu formarea continuă a profesorilor (1999-2001) 

- consilier educativ (2001-2003, 2006-2012) 

- responsabilul comisiei diriginţilor şi coordonator al proiectelor educative la 

nivel de şcoală (2006-2012) 

- profesor metodist al I.S.J. Iași 

Perioada 1995 1996 

Numele şi adresa angajatorului Școala Gimnazială nr. 1 Holboca, Comuna Holboca, județul Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor de limba și literatura română-limba franceză 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Coordonarea activităților clasei de elevi, activități de suport educațional 

Perioada 1993 - 1995 

Numele şi adresa angajatorului Trustul de presă „24:ORE” Iași, Str. Elena Doamna nr. 25, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Media 

Funcţia sau postul ocupat  Ziarist, membru SZR 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Corector, secretar de redacţie, redactor responsabil pagina locală 

Educaţie şi formare  

Educaţie   

Perioada 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

 Filologie 

Calificarea / diploma obţinută  Gradul didactic I (media 10) 

Perioada 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

 Filologie 

Calificarea / diploma obţinută  Gradul didactic II (media 9.08) 

Perioada 1998 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 
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realizat formarea 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

 Filologie 

Calificarea / diploma obţinută  Definitivat (media 8.62) 

Perioada 1996 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea 

 Universitatea „Al. I. Cuza” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale  

 Filologie, specializarea Limba și literatura română - limba și literatura 

franceză 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă de licență (media 9.50) 

Nivelul de calificare a formei de 
instruire/invățământ 

 ISCED5 

Formare  

  Perioada  ianuarie 2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 C.C.D. Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

 Teoria și practica evaluării 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverință (4 ore de formare) 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

  Perioada  ianuarie – februarie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 INTERNATIONAL STUDY PROGRAMMES, UK 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Management educațional și leadership 

Calificarea / diploma obţinută Certificat participare/Proiect Leonardo da Vinci LLP-

LdV/VETPRO/2012/R0/076 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada  octombrie – noiembrie 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociația Didactikos Timișoara 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

 Management educațional 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință (valabilă până la primirea atestatului) – 60 de credite 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 
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Perioada  octombrie noiembrie 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EDINFO 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Evaluare competențe profesionale 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire (Seria G, nr. 00424292) – 90 de ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

cod COR 241219 

Perioada noiembrie 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

C.C.D. Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Învățare activă: strategii, metode 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință – 11 credite 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada mai 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației Tineretului și Sportului, Salvați Copiii România 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Strategii de prevenire a violenței în școală, managementul conflictelor 

Calificarea / diploma obţinută Certificat formare în cadrul Proiectului POSDRU „Tinerii împotriva violenței” 

– 16 ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada mai 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Interculturalitate 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada ianuarie – februarie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EuroEd 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale Teorie și practică în mentorat 
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dobândite 

Calificarea / diploma obţinută 
Atestat de formare (Seria C, nr. 0015717) – 25 credite 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada noiembrie – decembrie 2008 

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 
Atestat de formare continuă (seria B 0101720) – 11 credite 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada octombrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul        

Preuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Curriculum, evaluare 

Calificarea / diploma obţinută 
Atestat de formare continuă (seria C, nr. 0008475) – 15 credite 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Microsoft România 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

inițiere utilizare TIC în predare (Modulul I) 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință – 8 ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada septembrie – octombrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

RomUS Ltd/Reprezentant SIVECO România 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

utilizare AeL, elaborare materiale educaționale pentru AeL 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință – 55 ore 
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Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada iunie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

consiliere și orientare școlară 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință – 24 ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada martie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

evaluare externă prin olimpiade și concursuri școlare 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință – 12 ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada mai – iunie 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

inițiere în utilizarea PC-ului, TIC 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada februarie 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației și Cercetării, Consiliul Național pentru Curriculum 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

proiectarea  integrată a demersului didactic, strategii active, formarea de 

valori și atitudini în procesul didactic 

Calificarea / diploma obţinută Adeverință – 24 de ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada ianuarie – februarie 2002 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de Ministerul Educației și Cercetării, Direcția Proiecte de Reformă – Banca 
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formare Mondială, Centrul Regional Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

management educațional pentru directorii educativi din unități școlare, 

Palatul și Cluburile copiilor 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință – 72 de ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada ianuarie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educației Naționale/Consiliul Național pentru Curriculum 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

abilitare curriculară, CDȘ 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință – 24 ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada iunie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

evaluare, formare examinatori 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință – 8 ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada 1999-2000 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Educația 2000+ 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

evaluare, CDȘ, consiliere și orientare, team building, management de 

proiect 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – 42 de ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada mai 1999 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

