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INFORMAŢII 

PERSONALE 
     Țugui  Iuliana  

 

      

 Iaşi 

 

 Telefon:  +4 0744579053; +4 0758070670        

 iuliana_tg@yahoo.com;   iulianatugui67@gmail.com 

        

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
 
 

Perioada 

 

01 Septembrie 2022 - prezent 

Numele și adresa 

angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Funcția sau postul 

ocupat 

Inspector școlar pentru învățământul profesional și tehnic 

Principalele activități și 

responsabilități 

Îndrumare, control și evaluare profesori de specialitate, din învățământul 

profesional și tehnic 

Perioada 

 

Septembrie 2004 – 31 august 2022 

Numele și adresa 

angajatorului 

Liceul Tehnologic Economic de Turism, Iași 

Funcția sau postul 

ocupat 

Director  

 

Principalele activități și 

responsabilități 

Activități de coordonare, control, evaluare. 

 

Perioada 

 

Septembrie 2007 - prezent 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Expert – colaborator 

Funcția sau postul 

ocupat 

Expert – colaborator extern ARACIP   

Principalele activități și 

responsabilități 

Evaluarea organizațiilor furnizoare de educație pentru autorizare, acreditare și 

evaluare externă periodică  

Perioada 

 2010-2012 

LOCUL DE MUNCA 

 

Inspectoratul Școlar Județean Iași - Inspector școlar pentru învățământul 

profesional și tehnic 

mailto:iuliana_tg@yahoo.com
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Numele și adresa 

angajatorului 

Universitatea ”Alexandru Ioana Cuza” Iași 

Funcția sau postul 

ocupat 

 

 Formator  în cadrul proiectului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din 

învățământul liceal, care predau discipline economice” 

Coautor  suport de curs ”Didactica unei noțiuni de contabilitate ” 

Principalele activități și 

responsabilități Formator pentru profesorii care predau discipline economice - Județul Iași 

Perioada 

 

1 martie – 30 iunie 2011 

Numele și adresa 

angajatorului 

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Expert – colaborator 

Funcția sau postul 

ocupat 

 

Expert pe termen scurt în proiectul POSDRU ”Dezvoltarea culturii calității și 

furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din 

România prin implementarea standardelor de referință” – ID 55330   

Principalele activități și 

responsabilități 

Pilotarea metodologiei de evaluare externă 

Perioada 

 

1994 - septembrie 2007 

Numele și adresa 

angajatorului 

SC. BUTTO srl, Iaşi 

Funcția sau postul 

ocupat 

Colaborator- consultanţă  economico-financiară 

Principalele activități și 

responsabilități 

Evidență  și analiză financiar contabilă 

Perioada 

 

Ianuarie 1993- septembrie 2004 

Numele și adresa 

angajatorului 

Grup Școlar ”Virgil Madgearu” Iași  

Funcția sau postul 

ocupat 

Profesor discipline economice 

Principalele activități și 

responsabilități 

Activitate didactică 

Responsabil comisie metodică ”Economic” 

Perioada 2000 -2003 

Numele și adresa 

angajatorului 

Universitatea” Petre Andrei”  Iaşi,     Facultatea de Economie. 

Funcția sau postul 

ocupat 

Profesor asociat 

Principalele activități și 

responsabilități 

Activitate didactică, disciplina ”Contabilitatea inflației” 

Perioada 

 

Septembrie 1997 – iunie 1999 

Numele și adresa 

angajatorului 

Universitatea ”Alexandru Ioana Cuza” Iași 

Funcția sau postul 

ocupat 

Profesor asociat,   
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Principalele activități și 

responsabilități 

Activitate didactică, disciplina - contabilitate 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   PRIN  

PARTICIPARE LA PROIECTE   
 
 

Perioada 
 

2020- prezent 

Proiect  Erasmus+ KA102 VET- ”Start pentru o carieră europeană în servicii” 

(STEUCAS) 
Principalele activități și 
responsabilități 

Manager proiect  

Perioada 
 

2020- prezent 

Proiect  Erasmus+ KA201   „Be Clean, Be Green! Promoting the Sustainable Development of 
Our Community” 

Principalele activități și 
responsabilități 

Manager proiect   

Perioada 
 

2016-2018 

Proiect  Erasmus+ ,,Promoting National Identity in European Context  through Customs and 
Tradition’’. 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

Manager proiect 
Formarea profesională - Suedia, Boden, 2018 
 

Perioada 
 

2014-2016 

Proiect  Erasmus ”Teachers for an open vocațional”. 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

