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Curriculum Vitae 
 

                                                                              

Informaţii personale  

Nume / Prenume  

TRUPINĂ CARMEN-MONICA                                                      

Adresa  IASI 

E-mail   mo_trupina@yahoo.com,  

Naţionalitate  română  

Experienţa profesională  

                                    Perioada  1iulie 2020- prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Profesor de chimie 

Numele şi adresa angajatorului    Liceul Teoretic de Informatică “Gr. Moisil”, Iași, Str. Petre Andrei Nr.9 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

  predare-învățare-evaluare, activități educative 

Perioada  2006 – iunie 2020 

Funcţia sau postul ocupat  director 

Numele şi adresa angajatorului   Grup Şcolar “C. Brâncuşi”/ Liceul Tehnologic Petru Poni  
 Bd. Socola Nr.110, 700268 Iași  

Activităţi si responsabilităţi principale  activități specifice managementului unităților de învățământ 

Perioada  1994 – iunie 2020  

Funcţia sau postul ocupat  profesor de chimie 

Activităţi si responsabilităţi principale  predare-învățare-evaluare; prof. diriginte; activități educative 

Numele şi adresa angajatorului  Grup Scolar "C. Brâncuşi"/Liceul Tehnologic Petru Poni,  Bd. Socola, Nr.110, 700268 IASI  

Perioada  1993 - 1994  

Funcţia sau postul ocupat  educator suplinitor 

Activităţi si responsabilităţi principale  ghidare, monitorizare, învațare, evaluare preșcolari 

Numele şi adresa angajatorului  Gradinita Nr.23, IASI  
 

Educaţie şi formare 
 

                              Perioada  2021 

                                       Calificarea/diploma obţinută  Atestat formare „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori 
pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)”, acreditat prin OMEC nr. 6081/2020 
 

               Numele furnizorului de formare   Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) 

                 Perioada  2019 

Calificarea/diploma obţinută  Certificat „Managementului calității si Controlului Intern Managerial” 

Numele furnizorului de formare  ISOSTAR SERV SRL 

                Perioada  2018 

Calificarea/diploma obţinută  Adeverință absolvire curs “Dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor didactice 
care participă la ex de definitivare si concursul national pt ocuparea posturilor vacante”-
30 credite 
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Numele furnizorului de formare  CCD, IASI 

Calificarea/diploma obţinută  Adeverință absolvire curs “Strategii de integrare a elevilor cu dificultăți de adaptare 
școlară” -22 credite 

Numele furnizorului de formare de CCD Iasi 

             Perioada 2017 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință absolvire curs „Strategii de prevenire si combatere a comportamentelor de risc 
in randul elevilor” –30 ore 

Numele furnizorului de formare CCD Iasi 

               Perioada 2016 

Calificarea/diploma obţinută Atestat absolvire curs „Management educativ participativ” –22 credite 

Numele furnizorului de formare CCD IASI 

                  Perioada 2015 

Calificarea/diploma obţinută  adeverință Profesor metodist 

Numele furnizorului de formare CCD Iași 

Calificarea/diploma obţinută Certificat absolvire curs „One Nation, One education”, Proiect Erasmus 

Numele furnizorului de formare AMFI Agenzia per la Mobilita e la Fromazione Internaționale, Celano, Italia 
     

       lista materiilor studiate/ 
abilităților acumulate            

Integrarea valorilor europene in formarea profesorilor si educația elevilor, implementarea 
practicilor europene in activitățile didactice și educative 

Calificarea/diploma obţinută  Certificat absolvire curs “European Project Management”, Proiect Erasmus 

Numele furnizorului de formare Circle European Educational, Riga, Letonia 
     

 lista materiilor studiate/ abilităților    
           acumulate            

Scrierea si implementarea proiectelor europene, criterii de evaluare proiecte.. 

                 Perioada 2013  

Calificarea/diploma obţinută  Certificat absolvire „Standarde și sisteme de control intern managerial pentru unități 
școlare și educaționale” 

Numele furnizorului de formare  Administrația Publică Locală / SC Anderssen Consulting Group Iași 

Calificarea/diploma obţinută Certificat absolvire „Consilier orientare privind cariera” 

Numele furnizorului de formare S.C INFO EDUCAȚIA SRL, IAȘI 
     

       lista materiilor studiate/ 
abilităților acumulate 

elaborarea psihoprofesiogramelor, studiilor sociologice, administrarea și prelucrarea informațiilor, 
adoptarea deciziilor, perfectionarea profesională, evaluarea psihoprofesională a clienților, 
instruirea clientilor pt motivare, consilierea profesională.. 