International Language Centre Iași 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

Program de susținere strategică a reformei sistemului de învățământ: politici 

educaționale, curriculum, evaluare 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință – 40 de ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Perioada noiembrie 1999 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale 

dobândite 

inițiere în utilizarea calculatorului 

Calificarea / diploma obţinută 
Adeverință – 30 de ore 

Nivelul în clasificarea 
naţională/internaţională 

- 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 Coordonator al elevilor capabili de performanţă, cu rezultate la nivel 

național și județean în cadrul olimpiadelor și al concursurilor de profil:  

- Olimpiada de Limbă, Comunicare şi Literatură română; 

- Olimpiada Națională de Lingvistică; 

- Concursul Naţional Transcurricular „Ionel Teodoreanu”; 

- Concursul Naţional de Matematică şi Literatură „Barbu-Barbilian; 

- Concursul Național de Interpretare Critică „Garabet Ibrăileanu; 

- Concursul Național Literatura română în dimensiune virtuală etc. 

 Lector în cadrul Centrului de Excelență Iași, cu rezultate în pregătirea 

diferențiată și personalizată a elevilor capabili de performanță; 

 Mentor/îndrumător de practică pedagogică pentru studenții Facultății de 

Litere din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași 

 Coautor de carte şcolară: 

- Lecturi literare pentru clasa a VIII-a. Antologie de ghiozdan după noua 

programă şcolară (Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2000) 

- Dicţionar de terminologie literară (Editura Demiurg, Iaşi, 2002/2005-ediţie 

revizuită) 

- Literatura română pentru liceu. Proza (Editura Demiurg, 2006) 

- Limba română prin exerciţii, compuneri şi teste (Editura Polirom, Iaşi, 2006) 

- Limba şi literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor şi 

olimpiadelor şcolare, Editura Nomina, 2009 

- Limba și literatura română de la competență la performanță (Editura 

Polirom, Iași, 2010) 

- Limba și literatura română pentru olimpiade, concursuri și centre de 
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excelență - gimnaziu, Editura Paralela 45, 2014 

- Limba și literatura română pentru olimpiade, concursuri și centre de 

excelență – clasele IX-X, Editura Paralela 45, 2014 

- Limba și literatura română pentru olimpiade, concursuri și centre de 

excelență  - clasele XI-XII, Editura Paralela 45, 2014 

- Literatura modernistă. Abordări sintetice pentru performanță școlară, 

Editura Adenium, 2015; 

 Coautor de ghiduri metodologice: 

- Modele europene de progres și inovare în educație prin management și 

leadershipperformant (Iași, Editura Spiru Haret, 2013);  

- Repere teoretice și praxiologice pentru aria curriculară Limbă și 

comunicare (decembrie 2013, în cadrul Proiectului POSDRU 87/1.3/S/62150 

La un click de educația modernă și eficientă) 

 Autor de articole de specialitate în Analele Colegiului ”C. Negruzzi” Iași 

(vol. I-II) sau în contextul unor conferințe în specialitate; 

 Membru în colegiul redacțional al buletinului informativ al I.S.J. Iași – 

Școala ieșeană și al  publicației Excelsior – revista olimpicilor ieșeni. 

 Coordonator de revistă şcolară: revista „Corolar” a Colegiului ”C. 

Negruzzi” Iași (2006-201) 

Autor de CDȘ, incluse în oferta Colegiului „Costache Negruzzi” Iași (din 

2006 până în prezent) 

 româna 

Limba(i) străină(e) limba franceză, limba engleză 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversație  

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba franceză  B 1  B 1  B 1  B 1  B 1  

Limba engleză  A 2  A 2  A 2  A 2  A 2  

 (*) Nivelul cadrului european comun de referință 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

- coordonarea elevilor premiați în cadrul Concursului Național „Literatura în 

dimensiune virtuală„ (proiecte de tip prezentare PPT, site, blog, film) - 2013 

- pregătirea elevilor participanți la Concursul „O mască râde, o mască 

plânge” – Secțiunea ecouri poetice, interpretare lirică – 2013, 2014; 