Responsabil monitorizare 
Formarea profesională – Londra, aprilie 2016 

Perioada 
 

Ianuarie 2012 - aprilie 2014 

Proiect  POSDRU „PRACTIC- PRegătește-te și Acționează pentru cariera ta” 

Principalele activități și 
responsabilități 

Manager proiect 

Perioada 
 2010-2012 

Proiect  Universitatea ”Alexandru Ioana Cuza” Iași, Proiect POSDRU ”Perfecționarea cadrelor 
didactice din învățământul liceal, care predau discipline economice” 
 

Principalele activități și 
responsabilități 

Coautor  suport de curs ”Didactica unei noțiuni de contabilitate ” 
Formator 
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EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE  
Perioada 

 

Ianuarie-februarie 

2022 
Asociația pentru promovarea meșteșugurilor și artelor tradiționale  

Școala Comunității-managementul strategic al unității de învățământ din 

perspectiva dezvoltării relației acesteia cu comunitatea. 

 

Februarie-martie 2021 

Ministerul Educației. Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Profesor evaluator pentru examene și concursuri naționale  

 

Ianuarie-februarie 

2019 

Centrul Județean de resurse și  asistență Educațională Iași 

Managementul situațiilor de criză educațională 

 

Septembrie 2018 

CERTIPORT 

IC3 Digital Literacy Certif ication 

 

Octombrie 2014- 

februarie 2017 

Universitatea ”Alexandru I. Cuza”, Iași 

Master- Politici și management în educație 

Aprilie 2016 Europass Mobility, Mobility Project VET learnes and staff,  no.  2015-1-RO01-

KA102-014238, ”Teachers for an open vocational school”, partener ADC College, 

Londra 

Noiembrie 2015 Agenția Națională a Funcționarilor Publici. 

Partener SC Harrison Trening Partener 

Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial 

2014 SC Harrison  Consulting $Management 

Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene 

2012-2013 Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic 

Profesor-evaluator de competențe profesionale 

2012 Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Mentor 

2011 ASE București, prin Departamentul PPD. 

Formare de consilieri și asistenți suport pentru implementarea strategiei de 

descentralizare a învățământului preuniversitar. 

Mai –iunie 2011 ARACIP 

Program de formare continuă: Evaluare externă periodică 

August –Septembrie 

2011 

CCD Mureș 

Program de formare continuă:  Instruirea diferențiată a elevilor.  

Ianuarie 2011 INTEC- Institutul European de  Trening și Consiliere 

Manager financiar 

Octombrie-decembrie Sc Learn $ Vision 
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2010 Formator 

2009-2010 ISJ Iași 

Curs de formare- metodiști ISJ Iași 

2010 

 

As Formare Studia, Iași 

Manager proiect 

2007-2008 ARACIP,  

Program de formare pentru experții în evaluare și acreditare ai ARACIP 

2006-2008 Univ „ Gh. Asachi” Iaşi 

Cursuri postuniversitare: 

Managementul unităţilor din învăţământul tehnic şi profesional 

2008 Univ „ Gh. Asachi” Iaşi 

Optimizarea şi inovarea procesului de învăţământ tehnic şi profesional 

Management şi Comunicare.Proiectarea, organizarea și evaluarea activităților 

didactice 

2007 Info Educația, Iași 

Auditor intern 

2006 CCD Iaşi 

Asigurarea calităţii în învăţământul  tehnic şi profesional  

1996- 2002 Univ. „ Al. I.Cuza”, Iaşi 

Doctorat în domeniul “Contabilitate” 

1996 Univ. „ Al. I.Cuza”, Iaşi 

Definitivat în învățământ, media 10. 

1987 -1992 Univ. „ Al. I.Cuza”, Iaşi 

Studii superioare „Finanţe- contabilitate” 

 
 

COMPETENΤE 
PERSONALE   

 
 

Limba(i) maternă(e) Română  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză 
B1 B1 A2 A2 A2 

 

Franceză 
A2 A2 A2 A2 A2 
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Competenţe de 
comunicare 

Competențe de comunicare: Claritate și viziune în comunicare,  Încredere, Empatie 

și  Respect. Acestea sunt principalele competențe de comunicare pe care le -am  

dobândit prin implicare în diverse echipe de lucru, participare la diferite proiecte 

naționale și internaționale, evaluare externă a unităților de învățământ, etc: 

• Membră a Comisiei Naționale de Specialitate: învățământ  profesional, liceal 

- f ilieră tehnologică și postliceal pentru domeniul - f inanțe, administrație, 

comerț și servicii, în perioada 2002-2003 și din 2016 – prezent;  

• Expert în management educațional – membră în  Corpul  Național al 

experților în management educațional. 

