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INFORMAŢII PERSONALE     VULPOI-NAGHEL IULIANA 
  B-dul Independenței, nr.17, bloc B 1-5, tronson II, etaj 4, ap.15, Iași, România 

 40-332-145809                                           0745924123 

                                                                                          0732144467 

 ivulpoinaghel@yahoo.com 

Yahoo 

Sexul Feminin | Data naşterii 25.02.1957 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

 

01.09.2008 – până în prezent  Director (25.06.2012-01.09.2013) 

 Director adjunct (10.09.2009-25.06.2012, 01.09.2013 –09.01. 2017) 

 Profesor (1 septembrie 2008-în prezent) 

 Colegiul Național Iași (strada Arcu, nr. 4, Iași) 

-Managementul instituției 

-Membru al Corpului Național al Experților în Management Educațional al M.E.N.C.Ș. 

-Membru al Corpului Național al Mentorilor 

-Membru al Consiliului Consultativ, Fizică (2005-în prezent) 

-Membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Iași (2012 – 2013) 

-Membru al Consiliului de administrație al Colegiului Național Iași 

-Preşedinte al Comisiei pentru control managerial intern 

-Metodist I.S.J. Iaşi 

-Coordonator al activităţii Cercului de fizică nr. 6 

-Formator județean ( 2007 – prezent) 

-Mentor practică pedagogică (1986-2002, 2005-în prezent) 

-Profesor de fizică 

   Educație / Învăţământ preuniversitar 

01 septembrie 2005 – 

10 septembrie 2009; 

16ianuarie 2017 – in prezent 

Inspector şcolar de specialitate 

-Coordonator al activităţii didactice, monitorizare  şi evaluare a calităţii educaţiei la obiectul 

fizică în cadrul compartimentului Curriculum și inspecţie şcolară 

-Membru în Comisia Judeţeană de Testare Naţională 

-Secretar al Comisiei Judeţene de Admitere în învăţământul liceal şi profesional de stat 

-Membru în Comisia Judeţeană de coordonare a proiectului PISA 

-Membru în Comisia Judeţeană de coordonare a proiectului TIMSS 

 Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iași (strada N. Bălcescu, nr. 26, Iași) 

Educație/ Învăţământ preuniversitar 

1 septembrie 1984 –  

1 septembrie 2008 

Director al unității școlare (1998 – 2002), profesor (1984 – 2008) 

-Managementul instituției (1998-2002) 

-Membru în Consiliul de administrație (1986-1988) 

-Metodist I.S.J. Iași 

-Mentor practică pedagogică (1986-2008) 

-Responsabil cerc metodic (1997-1998). 

-Responsabil al comisiei metodice a profesorilor de fizică (1991-1998 şi 2002-2005) 

-Profesor de fizică, profesor diriginte 

Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” Iași (strada  

Educație/ Învăţământ preuniversitar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

Stagii de formare internaționale: 
 

Stagii de formare naționale: 
 

1 septembrie 1980 –  

1 septembrie 1984 

Profesor 

Profesor de fizică, profesor diriginte 

Liceul Industrial Nr. 1 Iaşi (actualmente Gr. Şc. „M. Sturdza”, Iași) 

Educație/ Învăţământ preuniversitar 

11 -  24 mai 2013 Europass Mobility (document nr. 5034/10.06.2013) 

Participantion Certificate 

Proiectul Leonardo da Vinci, LLP-LdV/VETPRO/2012/RO/076 

Îmbunătățirea competențelor de management și leadership pentru factorii responsabili 

de implementarea descentralizării în educație 

CASA DA EDUCACAO Sapere Aude, Lisabona, PORTUGALIA 

Inspectori, directori 

1976-1980 Diplomă de licență 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Fizică 

Studii universitare de lungă durată 

1972-1976 Diplomă de absolvire, Diplomă Bacalaureat 

Colegiul Naţional Iaşi 

Studii liceale 

14 aprilie 2016 – 18 mai 2016 Adeverință de formare continuă (25 credite – 89 ore)  

Denumirea cursului: Formarea competenţelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative 

Casa Corpului Didactic, Iași 

Profesor, profesor metodist 

Noiembrie – Decembrie 2014 Adeverință de formare continuă (10 credite – 42 ore)  

Denumirea cursului: Managementul comunicării în mediul școlar 

Ministerul Educației, Cercetării și Științei / Casa Corpului Didactic, Iași 

Profesor, profesor metodist 

Martie – Iunie 2013 Atestat de formare continuă (15 credite – 60 ore) 

Denumirea cursului: Metode eficiente de învățare a fizicii 

Ministerul Educației Naționale / Centrul Educația 2000+ 

Profesor, profesor metodist 

Mai – iulie 2011 Atestat de formare continuă (25 credite) 

Denumirea cursului: Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în 

învăţământul preuniversitar (utilizare platformă INSAM) 

 Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / Casa Corpului Didactic, 

Iași 

Directori și coordonatori de comisii metodice 

18 februarie 2010 Adeverință (12 ore) 

Curs de formare a metodiștilor  I.S.J.Iași 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / I.S.J.Iași 

Profesori metodiști 

Ianuarie – mai 2009 Atestat de formare continuă (30 credite - 90 ore) 

Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar. Modul III 

  Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi / M.E.C.T. 

Profesor 

Ianuarie – iunie 2008 Atestat de formare continuă (30 credite – 90 ore) 

Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar. Modul II 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi / M.E.C.T. 

Profesor 
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Decembrie 2007 – Martie 2008 Diplomă de absolvire (90 credite – 280 ore) 

Stagiu de perfecţionare pentru manageri educaţionali cu tema Calitate şi eficienţă în 

managementul şcolilor 

Fundaţia FILOCALIA / M.E.C.T. 