- organizare de spectacole - 2013, 2014 

Competente şi abilităţi 
sociale 

 Competenţe de comunicare şi de interrelaţionare, în interiorul 

raporturilor  profesor – elev – părinte - profesor, exersate pe parcursul 

activităţilor didactice şi cu ocazia unor activităţi extraşcolare, în calitate de 

profesor diriginte, consilier educativ, inspector școlar; 
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 Participare la proiecte și programe internaționale: 

- Comenius: 

Proiectul Internațional Comenius European Food… în parteneriat cu 

Germania, Finlanda, Anglia, Italia, prin implicarea în activități specifice 

desfășurate la Iași și la Reine (Germania) – 2009 

Proiectul Comenius Regio YES – România-Italia (Bologna) – 2010-2011; 

- POSDRU: 

„Tinerii împotriva violenței„, POSDRU/1/1.1/S/6 – coordonare și derulare de 

activități specifice, la nivel de școală - 2011 

„Restructurarea sistemului de formare continuă  a personalului din 

învățământul preuniversitar” ID 3777– participare conferință diseminare – 

martie 2012 

„La un click de educația modernă și eficientă” POSDRU/87/1.3/S/62150 – 

participare conferință, întâlnire de lucru - martie, septembrie 2013 

„Fii pregătit! Program educațional de sprijin pentru dezvoltarea 

competențelor cheie”, POSDRU/153/1.1/S/140787 – participare conferință 

lansare – februarie 2015 

- Proiecte internaționale transfrontaliere/pe bază de parteneriat instituțional: 

Poiectul internaţional EDUCAŢIA PERMANENTĂ ŞI DEMOCRAŢIA, 

Danemarca, 1999 

Excellence in Science – aprilie 2011 

Proiectul internațional „Educația fără frontiere (Colegiul „C. Negruzzi” Iași – 

Liceul Literarrum Chișinău) – aprilie 2011 

Parteneriatul Transfrontalier I.S.J. Iași – D.G.E.T.S. Chișinău „Activități 

educative școlare și extrașcolare – abordări didactice și manageriale (Iași, 

octombrie-noiembrie 2012) 

Parteneriatul Transfrontalier I.S.J. Iași – D.G.E.T.S. Chișinău Tehnologii 

moderne în organizarea și desfășurarea activității educaționale la nivelul 

unității școlare (octombrie 2013) 

Vizită de studiu la Parlamentul European (Bruxelles, 9-12 aprilie 2013) 

Proiectul de dezvoltare profesională „Politici educaționale în învățământul de 

stat și particular din România și Turcia (aprilie 2014) 

Participare la activități științifice de tip conferință/simpozion/cercetare: 

Sesiunea internațională de conferințe pe teme de didactica limbii franceze 

„Partager pour s´ enrichir” (I.S.J.Iași, ARPF) – 2014, 2013 

Simpozionul național cu participare internațională KREATIKON - 2013 

Conferința regională „Educația parentală – Strategie pentru prevenirea 

absenteismului și abandonului școlar” (I.S.J. Iași, HOLT România) – 2013 

Conferința „Lingvistica lui Eugen Coșeriu astăzi” (Academia Română, liliala 

Iași) – 2012 
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Conferința Internațională „Quality in Education” (EuroEd, NGO Formare 

Studia) – 2009 

Cercetarea pedagogică „Valorile profesionalismului didactic” (Facultatea de 

Științe ale Educației, UAIC Iași) – 2006 

Seminarul „Agenda reformei azi: manualele alternative” (C.C.D., C.N.A.M., 

Consiliul Britanic) – 2006 

Membru în echipa de coordonare și organizare a unor proiecte și 

evenimente inițiate de I.S.J. Iași: 

Proiectele „Scriitori în școli” și „Premiul liceenilor...”, în cadrul Festivalului 

Internațional de Literatură și Traducere (din 2013 până în prezent) 

Proiectul „Pași de copil în Iașii marilor zidiri”, în cadrul Festivalului 

Internațional al Educației (din 2013 până în prezent) 

Concursul Național „Ionel Teodoreanu” 

Săptămâna Excelenței în educație (din 2013 până în prezent) 

Reflecții de Crăciun (din 2013 până în prezent) 

 Participare la proiecte culturale, în parteneriat cu instituții ieșene și 

naționale 

Proiectul Educațional „ART´s WEEK” (din 2011 până în prezent) 