• Expert contabil - membră CECCAR, din 2010 – prezent. 

• Expert ARACIP - evaluator extern, din anul 2007. 

• Membră în  cadrul ”Asociației Liceelor hoteliere și de tur ism” ARLIHT din 

România,  membru fondator al asociație și cenzor, în perioada: 2017 - 2021   

Din 2021- prezent, vicepreședinte al  cadrul ”Asociației Liceelor hoteliere și 

de turism” ARLIHT din România. 

• Membră în Consiliul consultativ  al ISJ Iași, în perioada  2016-2019. 

• Membră în Consiliul Consultativ de specialitate din cadrul ISJ, 2016-2022. 

• Am participat la   elaborarea  ”Reperelor metodologice  pentru consolidarea 

achizițiilor  anului 2019-2020”- resursă educațională  deschisă. 

• Am participat  la elaborarea Standardelor de pregătire profesională (SPP), a 

curriculumului,  a necesarului de resursă umană   și a echipamentelor 

pentru calificările: Tehnician în achiziții și contractări; -Tehnician în activități 

economice; Tehnician în administrație, în august  2019. 

• Membră  în Comisia de verificare a autorizării/acreditării unităților de 

învățământ – Iași, 2019.  

• Membră  în  ”Grupul de lucru” care a evaluat și analizat Anexele din 

Centralizatorul pentru disciplinele tehnice: 15.1:”Economic administrativ, 

comerț servicii/Economic administrativ poștă” și 15.2:”Economic 

administrativ, comerț servicii/Comerț servicii”, iunie 2019. 

• Membră  în  ”Grupul de lucru” care a evaluat și analizat ”Programa de 

olimpiadă  clasa a XII a, domeniul ”Economic, administrativ. Poștă, comerț”, 

iunie 2019. 

• Membră  în  ”Grupul de lucru” care a evaluat și analizat Programa pentru 

concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante” 

pentru anul 2018.  

• Participare la  elaborare programe definitivat la disciplina de specialitate, 

conform  adresei MECTS 437/2015. 

• Metodist ISJ din anul 2006.  

• Mentor pentru studenții  de la FEEA Iași, în fiecare an universitar, începând 

din anul 2015. 

• Mentor pentru coordonarea stagiului practic în vederea ocupării unei funcții 

didactice. 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator 
experimentat  
Cadrul european comun de  referinţă pentru limbi străine  

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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• Formator în cadrul proiectului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice 

din învățământul liceal, care predau discipline economice” UAIC, Iași,  

2012-2013.  

• Evaluator discipline economice la examenele naționale de definitivat și 

examen de ocupare posturi vacante. 

 

Competențe 
organizaționale  

Abilităţi de organizare şi conducere a activităţilor  dobândite prin desfășurarea 

următoarelor atribuții: 

• Șef de comisie metodică și membră în Consiliul de administrație la Grup 

Școlar ”Virgil Madgearu” în perioada 2002-2004. 

• Director la Liceul Tehnologic Economic de Turism, în perioada: septembrie  

2004 -31 august 2022. 

• Responsabil cerc pedagogic directori, 2012-2106. 

• Organizator activități cerc metodic   nr. 3, directori, 2014-2016 

• Președinte al comisiei județene de etică din ISJ Iași, ăn perioada 2020-

2022. 

• Președinte centru de examen bacalaureat; 

• Președinte centru de evaluare  bacalaureat; 

• Președinte centru zonal de evaluare pentru examenul de evaluare 

națională; 

• Președinte în comisiile de organizare a examenelor de competențe 

profesionale. 

• Vicepreședinte în cadrul comisiei de organizare a olimpiadelor 

interdisciplinare județene. 

• Organizarea Competiției ”Business Plan” etapa județeană:  2018-2019 și  

2017-2018. 

 
 

 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE  

Rezultate la concursuri 
și olimpiade școlare - 
profesor îndrumător 

• Premiul I la etapa națională a olimpiadei interdisciplinare ”Economic-

administrativ-poștă”,  clasa a XII a, 2022. 

• Premiul I la  etapa județeană  a olimpiadei interdisciplinare ”Economic-

administrativ-poștă”,  clasa a XII a, 2022. 

