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Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

 - Responsabil al Comisiei metodice de limba și literatura română;
 - Membru CEAC (2016-2018);  
- Profesor metodist al I.S.J. Iași (din 2008 până în prezent);
 - Membru în Consiliul consultativ al I.S.J. Iași, disciplina Limba și literatura română;
-Expert CNEME
 -  Profesor  mentor, coordonator de practică pedagogică a studenților  Facultății  de
Litere din cadrul Universității „Al. I. Cuza” Iași
 -  Lector în cadrul Centrului de Excelență  – limba română (din 2009 până în 2018),
coordonator pentru clasa a V-a (din 2019 până în prezent)
-  Inițiator  și  organizator  al  concursului interdisciplinar  „Literatura  română  în
dimensiune virtuală” (etapa naţională, din 2010 până în prezent)
- Membru în comisii naționale și județene ale concursurilor și olimpiadelor școlare
în specialitate;
- Responsabil/membru în alte comisii metodice la nivelul scolii  (sponsorizări, proiecte
europene)
- Coordonator proiecte: „Educaţia e şansa ta” – proiect având drept scop reducerea
abandonului şcolar în mediul rural (2016); „Literatura Altfel” (2009-2014),  „Aripi pentru

Icar” – trupa de teatru  (2008-2009), Proiect Şcolar Comenius cu titlul „Arta, muzica şi
cultura – un limbaj comun” (2006-2007), Clubul de debate al Liceului de Informatică
(din  2009),  „Voluntari  LIIS”;  membru  în  echipa  de  coordonare  a  Proiectului  Şcolar
Comenius „Pe aici au trecut romanii” (2004-2007)

  - Performanțe:
- rezultate bune şi foarte bune obţinute în pregătirea elevilor în raport cu standardele

curriculare de performanţă, precum și la examene;
- premii constante ale elevilor la olimpiade și concursuri școlare, atât la gimnaziu, cât

şi la liceu;
- participarea la acţiuni specifice privind reducerea absenteismului şcolar (lectorate cu

părinţii, colaborare cu psihologul şcolii), atragerea de sponsorizări sau cu caracter
antreprenorial în cadrul proiectelor Asociaţiei Părinţi-Elevi-Profesori (PEP);

Implicare constantă în activităţi extracurriculare, în calitate de diriginte:
- activităţi  educative  curriculare  şi  extracurriculare:  serbări  şcolare,  acţiuni

comemorative,  panouri  tematice,  vizite  la  case  memoriale  şi  muzee vizionări  de
spectacole de teatru şi film, excursii şi tabere şcolare;

- proiecte şi parteneriate educaţionale, colaborări cu: Teatrul Ludic (Festivalul Teatru
pentru AmFiTeatru - 2003); Autoritatea Naţională pentru Tineret (2005); Asociaţia
Umanitară „Sfânta Treime” Iaşi  (începând cu 2005);  Asociaţia  Europeană pentru
Apărarea Drepturilor  Omului  şi  Asociaţia Rromilor  Ursari  Iaşi (Proiectul  Literatura
Altfel) etc.;

- activitate de voluntariat, cu implicarea Clubului Voluntarilor „Voluntarii LIIS”.
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Numele şi 
adresa 
angajatorului

 Liceul de Informatică „Gr. C. Moisil”, Iaşi, str. P. Andrei, nr.9, cod 700495

Tipul activităţii 
sau sectorul de 
activitate

 Învăţământ

Perioada 1.09.1995-31.08.1997
Funcţia sau 
postul ocupat

Profesor de limba şi literatura română

Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

Membru evaluator la concursurile judeţene
Membru evaluator în concursurile naţionale

Numele şi 
adresa 
angajatorului

Şcoala Generală Tomeşti

Tipul activităţii 
sau sectorul 
de activitate

Învăţământ

Perioada 1.06.1995-14.08.1995
Funcţia sau 
postul ocupat

Secretar redacţie

Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

Traducere, Editare stiri, machetare pagina

Numele şi 
adresa 
angajatorului

SC INPROIECT SRL, Str. V. Lupu, nr 104, bl. D5, Iaşi

Tipul activităţii 
sau sectorul 
de activitate

Jurnalism

Perioada 2.02.1994-30.05.1995
Funcţia sau 
postul ocupat

Redactor ştiri externe

Principalele 
activităţi şi 
responsabilităţi

Selectare, sintetizare şi redactare ştiri externe
Redactare de articole şi materiale publicistice