Inspectori școlari 

Decembrie  - iunie 2007 Atestat de formare continuă  (30 credite – 100 ore) 

Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar.  Modul I 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi  / M.E.C.T. 

Profesor 

5 februarie – 24 martie 2007 Certificat de absolvire  (50 ore) 

„Furnizor de formare profesională a adulţilor” 

Filiala Iaşi a Fundaţiei Învăţământ Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti 

„Spiru Haret” / M.E.C.T., Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale și Familiei 

Profesor 

19 martie - 19 aprilie 2007 Adeverință de absolvire (30 ore) 

Stagiu de perfecţionare pentru profesori cu tema Învăţare activă – metode de gândire 

critică și creativă 

Casa Corpului Didactic, Iaşi 

Profesori 

19 martie – 19 aprilie 2007 Adeverință de absolvire (25 ore) 

Stagiu de perfecţionare pentru inspectori cu tema Managementul Proiectelor 

Educaţionale 

 Casa Corpului Didactic, Iași 

Inspectori școlari 

15 – 18 martie 2006 Adeverință de absolvire (24 ore) 

Stagiu de formare pentru inspectori cu tema Sistemul EDUDOC de management al 

documentelor şi fluxurilor de lucru 

Casa Corpului Didactic, Iaşi / I.S.J. Iaşi 

Inspectori școlari 

15 august – 1 septembrie 2005 Adeverință de absolvire (30 ore) 

Stagiu de perfecţionare pentru profesori cu tema Iniţiere utilizare P.C. 

Casa Corpului Didactic, Iași 

Profesori 

Februarie 2002,  

Ianuarie - iunie 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Certificat de absolvire ( 240 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Stagiu de formare pentru directorii din unităţi şcolare, componenta Management şi 

finanţare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  / Direcţia Proiecte de Reformă, Banca Mondială, 

Centrul Regional Iaşi 

Manageri educaționali 

29 februarie 2002 Certificat de absolvire (12 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Stagiu de formare pentru directorii din unităţi şcolare în cadrul programului TEMIR 

A.D.S.R. - I.S.J. Iaşi 

Manageri educaționali 

Martie 1999 Adeverință ( 40 ore) 

Program de susținere strategică a reformei sistemului de învățământ din România – 

Management educațional, componenta: pregătire managerială 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Centrul Internaţional de  Limbi Moderne 

Manageri educaționali 

16 – 21 august 1999 Adeverință (48 ore) - Formator județean abilitat să conducă stagii de formare cu cadre 

didactice din învățământul preuniversitar 

Stagiu de formare a formatorilor județeni 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării   /I.S.J. Iași 

Profesori 
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

 
 
 
 
 
 
 

23 – 28 mai 1998 Adeverință de absolvire (40 ore) 

Stagiu de perfecționare a managerilor școlari 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Formare a Formatorilor şi Personal - 

I.S.J. Iaşi 

Manageri educaționali 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  Exprimare scrisă 

Limba germană B 2 B 2 B 2 B 1 B 1 

Limba franceză B 2 B 2 B 2 B 1 B 1 

Limba engleză B 2 B 2 B 1 B 1 A 2 

  Conform Pașaportului Lingvistic Europass. 

  Supliment diplomă de licență  

COMPETENŢE DE  

COMUNICARE  

Bune competenţe de comunicare  și relaționare empatică dobândite prin experienţa proprie de: 

 

 Metodist I.S.J. Iași 

 Mentor 

 Formator județean 

 

Stagii efectuate ca formator: 

-Problematizarea, metodă activă în predarea-învățarea științelor, componentă a 

proiectului EUCLIDES (Dezvoltarea studiului Științelor) din cadrul programului 

COMENIUS,  derulat în colaborare cu C.C.D. Iași,  2008, formator pe disciplina fizică 

-Stagii de formare cu profesorii debutanți și necalificați, 2006, 2007 

 

 22-26 octombrie 2007, participare la activități de voluntariat împreună cu un grup de 

profesori și elevi de la Hockerill College, Anglia și Școala Specială „C. Păunescu”, Iași 

 2007, membru în comisia de organizare a Concursului Național D VERSI ATEA, o șansă 

pentru viitor 

 2006-2008, am dezvoltat, în perioada examenelor naționale (teste naționale, teză cu subiect 

unic), activități de evaluare și orientare în vederea acordării serviciilor de sprijin educațional 

pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

 iulie 2006-septembrie 2008, consilierea elevilor și părinților pentru repartizarea candidaților 

romi pe locurile special alocate, rezolvarea cazurilor speciale 
 

      Abilități de comunicare și relaționare, competenţe de lucru cu adulții: capacitate de 

comunicare, empatie, coordonare a activităţilor, spirit organizatoric, abilitate de a lucra în echipă. 
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COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE  

O bună cunoaștere a proceselor de control, abilități de coordonare a activităţilor, spirit 

organizatoric, abilitate de a lucra în echipă dobândite în următoarele activități: 

-apilie-iunie 2014, membru în grupul de lucru constituit la nivel M.E.N. pentru actualizarea și 

completarea programei naționale a Olimpiadei de Fizică – gimnaziu 

-mai 2014, coordonator implicat în activitățile Simpozionului internațional „Literatura și 

celelalte arte”  

    -2010-în prezent, președinte al comisiilor: 

 Comisia pentru control managerial intern 

 Echipa de gestionare a riscurilor 

 Comitetul de securitate și sănătate în muncă 

 Comitetul pentru situații de urgență și PSI 

 Comisia pentru creșterea gradului de siguranță în spațiul educațional 

 

-vicepreședinte în cadrul Comisiei de organizare a simulării naționale 

-evaluator, Olimpiada de fizică, etapa județeană 

-organizator, Sesiunea de referate și comunicări științifice ale elevilor „Iulian Grindei 

-evaluator, Olimpiada „Științele Pământului”, adeverință eliberată de Colegiul Tehnic „D. 