Parteneriat cultural cu Editura Adenium – 2014 

Proiectul „Iași for Young Learners” – în parteneriat cu Biblioteca udețeană 

„Gh. Asachi” Iași – 2014 

Proiectul „Serile filmului românesc”, ediția a V-a, inițiat de Asociația 

Studenților Jurnaliști Iași - 2014 

Proiectul „Pașaport pentru cultură” – în parteneriat cu Editura Corint - 2013 

Proiectul „Cărțile copilăriei” – inițiat de Curtea Veche Publishing – 2013 

Proiectul „Caragiale în pagini și memorii ieșene” – inițiat de Consiliul 

Județean Iași – 2012 

 Implicare în proiecte și campanii sociale, de voluntariat, ecologice 

Proiectul „Bursa, o șansă pentru copiii din mediul rural”, derulat de World 

Vision Romania  - martie-aprilie 2009, 2010 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară – campanii sociale, de 

voluntariat, umanitare, 2009, 2011, 2013, 2014 

Proiectul Umanitar „Împreună la școală” – parteneriat cu Asociați Sfânta 

Treime Iași – 2012 

Campania Globală pentru Educație - 2011 

Proiectul umanitar pe bază de voluntariat „Desăvârșire spirituală prin bucuria 

de a dărui” – inițiat de Colegiul „C. Negruzzi”, 2010 

Campania „Arată adevărul. Imaginile de avertizare salvează vieți” – 

parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași – 
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2009 

Programul „Oricând, cu plăcere!” pentru combaterea consumului de droguri, 

în parteneriat cu Universitatea de Artă „George Enescu” Iași, Facultatea de 

Științe ale Educației Iași și Fundația ARTES - 2009 

Proiectul ecologic GREEN (Colegiul „C. Negruzzi” Iași) – activități specifice, 

2010, 2012, 2014 

Participare la proiecte de orientare școlară, antreprenoriale 

Iasi Educational Trade Show – 2012 

Festivalul Național al Șanselor Tale - 2012 

Salonul Ofertelor Educaționale – 2011, 2012 

JOB SHADOW - 2010 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Responsabilități la nivelul I.S.J. Iași, activitate specifică în comisii 

județene: 

Comisia de mobilitate (2014-2015) 

Comisia pentru acordarea gradației de merit (2013-2014, 2014-2015) 

Comisia pentru Evaluare Națională și Admitere în clasa a IX-a (2012-2013, 

2013-2014) 

Comisia județeană de Bacalaureat (2014-2015) 

Comisia pentru Evaluarea Națională la sfârșitul clasei a VI-a (2013-2014) 

Comisia de Pilotare a Evaluării Naționale la sfârșitul claselor a II-a, a IV-a, a 

VI-a (2012-2013) 

Comisia județeană de prevenire și combatere a violenței (din 2012 până în 

prezent) 

Echipa de proiect pentru redactarea „Stării învățământului” și a „Planului 

managerial” al I.S.J. Iași (2012-2015) 

Comisiile de organizare a examenelor naționale de definitivat și titularizare – 

2013-2014 

Comisia de coordonare a pilotării Programului OECD-PISA – 2015 

Coordonarea activităților Centrului de Excelență Iași – disciplina Limba 

și literatura română – liceu (din 2012 până în prezent) 

Coordonare comisii desemnate pentru organizarea 

olimpiadelor/concursurilor de specialitate, la nivel județean (din 2012 

până în prezent): 

Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română 

Olimpiada de lingvistică 
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Olimpiada de Lectură ca abilitate de viață 

Olimpiada Universul cunoașterii prin lectură 

Olimpiada de Neogreacă 

Olimpiada de limbi clasice 

Concursul de cultură și spiritualitate românească 

Implicare în organizarea unor evenimente științifice, culturale, 

competiționale și educative de nivel național și județean: 

Conferința „Învățământul particular și alternative educaționale” – 2015 

Evenimente FILIT – 2013, 2014 

Consfătuirea națională a inspectorilor de limba și literatura română – 2009 

Concursul Național Transcurricular de Lectură și Interpretare ”Ionel 

Teodoreanu” (2009-2014) 

Concursul Național „Literatura în dimensiune virtuală” (2011-2013) 

Olimpiada Națională de Chimie (2014) 

Festivalul „Caragiale în pagini și memorii ieșene” – 2012 

Salonul Internațional de Carte Românească – 2009 

 Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- abilități de utilizare a PC-ului: Word, Excel, Powerpoint, Internet 

- autor site educațional pe probleme de interculturalitate: „Diversitatea – arta 

de a gândi liber împreună - 2010; 