Numele şi 
adresa 
angajatorului

Trustul de Presă „24:ORE”, Iaşi, Str. Elena Doamna, nr. 25

Tipul activităţii 
sau sectorul 
de activitate

Jurnalism
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Educaţie şi 
formare

2020-2021: Participare în calitate de membru al echipei de proiect la activitățile 
specifice proiectului european cu titlul FUTURE SCHOOLS USING THE POWER OF 

VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY FOR EDUCATION AND TRAINING IN THE 

CLASSROOM VR@SCHOOL ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIPS FOR 

SCHOOL EDUCATION PROJECT 2018-1-RO01-KA201-049411 (2020-2021): ateliere 
de lucru, elaborare de conținut în vederea publicării unui Ghid al profesorului în 
utilizarea realității virtuale în educație, participare ca formator în cadrul programului 
național de formare Evoluția tehnologiei în educație

2018: participare curs de formare Comunicare instituțională) organizat de și SC 
Info.Educația SRL, cumulând un număr de 10 credite transferabile, perioada 22.01. 
2018 – 11.02. 2018
2016-2017: participarea la programul de formare (Management educaţional 
participativ) organizat de CCD în perioada 4-17 iulie 2017, cumulând un număr de 
22 de credite profesionale transferabile;
2015-2016: Participare la programul de formare continuă Profesor metodist avizat de
MECS, furnizat de CCD Iaşi, cu o durată de 24 de ore; participare la programul de 
formare Eficienţă în practica evaluării acreditat de MECS şi furnizat de CCD Iaşi
2014-2015: Stagiul de instruire din cadrul Proiectului Fii pregătit – Program 

educaţional de sprijin pentru dezvoltarea competenţelor cheie al ISJ Iaşi în 
parteneriat cu ISJ Tulcea ; participare activităţi proiect Rolul familiei în deciziile 
privind evaluarea şcolară a copiilor – organizat de Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi

2013-2014:  Participare  la  activităţile  de  formare  Învăţământul  special  şi  special
integrat  în context european – modele educaţionale din Danemarca,  Franţa şi
Portugalia –  organizat  de  CCD; Participare conferinţa  „Platformă virtuală pentru

schimb transfrontalier între tineri MIS-ETC 2090”  (decembrie 2013); participare

activitatea  de  formare  Reflecții  actuale  asupra  evaluării  educaționale  (CCD,
ianuarie  2014);  absolvirea programului  de specializare pentru ocupaţia de formator

( 60 de ore – decembrie 2013), participarea la întâlnirea profesorilor de limbi străine şi
de  limbă  română  cu  traducătorii,  sub  genericul  „Traducerea  -  rigoare  şi  artă  la
interferenţa de spaţii  culturale” din  cadrul  FILIT  (octombrie  2013);  participare  la
grupul de lucru constituit în vederea elaborării de instrumente  din cadrul proiectului
„Fii pregătit – Program educaţional de sprijin pentru dezvoltarea competenţelor

cheie”  al ISJ Iaşi în parteneriat  cu ISJ Tulcea – august 2014 (5 zile – 45 de ore);
participare  în  cadrul  proiectului  Politici  educaţionale  în  învăţământul  de  stat  şi

particular  din  România  şi  Turcia:  management  şi  leadership,  cultură

organizaţională, provocări ale multiculturalităţii (Istanbul – aprilie 2014, 40 de ore);
Curs de formare Evaluator de competenţe profesionale – org. de Fundaţia EDINFO 

2012-2013: Participare la conferinţa: „CARAGIALE IN PAGINI ŞI MEMORII IEŞENE”  
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Calificarea / 
diploma 
obţinută

Atestat de formare continuă
Atestat de formare continuă
Atestat de formare continuă
Diplomă de participare şi premiul de popularitate pentru soft-ul prezentat
Adeverinţă participare stagiu 
Diplomă de participare
Atestat de formare continuă a personalului didactic
Atestat de formare manager de proiect
Profesor evaluator 
Diplomă expert în dezbaterile oratorice
Certificat de utilizare AEL
Certificat de formator