Leonida” Iași 

-director de concurs, adeverință eliberată de Liceul „Al. I. Cuza” Iași 

-propunător de subiecte, Concursul „Ștefan Procopiu”, secțiunea licee teoretice 

-membru al colectivelor de organizare și evaluare, Concursul de fizică „Ștefan Procopiu” 

pentru gimnaziu 

-2008-în prezent, îndrumarea echipei de redacție a revistei de fizică LASER (ISSN-L 2359-

7828) a Colegiului Național Iași 

-2004-înprezent, membru al Comisiei Centrale de elaborare a Regulamentului concursului 

național de fizică „Ștefan Procopiu al elevilor români de pretutindeni”, adeverință eliberată de 

Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA 

COMPETENŢE 
DOBÂNDITE LA 
LOCUL DE MUNCĂ  

Cunoaştere a proceselor și activității desfășurate  în compartimente ale personalului didactic 

și didactic auxiliar, ca director adjunct și președinte al comisiilor de lucru: 

 

 Comisia de inventariere 

 Comisia de acordare a burselor și altor forme de sprijin financiar 

 Comisia de selecționare anuală a documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate 

 Coordonatorul echipei care s-a ocupat de reorganizarea și buna funcționare a site-ului 

Colegiului Național Iași  

 

Elaborarea și verificarea unei proceduri, urmărirea modului de implementare și feedback-

ul obținut ca președinte a CSIM. 

COMPETENŢĂ 
DIGITALĂ 

AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

UTILIZATOR  
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

UTILIZATOR I 

ELEMENTAR   

Abilități PC: sistem de operare Windows, Pachetul Microsoft Office, navigare Internet, 

administrare fișiere. 

 

-Atestat privind absolvirea programului de formare continuă „Program universitar de formare 

continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, modul III 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Sistemul EDUDOC de management 

al documentelor și fluxurilor de lucru, nr. 561/2006 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Inițiere utilizare P.C.”, nr. 506/2005 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

 

Publicaţii -SCREENING FOR IODINE DEFICIENCY – MORE THAN A MEDICAL APPROACH  

European Scientific Journal September 2014 /SPECIAL/edition vol.3 ISSN: 1857-7881 (Print) e 

- ISSN 1857-7431 (coautor) 

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

performant – coautor ghid, Editura „Spiru Haret”, 2013 

-Des nouveaux aspects sur la vitesse de propagation des interactions în Buletinul 

Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iași 

-La dynamique du systeme solaire comme argument scientifique de la symbolistiqueyin-

yang în Buletinul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iași (coautor) 

-Structuri de domenii în straturi subţiri feromgnetice în Buletinul de fizică şi chimie al 

Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice 

-Probleme de fizică propuse la Revista de Fizică şi Chimie și Buletinul de fizică şi chimie 

al Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice, adev. nr. 504/1986 

-Aspecte noi în procesul de măsură în Buletinul de fizică şi chimie al Societăţii de Ştiinţe 

Fizice şi Chimice 

-Le transport des directions les parametres d’ epire - revista „Roum. Phys.” (coautor) 

-Les lois de la variation de la masse avec le tems - revista „Roum. Phys.” (coautor) 

-Bacalaureat 2007 – rezolvări de subiecte, editura „Eurolibris” (coautor) 

-Ghid de Orientare Școlară și Profesională – I.S.J. Iași / C.J.A.P.P. Iași (coautor) 

-Fişe de învăţare pentru verificarea examenului de Bacalaureat în publicaţia periodică 

„Fizica şi Şcoala” 

   -Referent științific al lucrării Caiet de lucru pentru lucrări de laborator, autor Viorel Chiculiță 

Prezentări -Susținere referat în cadrul Simpozionului Național „Mediul – prezent și perspective pentru un 

viitor ecologic”, diplomă acordată de I.S.J. Iași / Liceul Teoretic „M. Costin”, Iași, 28 martie 

2008 

-Prezentarea lucrării Comunicare interactivă în lecțiile de fizică la simpozionul județean 

Managementul calității demersului didactic în cadrul Zilelor școlii ieșene, organizat de C.C.D. 

Iași / Colegiul Național „Emil Racoviță”, Iași, 28 mai 2006 

-Prezentarea lucrării Realizarea unor mijloace de învăţământ de concepţie proprie la sesiunea  

Fizica şi tehnologiile educaţionale moderne - Facultatea de Fizică - Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi       

-Coordonator al lucrărilor elevilor participanți la Sesiunea județeană de referate și comunicări 

științifice ale elevilor și cadrelor didactice, Iași, 09-10 iunie 1983 

Proiecte Naționale și județene: 
-Organizator al Proiectului educaţional judeţean Alege să contezi, ediţia 2016 

-Coordonator al atelierului  de inovare şi creativitate pentru Competiţia „Şcoala MaST-TOP” 

în cadrul Proiectului POSDRU „MaST Networking Calitate în Dezvoltarea Competenţelor 

Cheie de Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii” ID.58914 

-Implicare în activitatea SNAC „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, nivel județean, 

2011-2012 

Internaționale: 
 Participare la proiectul LLP /LdV/ VETPRO/076, Îmbunătățirea competențelor de 

management și leadership pentru factorii responsabili de implementarea descentralizării în 

educație, Lisabona, 11-24.05.2013 

 Participare la proiectul LLP /LdV/IVT/2012/RO/188 „ARCHI - Let′s SOFT it” – Sevilla 