- participare la activitățile de promovare a programului „Academy of Central 

European Schools” – lucru pe website - 2014; 

- participare la Seminarul „Fii elev în clasa viitorului! Experimentează 

predarea interactivă!” (I.S.J. Iași, Fundația Quartz Matrix) - 2014 

Alte aptitudini și 
competențe 

 

Activitate de formator național/zonal 

- „Noi didactici în viziune transdisciplinară” – Centrul Educația 2000+,   

Proiectul PHARE  „Profesorul 2000+, 2008 

- abilitare curriculară pentru profesorii de liceu – 2001 

Participare la grupuri de lucru naționale (M.E.C.S.), constituite pentru: 

2006 – inițierea și organizarea Concursului „Ionel Teodoreanu”, elaborare 

programă și subiecte; elaborarea programei pentru Centrul Zonal de 

Excelență Iași 

2007 – coordonarea grupului de lucru pentru elaborare subiecte, Concursul 

Național „Ionel Teodoreanu” 

2008 – inspecție școlară și evaluare instituțională, Suceava 

- elaborare  subiecte, metodologii pentru olimpiadele de specialitate; 
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realizarea machetei suportului de curs pentru opționalul de limbă, cultură și 

civilizație românească pentru elevii din străinătate 

2009 – prelucrarea metodologiilor concursurilor școlare și realizarea de 

subiecte 

2011 – elaborare subiecte etapa județeană a olimpiadei în specialitate 

2013 – coordonare grup de lucru, Concursul de selecție a lotului 

reprezentativ al României pentru Olimpiada Internațională de Limba Latină 

de la Arpino 

2014 – elaborare subiecte pentru etapa județeană a olimpiadelor de 

specialitate și etapa națională a Concursului „Ionel Teodoreanu” și a 

Concursului Național Interdisciplinar de literatură și religie „Cultură și 

spiritualitate românească” 

- coordonator al grupului de lucru pentru elaborarea subiectelor pentru etapa 

națională a Olimpiadei de limba și literatura română – gimnaziu și a 

Olimpiadei Universul cunoașterii prin lectură  

2015 – elaborare subiecte pentru etapele județeană, națională și 

internațională a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață 

Participare în comisii naționale: 

- membru în Comisia centrală a Olimpiadei Internaționale de lectură - 2014 

– membru în Comisia centrală a Olimpiadei de limbă, comunicare și 

literatură română - 2002, 2013, 2014, 2015 

- membru în Comisia centrală a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață – 

2014, 2015 

- membru în Comisia Centrală a Concursului interdisciplinar de literatură 

română – religie „Cultură și spiritualitate românească” – 2013, 2014 

- membru în Comisia centrală a Concursului Național Transcurricular de 

Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu” (din 2008 până în prezent) 

- membru în comisia Concursului Național „Literatură română în dimensiune 

virtuală” – 2013 

Activitate specifică în comisiile județene la nivel de specialitate: 

- Olimpiade și concursuri școlare (președinte executiv/vicepreședinte/ 

propunător subiecte/evaluator) – din 2012 până în prezent 

Recunoașteri 

Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a III-a – 2008 

Diplomă de Excelenţă oferită de Guvernul României pentru palmaresul 

realizat şi poziţia de excelenţă în galeria de olimpici – 2008 

Diplomă MECI pentru rezultatele elevilor coordonaţi la olimpiada naţională – 

2008, 2009 

Diplomă MECI pentru performanţele elevilor la etapa naţională a 

Concursului „Literatura română în dimensiune virtuală” – 2009 

Certificat de Excelenţă acordat de Primăria Municipiului Iaşi pentru 

activitatea CEX – 2006-2014 
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Diplome de excelență acordată de I.S.J. Iași – 2002, 2014 

Diplomă MECI pentru coordonarea lucrărilor la concursul „Literatura română 

în dimensiune virtuală” – 2009 

Diplomă de excelenţă acordată de conducerea Colegiului „C. Negruzzi” 

pentru coordonarea elevilor premiaţi la olimpiade şi concursuri, etapa 

naţională – 2003, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 

Diplomă de excelenţă acordată de conducerea Colegiului „C. Negruzzi” 

pentru  calitatea proiectelor educaţionale coordonate – 2009 

Premiul „Theodor Bădărău” oferit de către direcţiunea Colegiului „C. 

Negruzzi” pentru proiecte educaţionale care au susţinut imaginea şcolii în 

comunitate - 2010 

 

 