• Premiul I - etapa județeană  a Concursului interdisciplinar ”Dumitru 

Rusu”,  2017, 2018 și 2019. 

• Premiul I la  etapa județeană  a olimpiadei interdisciplinare ”Economic-

administrativ-poștă”, clasa a XII a,  2017. 

• Mențiune la etapa națională a olimpiadei interdisciplinare ”Economic-

administrativ-poștă”, clasa a XII a,  2017. 

Competenţe digitale • Abilităţi în lucrul cu PC,  utilizarea curentă a  pachetului office. 
             Curs de formare: 
             CERTIPORT;  IC3 Digital Literacy Certification 

Permis de conducere  Categoria B 
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Conferințe 

Publicaţii 
 Simpozioane 

• Conferința Națională ”Schimb de bune practici privind utilizarea 

instrumentelor on line pentru predarea disciplinelor de specialitate din 

domeniul ”Turism și alimentație”, Asociația ARLIHT, mai 2021, Lucrarea 

”Interdisciplinaritatea”. 

• Coautor  Auxiliar curricular ”Contabilitate - Teste și aplicații practice” pentru 

clasa a XI a, 2020,  ISBN- 978-606-48-0565-2. 

• Coautor la Ghidul metodic ”Gastronomic magazine” în cadrul proiectului 

Erasmus ”Promoting National Identity in European Context through Customs 

and Traditions” 2019, ISBN 978-606-48-0234-7 

• Coautor la Ghidul metodic ”Album” gastronomic” în cadrul proiectului 

Erasmus ”Promoting National Identity in European Context through Customs 

and Traditions” în 2019, ISBN 978-606-48-0235-4 

• Coautor  la elaborarea auxiliarului  didactic în cadrul proiectului POSDRU- 

”PRACTIC- Pregătește-te și Acționează pentru Cariera Ta”: ”Ghidul. Stagii lor 

de practică” ISBN- 978-973-667-486-0, 2014. 

• Conferința:  ”Educația ieșeană-Confluențe, metamorfoze, idealuri”, 2014 

• Coautor  suport de curs ”Didactica unei noțiuni de contabilitate ” și  Fomator  

în cadrul proietului POSDRU ”Perfecționarea cadrelor didactice din 

învățământul liceal, care predau discipline economice”, 2012. 

• Seminarul regional ”Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea 

manualului de evaluare internă a calității educației!, ARACIP, 2012. 

• Coordonator la lucrarea ”Alternative  educaționale ”Ed Stef 2010, ISBN 978-

606-575-037-1 

• Coordonator la lucrarea ”Alternative și atitudini educaționale”Ed Stef 2009, 

ISBN 978-973-1809-69-4. 

• Conferința națională ”Educația azi” cu lucrarea: ”Instrumente și tehnici ale 

managementului calității în învățământul profesional și tehnic” , 2019, ISBN 

978-973-579-289-3 

• Participare la Simpozionul național ”Valențe europene în educație” ediția a XII 

a cu lucrarea ” Caracteristici ale managementului calității în învățământul 

preuniversitar”, 2018. 

• Articol în  lucrarea ”Alternative și atitudini educaționale”Ed Stef 2009, ISBN 

978-973-1809-69-4, ”Previziunea fluxurilor de trezorerie -pârghie în luarea 

deciziilor investiționale”.  

• Simpozionul Național ”Viitor sigur-securitatea și sănătatea mea”, mai 2009, 

Iași 

• Autor lucrarea ”Contabilitatea fluxurilor de trezorerie”, Editura Economica 

2002, ISBN  973-590-639-2. 

• Autor articole în domeniul Managementului educaţional, şi a reformei 

învăţământului  în revista AMPHITRION,  în fiecare nr. ( În anexe sunt  

ataşate extrase din unele reviste) ISSN267-6093. 
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Distincții • Diplomă de excelență, Primăria Iași, 2019. 

• Diplomă de excelență,  pentru coordonarea elevilor olimpici la etapa 

națională, ISJ Iași,  2017. 

• Distincția ”Gheorghe Asachi” din partea ISJ, 2013. 

• Diplomă de excelență din partea Senatului României, 2015. 

• Diplomă de apreciere din partea ISJ, 2010. 

• Diploma ”Gheorghe Lazăr” clasa a III a, MECT, 2008. 

 
 

 

31.08.2022 

 

Prof.dr. Iuliana Țugui 
 