Spania, 2012-2013, (2 fluxuri) – reprezentant legal 

 Participare la proiectul LLP /LdV/IVT/2011/RO/188 „Let′s WIN LIN”, Karlsruhe  - 

Germania, 2011-2012, (2 fluxuri) -  reprezentant legal 

 Colaborator în cadrul proiectului educațional Activități educative școlare și extrașcolare – 

abodări didactice și manageriale, în Parteneriatul Transfrontalier I.S.J. Iași – D.G..E.T.S., 30.10.-

03.11.2012 

 Proiectul TOURIST_TIC (Comenius), 2010-2011 

 Proiectul Parlamentul European (Euroscola-Strassbourg), 2009-2010 

 Participare la proiectul LLP-LdV/IVT/2009/RO/101, Computer Networks Management 

(Leonardo Da Vinci), Karlsruhe, Germania, 23.08.-12.09.2010 
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Conferinţe, congrese -Participare  la Conferința Națională desfășurată în cadrul proiectului  La un click de educația 

modernă și eficientă, Sinaia, 21 – 23 iunie 2013 

-Participare la conferința internațională Strategii educaționale de succes. Abordări 

internaționale: Scoția, Statele Unite ale Americii, Iași, 11-12.02.2011 

-Congresul internațional al Societății Române de Biologie Celulară, Iași, 2007 

-Simpozion interjudețean cu tema Preocupări actuale privind integrarea școlară și socio–

profesională a copiilor cu CES, Galați , 13.11.2007 (coautor lucrare) 

-Simpozion cu participare internațională organizat de Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iași, 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic cu tema Educație-profesionalizare-

creație în societatea cunoașterii – EPC, 2006 

-Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Naţionale Fizica şi tehnologiile educaţionale 

moderne, 27-28 mai 2006, organizată de Facultatea de Fizică a Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Sesiuni, simpozioane, 
seminare 

-Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice Dragomir Hurmuzescu, organizată de Cercul 

profesorilor de fizică „Ştefan  Procopiu”, Iaşi, 2002 -2009 (organizare, lucrări prezentate) 

-Simpozionul Național Mediul – prezent și perspective pentru un viitor ecologic, Iași, 2008  

-Dimensiuni ale educației la început de mileniu, moderator, Iași, 2007 

-Organizarea şi coordonarea Sesiunii omagiale Ştefan Procopiu, în colaborare cu 

Facultatea de Fizică a Universităţii „Al. I.Cuza” Iaşi, 2004-2009 

-Secretar al comisiei de organizare a Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice „Iulian 

Grindei”, ediţia a X-a, 2003 

-Evaluator, sesiunea ştiinţifică de referate şi comunicări a profesorilor de fizică în cadrul Zilelor 

Liceului Teoretic „Al. I. Cuza” Iaşi 

   -Organizare şi participare la cercurile pedagogice ale profesorilor de fizică 

Distincţii -Gradaţie de merit 

-Diplomă de Excelență din partea I.S.J.Iași pentru demersul intelectual și spiritual, pentru 

dăruirea și competența managerială ilustrate în susținerea proiectelor artistice și culturale, a 

valorilor școlii ieșene prin Simpozionul Internațional „Literatura și celelalte arte” 

- Diplomă de Excelență pentru activitatea desfășurată în cadrul Centrului de Excelență Iași,la 

disciplina Fizică  

-Diplomă de Excelență pentru activitatea de îndrumare, pregătire și susținere a elevilor la 

Concursul de creativitate științifică „Ștefan Procopiu” 

-Diplomă de merit pentru contribuția deosebită în realizarea parteneriatului între școli din 

mediul rural și urban în cadrul proiectului educațional al I.S.J. Iași „Pași de copil în Iașii marilor 

zidiri” 

-Diplomă de merit pentru activitatea susținută în calitate de cordonator al întâlnirii dintre 

traducători și profesorii de liceu din cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri 

Iași, 01-05.10.2015 

-Certificat de apreciere pentru implicarea în cadrul programului Edmundo – A World of 

Education în anul școlar 2014-2015 

-Diplomă pentru contribuția importantă la organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

Internaționale de Astronomie și Astrofizică, ediția a 8-a, 2014 

-Diplomă de merit pentru activitatea susținută în calitate de organizator în cadrul proiectelor 

„Scriitori în școli” și „Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte” din cadrul Festivalului 

Internațional de Literatură și Traduceri Iași, 01-05.10.2014 

-Distincția „Gheorghe Asachi” pentru competențe manageriale, I.S.J. Iași, 2012 

-Scrisori de mulțumire de la I.S.J. Iași pentru implicare în organizarea: 

 Olimpiadei Naționale de limba engleză, 2011 

 Seminarului părinților „Familia și Școala – parteneriat pentru educație” 

 Zilei Internaționale a Cântului Coral, ediția a XII-a 

-Distincţie I.S.J. Iași / M.E.C.T.  pentru organizarea Olimpiadei Naționale de Fizică, Iaşi, 2005 

și Olimpiadei Naționale „Științe pentru Juniori”, Iași, 2009 

-Diplomă acordată de Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași pentru organizarea Olimpiadei 

Județene de Fizică, 2009 

-Diplomă de Excelență acordată de Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași pentru activitatea 

deosebită în cadrul proiectului științific „Experimente distractive pentru tinerii astrofizicieni” 

desfășurată cu membrii Asociației Astroomice Sirius – Club UNESCO, 2009 

-Adeverință cu privire la contribuția la creșterea prestigiului și a calității activității unității de 

învățământ prin realizări deosebite în cadrul specialității 
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Examene şi concursuri 
organizate 

 

Evaluator, propunător de subiecte şi organizator la examenele naţionale, concursuri şi 

olimpiade şcolare: 

 

-Membru în comisia de organizare a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și 

Astrofizică (01.- 11.08 2014, Suceava, România) 