Discipline 
principale 
studiate / 
competenţe 
dobândite

Grup de lucru în cadrul proiectului de cercetare „Metodologia de implementare a 
domeniilor de competenţe cheie europene în curriculumul şcolar aplicat”
Acreditare profesor mentor
Management de proiect
Competenţe de evaluare 
Expert dezbateri oratorice
Utilizator AEL
Formator educaţia adulţilor
Învăţare activă
Consiliere şi orientare şcolară

Numele şi tipul
instituţiei de 
învăţământ

Universitatea Bucureşti, Universitatea „Babeş Bolyoi” Cluj
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti
CCD Neamţ, ISJ Neamţ, IRSCA Gifted Education 
MECI şi Fundaţia Euroed
Casa Corpului Didactic Iaşi
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Inovări
ARDOR Moldova şi Casa Corpului Didactic Bacău
Casa Corpului Didactic, Iaşi

   Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului

Perioada 2001-2005 Programul START de formare a mentorilor în stagiatură               
Calificarea / 
diploma 
obţinută

Mentor în stagiatură

5



Discipline 
principale 
studiate / 
competenţe 
dobândite

Proiectare didactică, dezvoltarea capacităţilor de predare interactivă, comunicare şi 
parteneriat educaţional, managementul grupului şi al timpului, evaluarea 
performanţelor, capacitatea de a utiliza tehnici ICT şi instruirea asistată pe computer

Numele şi tipul
instituţiei de 
învăţământ / 
furnizorului de 
formare

Consiliul Britanic

Perioada 2003: Evaluare externă prin examenele de bacalaureat
Calificarea / 
diploma 
obţinută

Profesor evaluator

Discipline 
principale 
studiate / 
competenţe 
dobândite

Metodologia evaluării naţionale

Numele şi tipul
instituţiei de 
învăţământ / 
furnizorului de 
formare

Inspectoratul Şcolar Judeţean, Iaşi

Perioada 2000-2002
Calificarea / 
diploma 
obţinută

Gradul didactic II

Discipline 
principale 
studiate / 
competenţe 
dobândite

Limba şi literatura română
Metodica predării limbii şi literaturii române
Psiho-pedagogie

Numele şi tipul
instituţiei de 
învăţământ / 
furnizorului de 
formare

Universitatea „Al. I. Cuza”

Nivelul in 
clasificarea 
naţionala sau 
internaţionala 

II
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Perioada 2001: Formare examinatori
Calificarea / 
diploma 
obţinută

Profesor examinator

Discipline 
principale 
studiate / 
competenţe 
dobândite

Metodologia evaluării prin examene

Numele şi tipul
instituţiei de 
învăţământ / 
furnizorului de 
formare

Inspectoratul Şcolar Judeţean

Perioada 2000
Calificare/ 
diploma 
obţinută 

Profesor definitiv 

Discipline 
principale 
studiate/
                          

Limba română
Literatura română
Metodica predării orelor de limba şi literatura română

Numele şi tipul
instituţiei de 
învăţământ      
/furnizorului de
formare

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi

Nivelul în 
clasificarea 
naţională sau 
internaţională

III

Perioada 1999: Educaţie pentru viaţa de familie
Calificare 
/diploma 
obţinută

Profesor consiliator

Discipline 
principale 
studiate 

Autocunoaştere şi comunicare, Comunicare în sexualitate, Valori şi luarea deciziilor, 
Anatomie şi fiziologie, Rolurile sexelor, Contracepţie şi controlul naşterilor, Boli cu 
transmitere sexuală, Planuri de viitor

Numele şi tipul 
furnizorului de 
formare

Fundaţia Tineri pentru Tineri
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Nivelul în 
clasificarea 
naţională sau 
internaţională

Perioada 1996: Examen de licenţă

Calificare / 
diploma 
obţinută

Profesor licenţiat în litere

Discipline 
principale 
studiate 

Limba română
Literatura română
Limba franceză
Literatura franceză

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Nivelul în 
clasificarea 
naţională sau 
internaţională

Perioada 1990-1994, Facultatea de Litere

Calificarea / 
diploma 
obţinută

Absolventă a Facultăţii de Litere

Disciplinele 
principale 
studiate / 
Competenţe 
dobândite

Limba română contemporană
Istoria limbii române
Istoria literaturii române
Limba franceză
Istoria literaturii franceze
Limba italiană

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Aptitudini şi 
competenţe 
personale