-Membru în Comisia Judeţeană de organizare a Olimpiadei de Fizică, Astronomie și 

Astrofizică şi a concursurilor şcolare interdisciplinare (Olimpiada de Ştiinţe pentru Juniori, 

Concursul Național „Impuls Perpetuum” -  pentru școlile  din mediul rural) (2005- prezent) 

-iulie 2013, organizator al Concursului internațional de matematică ITYM, Iași 

-2012, membru în comisia de organizare a etapei naționale a olimpiadei de Istorie, Iași  

-2011, membru în comisia de organizare locala a Balcaniadei de Matematica, Iași 

-2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, membru în comisia de organizare a Simpozionului 

Internațional „Literatura și celelalte arte”, Iași 

-28 iulie-2 august 2009,  organizator al etapei naționale a Olimpiadei de Științe pentru Juniori 

-18-22 mai 2008, membru în comisia de organizare a Olimpiadei Internaționale de 

Filozofie, ediția a VI-a, Iași  

-noiembrie 2008, membru în comisia de organizare a conferinței naționale de biologie 

Genesis, ediția a V-a 

-2007, organizator și evaluator al Concursului județean Descoperă o lume sănătoasă 

-2006, 2007, 2008, 2009,  membru în Comisia Judeţeană de Testare Naţională   

-2006-2009, secretar al Comisiei Județene de Admitere în învăţământul liceal şi profesional 

-2006-2009, membru în comisiile de organizare și evaluare pentru ocuparea posturilor 

didactice declarate vacante/suplinire pentru personalul didactic de la disciplina fizică 

-2005, membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de Fizică 

-Membru în Comisia Naţională de organizare a concursului de fizică Ştefan Procopiu - al 

elevilor români de pretutindeni 

-2004, director de concurs la etapa judeţeană a concursului Ștefan Procopiu - al elevilor 

români de pretutindeni 

-2003, director de concurs la etapele judeţeană şi naţională a concursului Ştefan Procopiu –  

al elevilor români de pretutindeni 

-2003, 2005, 2008, 2009, membru în comisia de organizare a concursului  de fizică creativă 

Ștefan Procopiu 
-2000, 2001, organizarea examenului de titularizare la Liceul ,,Al. I. Cuza” (liceu 

reprezentativ) 

-1999, 2000, 2001, organizator al examenului de bacalaureat la Centrul de examen de la 

Liceul „Al. I. Cuza” Iaşi 
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Rezultate obținute cu 
elevii 

I.Sesiuni de comunicări ale elevilor 
 1.Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor organizate de ZILELE ȘCOLII IEȘENE 

   2006 – Simpozionul județean Idee și creație 

               - 1 premiu al II-lea 

               - 1 premiu al III-lea 

 2.Sesiunea Naţională de comunicări Iulian Grindei 

 2010 – Iași, premiul al II-lea 

   1992 – Iași, premiul al III-lea 

 3.Sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor şi profesorilor organizate de Societatea de Ştiinţe 

Fizice şi Chimice 

   1986 - Iaşi, menţiune 

   1984 - Oneşti, premiul I, etapa naţională 

   1982 - Iaşi, premiul I, etapa judeţeană 

   1981 - Iaşi, premiul I, etapa judeţeană 

 

II.Concursuri şi olimpiade 
   -2016,  Olimpiada Județeană de Fizică, 1 premii II, 2 premii III, 3 mențiuni 

-2015, Olimpiada Națională de Fizică, mențiune M.E.C.Ș. - medalie de aur 

-2015, Olimpiada Județeană de Fizică, 1 premiu I, 2 premii II, 2 premii III, 6 mențiuni 

-2014, Olimpiada Județeană de Fizică, 2 premii III, 1 mențiune 

   -2014, Olimpiada de științe pentru Juniori , etapa județeană, 1 premiu III, 1 mențiune 

-2013, Olimpiada Națională de Fizică, mențiune de onoare 

-2013, Olimpiada Județeană de Fizică, 1 premiu II, 1 premiu III, 3 mențiuni 

-2012, Olimpiada Națională de Fizică, medalie de bronz 

-2012, Olimpiada Județeană de Fizică, 2 premii I, 1 premiu II, 5 mențiuni 

-2009, Olimpiada Județeană de Fizică, mențiune 

    

III.Concursul național PHI   
-2016,3 premii II , 1 premiu III, o mențiune ( clasa a VII-a)    

-2015, 1 premiu I (clasa a VI-a), 2 premii II (clasele a VI-a și a IX-a), 2 premii III (clasele a 

VI-a și a IX-a) 

-2014, 1 premiu III (clasa a XII-a) 

 

IV.Concursul Național de fizică creativă „Ștefan Procopiu”  

 Etapa județeană 
  -2016, 2 diplomă Procopiu, 5 diplome Edison, 3 diplomă Newton, 1 diplomă Copernic 

-2015, 1 diplomă Procopiu, 2 diplome Arhimede, 1 diplomă Newton, 2 diplome Galilei 

-2009, 1 diplomă Procopiu, 1 diplomă Arhimede, 1 diplomă Edison 

-2008, 1 diplomă Procopiu 

-2007, 1 diplomă Procopiu, 1 diplomă Edison 

 Etapa națională 
-2015, 1 diplomă Procopiu, 1 diplomă Newton, 1 diplomă Galilei 

-2009, 1 diplomă Einstein, 1 diplomă Galilei, 1 diplomă de excelență participanților la 

secțiunea Tehnici de laborator 

-2008, 1 diplomă Procopiu 

-2007, 1 diplomă Newton 

 

V.Concursul Naţional „Ştefan Procopiu - al elevilor români de pretutindeni”,   

licee teoretice 

 Etapă județeană 
-2015, 2 mențiuni 

-2010, 1 premiu III 

-2004, 1 premiu II 

 Etapă națională 
-2015, 1 premiu I 

-2010, 1 premiu I 

-2004, 1 menţiune 
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ANEXE   

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

-Decizii numire în funcția de director al Colegiului Național Iași: nr. 1354/2012, 1193/2012 

-Decizii numire în funcția de director adjunct al Colegiului Național Iași: nr. 391/2016, 

2314/2015, 209/2014, 393/2013, 206/2011, 198/2010, 885/2009 

-Decizie numire în funcția de director al Liceului „Al. I. Cuza” Iași, nr. 76/1999 

-Responsabil comisie metodică în cadrul Liceului „Al. I. Cuza” Iași, adev. nr. 361/2012 

-Decizia de numire în funcția de inspector de specialitate a I.S.J.Iași, nr. 26/2007, 305/2005 

-Decizie numire în calitate de membru al Comisiei de elaborare a proiectului de dezvoltare 

instituțională 2013-2017, nr. 104/2013 

-Decizie numire în calitate de membru al Comisiei pentru implementarea proiectului sistemic 

Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat – promotor al 

învățării pe tot parcursul vieții, nr. 173/2014 

-Distincția „Gh. Asachi” pentru competență managerială, nr. 13575/2012 

-Înscrierea în Registrul național al experților în management educațional, adresa I.S.J. Iași nr. 

5829/2012 

-Decizie numire mentor, nr. 1191/2012, I.S.J. Iași 

-Profesor mentor, adresa Facultății de Fizică, Iași, nr. 264/2012, a I.S.J.Iași pentru anul școlar 

2010-2011, adresa Facultății de Fizică, Iași, pentru anul școlar 2008-2009 

-Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J.Iași – certificat nr. 134900/2012, adev. nr.1964/2012 

-Metodist în cadrul I.S.J. Iași, decizia nr. 976/2009 

-Coordonator cerc metodic, an școlar 2015-2016, broșura I.S.J. Iași 

-Certificat privind absolvirea programului de specializare pentru ocupația de formator, nr. 

239/2007 

-Coordonator evaluare TIMSS, adev. nr. 2496/2008 

-Coordonator evaluare elevi din cadrul proiectului OECD/PISA, adev. nr. 2496/2008 

-Membru al Comisiei de evaluare pentru concursul de titularizare, adev. nr. 2496/2008 

-Membru al Comisiei de evaluare a dosarelor în vederea acordării gradațiilor de merit, 

pretransfer, restrângeri de catedră, adev. nr. 2496/2008 

-Coordonator al Comisiei de evaluare a dotării laboratoarelor de fizică din județul Iași, adev. nr. 

2496/2008 

-Secretar al Comisiei Județene de organizarea și desfășurare a examenului de admitere în 

învățământul liceal, adev. nr. 11706/2008 

-Membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Iași – adev. nr. 1121/2012, decizia 

nr. 297/2015, 13/2015, 137/2014 
   -Decizie numire în calitate de președinte al Comisiei pentru control managerial intern, 

260/2015 

 VI.Concursul interdisciplinar de matematică și fizică „H. Coandă” 
   -2016, 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, o mențiune (clasa a VII-a) 

-2014, 2 mențiuni 

-2012, 2 mențiuni 

 

VII.Concursul LERIS 
-2009, 2 mențiuni 

Afilieri  la asociații 
profesionale 

 

-SOCIETATEA  ROMÂNĂ  DE  FIZICĂ 

-ASTRA 

-ASOCIAȚIA PROFESORILOR DE ȘTIINȚE DIN IAȘI 

-ASOCIAŢIA ABSOLVENŢILOR FACULTĂŢII DE FIZICĂ IAŞI (SOPHYS) 

Certificări Stagii efectuate ca formator: 
-Problematizarea, metodă activă în predarea-învățarea științelor, componentă a 

proiectului EUCLIDES (Dezvoltarea studiului Științelor) din cadrul programului 

COMENIUS,  derulat în colaborare cu C.C.D. Iași,  2008, formator pe disciplina fizică 

-Stagii de formare cu profesorii debutanți și necalificați, 2006, 2007 
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EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

 

-Diplomă de licență în fizică, nr. 1172/1981 + foaia matricolă + certificat modul pedagogic 

-Diplomă de bacalaureat, nr. 2477/644/1976 

-Adeverință privind absolvirea programului de formare continuă „Formarea competențelor 

elevilor prin utilizarea metodelor alternative. Seria I, grupa 4”, nr. 2180/2016 

-Adeverință privind absolvirea programului de formare continuă „Managementul comunicării în 

mediul școlar”, nr. 819/2015 

-Europass Mobility (document nr. 5034/10.06.2013). Participantion Certificate 

-Atestat privind absolvirea programului de formare continuă „Metode eficiente de învățare a 

fizică”, nr.26/2014 

-Membru al echipei de implementare a proiectului „Instrumente digitale de ameliorare a calității 

evaluării în învățământul preuniversitar” (INSAM), adev. nr. 1048/2011 

-Curs de formare a metodiștilor, adev. nr. 1478/2010 

-Atestat privind absolvirea programului de formare continuă „Program universitar de formare 

continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, modul I+II + III 

-Certificat privind absolvirea programului de formare continuă „Calitate și eficiență în 

managementul școlar”, nr. 188/2008 

-Certificat privind absolvirea programului de specializare pentru ocupația de formator, nr. 