Limba(i) 
maternă(e)

Româna

Limba(i) 
străină(e)

Franceza, engleza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
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Nivel 

european (*)
Ascultare Citire Participare

la
conversaţie

Discurs
oral

Exprimare
scrisă

Limba
1 Foarte bine Foarte bine Foarte bine

Foarte
bine

Foarte bine

Limba 2 Bine Foarte bine bine bine satisfăcător
(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente şi 
abilităţi sociale

Competenţe de comunicare şi relaţionare
Abilităţi de lucru în echipă
Perseverenţă
Ca profesor de limba şi literatura română, responsabil de Comisii metodice, 
organizator de activităţi extracurriculare, coordonator sau participant la diferite proiecte
şcolare, mi-am format deprinderile, abilităţile şi competenţele menţionate.

Competenţe şi 
aptitudini 
organizatorice

Organizator de activităţi în cadrul Festivalului Internaţional de Literatură şi Traducere 
(2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Organizator al Concursului Naţional Literatura română în dimensiune virtuală (din 2009
până în prezent)

Organizator şi administrator test în cadrul Programului Evaluare Continuă în Educaţie 
(2010-2013)
Organizator Concursul Naţional „Mihai Eminescu”, etapa judeţeană 
Coordonator al proiectului naţional „Atenţie! Se dezbate”, desfăşurat în perioada 3-6 
decembrie 2009, în parteneriat cu ISJ Iaşi, Colegiul „M. Eminescu” Iaşi, ARDOR 
Moldova şi Direcţia Judeţeană pentru Tineret.
Coordonator al Concursului Judeţean „Literatura ieşeană în dimensiune virtuală”, ediţia
I, II, III 
Coordonator al proiectului „Literatura Altfel”
Coordonator al Proiectului european „Feljeu” 2 la nivel de instituţie
Coordonator activităţi proiect Comenius
Coordonator al trupei de teatru „Aripi pentru Icar”

Competenţe şi 
aptitudini 
tehnice

Utilizare calculator, Ael
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Competenţe 
şi cunoştinţe
de utilizare a
calculatorulu
i

Utilizare PC (Microsoft World, Microsoft Teams, Sutori, Power Point), navigare NET

Competenţe 
şi aptitudini 
artistice

Teatru, dezbatere oratorică de tipul Karl Popper
Am exersat aptitudinile fireşti pentru un profesor de limba română prin colaborarea cu 
„Teatrul Ludic” din Iaşi

Alte 
competenţe 
şi aptitudini

Autor soft-uri educaţionale (conţinutul ştiinţific, teste)

Coautor al ghidului de prezentare al soft-ului educaţional „Cosmologia personajului 
modern”

Coautor al studiului de prezentare al soft-ului educaţional „C. Petrescu – Ultima 
noapte...”

Coautor al ghidului metodic din cadrul soft-ului educaţional şi al studiului editat în 
cadrul CNIV 

Coautor al studiului „De la textul tradiţional la didactica modernă”

Autor al studiului „Proiectul educaţional, între necesitate şi deziderat” publicat în 
volumul „Responsabilitate publică în educaţie”, Editura Crizon Cosntanţa
Autor al Metodologiei de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Literatura 
română în dimesniune virtuală” aprobat de MECI

Coautor de carte şcolară: „Dicţionar de terminologie literară” (Editura Demiurg, Iaşi, 
2000; ediţie revizuită – 2005) „Literatura română pentru liceu. Proza” (Iaşi, Editura 
DEMIURG, 2006) 
Coordonator şi coautor: „ABC-ul succesului” (Editura PIM, Iaşi, 2010)
Coautor: „Literatura modernistă. Abordări sintetice pentru performanţă şcolară”, Editura
Adenium, Iaşi, 2015; „Literatura română pentru evaluarea naţională”, Editura Adenium,
Iaşi 2016

Permis(e)
de

conducere

-

Prof. dr. Adina Romanescu, director, Liceul Teoretic de Informatică Iași
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Informații 
suplimentare

 prof. Carmen Losonczy, director, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași
 prof. Mihaela Apetroae, inspector școlar pentru limba și literatura română, I.S.J. Iași
 prof. dr. Lăcrămioara Petrescu, Facultatea de Litere din cadrul Universității „Al. I. Cuza”
Iași 

Anexe
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