239/2007-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Managementul proiectelor 

educaționale”, nr. 5776/2006 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Sistemul EDUDOC de management 

al documentelor și fluxurilor de lucru, nr. 561/2006 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Inițiere utilizare P.C.”, nr. 506/2005 
   -Certificat de absolvire a stagiului de formare pentru directorii de unități școlare 

-Certificat de participare la stagiul de formare cu tema „Conducerea școlilor în sistem 

descentralizat” în anul 2000 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Program de susținere strategică a 

reformei sistemului de învățământ din România – Management educațional”, nr. 255/1999 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de formare a formatorilor județeni în cadrul Programului 

de Reformă a Învățământului Preuniversitar, Componenta Pregătirea Profesorilor din județul Iași, 

nr. 9178/1999 
  -Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare a managerilor școlari din județul 

Iași „Perspectiva reformei și rolul managerului în contextul proiectului reformei în 

învățământul preuniversitar”, nr. 6681/1998 

 
 
 

COMPETENŢE DE  

COMUNICARE  

  -Adeverință privind stagiile de formare cu profesorii debutanți și necalificați, 2006, 2007, 

nr. 942/2009 

-Certificat de participare la activități de voluntariat împreună cu un grup de profesori și elevi de 

la Hockerill College, Anglia și Școala Specială „C. Păunescu”, Iași, 2007 

-Diplomă de participare în calitate de membru în comisia de organizare a Concursului Național 

D VERSI ATEA, o șansă pentru viitor 

-Adeverință I.S.J. Iași privind dezvoltarea, în perioada examenelor naționale (teste naționale, 

teză cu subiect unic), a unor activități de evaluare și orientare în vederea acordării serviciilor de 

sprijin educațional pentru elevii cu cerințe educaționale speciale 

-Adeverință privind consilierea elevilor și părinților pentru repartizarea candidaților romi pe 

locurile special alocate, rezolvarea cazurilor speciale, nr.11706/2008 
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COMPETENŢE 
ORGANIZAŢIONALE/ 

MANAGERIALE  

-Adeveerință privind calitatea de membru în grupul de lucru constituit la nivel M.E.N. pentru 

actualizarea și completarea programei naționale a Olimpiadei de Fizică – gimnaziu, nr. 2487/2015 

-Adeverință privind activitatea de coordonator implicat în activitățile Simpozionului internațional 

„Literatura și celelalte arte”, nr. 2601/2014 

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comisia pentru control managerial intern, nr. 

260/2015 

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Echipa de gestionare a riscurilor, nr. 

276/2015 

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comitetul de securitate și sănătate în muncă, 

nr. 258/2015 
-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comitetul pentru situații de urgență și PSI, 

nr. 259/2015 

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comisia pentru creșterea gradului de 

siguranță în spațiul educațional, nr. 257/2015 

-Decizie de numire în calitatea de vicepreședinte în cadrul Comisiei de organizare a simulării 

naționale, nr. 19/2016 

-Adeverință privind calitatea de evaluator, Olimpiada de fizică, etapa județeană, nr. 512/2015 

-Adeverință privind calitatea de organizator, Sesiunea de referate și comunicări științifice ale 

elevilor „Iulian Grindei”, nr. 1573/2008 

-Adeverință privind calitatea de evaluator, Olimpiada „Științele Pământului”, adeverință 

eliberată de Colegiul Tehnic „D. Leonida” Iași 

-Adeverință privind calitatea de director de concurs, adeverință eliberată de Liceul „Al. I. 

Cuza” Iași 

-Adeverință privind calitatea de propunător de subiecte, Concursul „Ștefan Procopiu”, secțiunea 

licee teoretice, nr. 288/2005 

-Adeverință privind calitatea de membru al colectivelor de organizare și evaluare, Concursul de 

fizică „Ștefan Procopiu” pentru gimnaziu, nr. 142/2000 

-Adeverință privind calitatea de membru al Comisiei Centrale de elaborare a Regulamentului 

concursului național de fizică „Ștefan Procopiu al elevilor români de pretutindeni”, adeverință 

eliberată de Asociațiunea pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român ASTRA 

COMPETENŢE 
DOBÂNDITE LA 
LOCUL DE MUNCĂ  

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comisia de inventariere, nr. 266/2015 

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comisia de acordare a burselor și altor forme 

de sprijin financiar, nr. 263/2015 

-Decizie de numire în calitatea de președinte pentru Comisia de selecționare anuală a 

documentelor create ce urmează a fi eliminate sau arhivate, nr. 268/2015 

COMPETENŢĂ  
DIGITALĂ 

 

-Atestat privind absolvirea programului de formare continuă „Program universitar de formare 

continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar”, modul III 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Sistemul EDUDOC de management al 

documentelor și fluxurilor de lucru, nr. 561/2006 

-Adeverință privind absolvirea stagiului de perfecționare „Inițiere utilizare P.C.”, nr. 506/2005 
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Publicaţii -SCREENING FOR IODINE DEFICIENCY – MORE THAN A MEDICAL APPROACH  

European Scientific Journal September 2014 /SPECIAL/edition vol.3 ISSN: 1857-7881 (Print) e 

- ISSN 1857-7431 (coautor) 

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

performant – coautor ghid, Editura „Spiru Haret”, 2013 

-Des nouveaux aspects sur la vitesse de propagation des interactions în Buletinul 

Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iași 

-La dynamique du systeme solaire comme argument scientifique de la symbolistiqueyin-

yang în Buletinul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi”, Iași (coautor) 

-Structuri de domenii în straturi subţiri feromgnetice în Buletinul de fizică şi chimie al 

Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice 

-Probleme de fizică propuse la Revista de Fizică şi Chimie și Buletinul de fizică şi chimie 

al Societăţii de Ştiinţe Fizice şi Chimice, adev. nr. 504/1986 

-Aspecte noi în procesul de măsură în Buletinul de fizică şi chimie al Societăţii de Ştiinţe 

Fizice şi Chimice 

-Le transport des directions les parametres d’ epire - revista „Roum. Phys.” (coautor) 

-Les lois de la variation de la masse avec le tems - revista „Roum. Phys.” (coautor) 

-Bacalaureat 2007 – rezolvări de subiecte, editura „Eurolibris” (coautor) 

-Ghid de Orientare Școlară și Profesională – I.S.J. Iași / C.J.A.P.P. Iași (coautor) 

-Fişe de învăţare pentru verificarea examenului de Bacalaureat în publicaţia periodică 

„Fizica şi Şcoala” 

   -Referent științific al lucrării Caiet de lucru pentru lucrări de laborator, autor Viorel Chiculiță 

Proiecte Naționale și județene: 
-Adeverință privind calitatea de oOrganizator al Proiectului educaţional judeţean Alege să 

contezi, ediţia 2016, nr. 2600/2016 

-Adeverință eliberată de I.S.J. Iași privind calitatea de coordonator al atelierului  de inovare şi 

creativitate pentru Competiţia „Şcoala MaST-TOP” în cadrul Proiectului POSDRU „MaST 

Networking Calitate în Dezvoltarea Competenţelor Cheie de Matematică, Ştiinţe şi Tehnologii” 

ID.58914 

-Diplomă de participarea privind implicare în activitatea SNAC „Săptămâna legumelor și 

fructelor donate”, nivel județean, 2011-2012, nr. 6793/2012 

Internaționale - Diplome sau adeverințe privind: 
 Participarea la proiectul LLP /LdV/ VETPRO/076, Îmbunătățirea competențelor de 

management și leadership pentru factorii responsabili de implementarea descentralizării în 

educație, Lisabona, 11-24.05.2013 

 Participarea la proiectul LLP /LdV/IVT/2012/RO/188 „ARCHI - Let′s SOFT it” – Sevilla 

Spania, 2012-2013, (2 fluxuri) – reprezentant legal, decizia nr. 178/2012 

 Participarea la proiectul LLP /LdV/IVT/2011/RO/188 „Let′s WIN LIN”, Karlsruhe  - 

Germania, 2011-2012, (2 fluxuri) -  reprezentant legal 

 Colaborator în cadrul proiectului educațional Activități educative școlare și extrașcolare – 

abodări didactice și manageriale, în Parteneriatul Transfrontalier I.S.J. Iași – D.G.E.T.S., 30.10.-

03.11.2012, adev. nr. 12617/2012 

 Proiectul TOURIST_TIC (Comenius), 2010-2011, adev. nr. 1118/2012 

 Proiectul Parlamentul European (Euroscola-Strassbourg), 2009-2010, adev. nr. 1118/2012 

 Participarea la proiectul LLP-LdV/IVT/2009/RO/101, Computer Networks Management 

(Leonardo Da Vinci), Karlsruhe, Germania  23.08.-12.09.2010, certificat de participare 
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Distincţii -Gradaţie de merit 

-Diplomă de Excelență din partea I.S.J.Iași pentru demersul intelectual și spiritual, pentru 

dăruirea și competența managerială ilustrate în susținerea proiectelor artistice și culturale, a 

valorilor școlii ieșene prin Simpozionul Internațional „Literatura și celelelalte arte”, 

nr.5326/08.06.2016 

- Diplomă de Excelență pentru activitatea desfășurată în cadrul Centrului de Excelență Iași,la 

disciplina Fizică nr. 3858/15.06.2016 

-Diplomă de Excelență pentru activitatea de îndrumare, pregătire și susținere a elevilor la 

Concursul de creativitate științifică „Ștefan Procopiu” 

-Diplomă de merit pentru contribuția deosebită în realizarea parteneriatului între școli din 

mediul rural și urban în cadrul proiectului educațional al I.S.J. Iași „Pași de copil în Iașii marilor 

zidiri” 

-Diplomă de merit pentru activitatea susținută în calitate de cordonator al întâlnirii dintre 

traducători și profesorii de liceu din cadrul Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri 

Iași, 01-05.10.2015 

-Certificat de apreciere pentru implicarea în cadrul programului Edmundo – A World of 

Education în anul școlar 2014-2015 

-Diplomă pentru contribuția importantă la organizarea și desfășurarea Olimpiadei 

Internaționale de Astronomie și Astrofizică, ediția a 8-a, 2014 

-Diplomă de merit pentru activitatea susținută în calitate de organizator în cadrul proiectelor 

„Scriitori în școli” și „Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte” din cadrul Festivalului 

Internațional de Literatură și Traduceri Iași, 01-05.10.2014 

-Distincția „Gheorghe Asachi” pentru competențe manageriale, I.S.J. Iași, 2012 

-Scrisori de mulțumire de la I.S.J. Iași pentru implicare în organizarea: 

 Olimpiadei Naționale de limba engleză, 2011 

 Seminarului părinților „Familia și Școala – parteneriat pentru educație” 

 Zilei Internaționale a Cântului Coral, ediția a XII-a 

-Distincţie I.S.J. Iași / M.E.C.T.  pentru organizarea Olimpiadei Naționale de Fizică, Iaşi, 

2005 și Olimpiadei Naționale „Științe pentru Juniori”, Iași, 2009 

-Diplomă acordată de Colegiul Național „Emil Racoviță” Iași pentru organizarea Olimpiadei 

Județene de Fizică, 2009 

-Diplomă de Excelență acordată de Colegiul Național „C. Negruzzi” Iași pentru activitatea 

deosebită în cadrul proiectului științific „Experimente distractive pentru tinerii astrofizicieni” 

desfășurată cu membrii Asociației Astroomice Sirius – Club UNESCO, 2009 

-Adeverință cu privire la contribuția la creșterea prestigiului și a calității activității unității de 

învățământ prin realizări deosebite în cadrul specialității, nr. 3800/13/04.2005 

Rezultate obținute cu 
elevii 

-Adeverință nr.5690/26.09.2016 eliberată de Colegiul Național Iași 