Calificarea/diploma obţinută  Certificat absolvire „Inovaţie şi performanţă în dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din mediul urban” 

Numele furnizorului de formare  Ministerul Educației- Proiect FSE,  

Calificarea/diploma obţinută    Adeverință absolvire curs  “Inregistrarea electronică a autoevaluării” 

Numele furnizorului de formare      ARACIP – prin Centrul de formare Iași- proiect strategic ID55668 
     

              lista materiilor 
studiate/abilităților acumulate            

 Formarea experților formatori si a membrilor CEAC pt implementarea manualului de evaluare 
internă a calității și a aplicației informatice 

Calificarea/diploma obţinută    Adeverință absolvire curs  „Utilizarea avansată a instrumentelor TIC” 

Numele furnizorului de formare  Ministerul Educatiei/SIVECO România SA 
     

       lista materiilor studiate/ 
abilităților acumulate            

 Operarea cu notiuni și metode specifice utilizării avansate a instrumetelor tIC și resurselor 
digitale in activitatea didactică, orientarea eficietă in fluxul informational, integrarea instrumentelor 
TC in activitatea curentă pentru creșterea calității actului didactic, conexiuni intra si 
interdisciplinare pentru o invățare integrată eficientă 

                     Perioada  2012  
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Calificarea/diploma obţinută    Adeverință absolvire curs  – „Competente cheie TIC in curriculum şcolar” 

Numele furnizorului de formare  Ministerul Educatiei Nationale - CNEE 

       lista materiilor studiate/                               
abilităților acumulate            

Identificarea instrumentelor TIC specifice disciplinei, formarea si dezvoltarea competențelor TIC 
in contexte mono si transdisciplinare, etc 

             Calificarea/diploma obţinută       Adeverință absolvire curs -  „Controlul - sprijinul educaţiei”-  

Numele furnizorului de formare    CCD Suceava 

Calificarea/diploma obţinută  Atestat de formare continuă-La un clik de o educație modernă si eficientă, Clik1, 

Clik2  

Numele furnizorului de formare   CCD IASI 

 Proiectare curriculară centrată pe competențe, eficiență in predare prin folosirea metodelor 
interactive 

          Perioada   2011 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat – Raising the Quality of education - Study Visit-11-SV-R1-144-IS  

Numele furnizorului de formare   Provincial and District National Education Directorate, Kadikoy, Istanbul, Turcia 

               lista materiilor 
studiate/abilităților acumulate            

 Calitatea in educație, Managementul calității educației 

           Calificarea/diploma obţinută   Certificat – Formator de formatori 

Numele furnizorului de formare   InfoEducatia SRL, Iasi 

               lista materiilor 
studiate/abilităților acumulate            

Pregătirea formării, realizarea activităților, evaluarea participanților, aplicarea tehnivilor speciale 
de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare… 

              Perioada  2010  

Calificarea/diploma obţinută certificat de absolvire -specializare-Director in invatamântul gimnazial, liceal si de maistri 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

asigurarea calitatii procesului educational, coordonarea procesului educational, organizarea 
procedurilor de evaluare, dezvoltarea resurselor umane, utilizarea eficienta a resurselor 
financiare, coordonarea activitatilor de selectie a personalului etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ASOCIATIA INDECO, IASI  

Calificarea/diploma obţinută Certificat absolvire- Manager financiar 

Numele furnizorului de formare INTEC- Institutul European de Traning si Consiliere 

       lista materiilor studiate/ 
abilităților    

           acumulate            

Planul de politică internă a școlii, intocmirea planului financiar, elaborarea bugetului organizatiei, 
rapoarte de control bugetar, analiza sistemului de management, planificarea activității, 
managementul timpului, lucrul in echipă, comunicarea eficienta la nivelul organizatei 

          Perioada 2009  

Calificarea/diploma obţinută  Diploma de master - Managementul mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitatea Tehnică “ Gheorghe Asachi”, Iaşi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Cursuri postuniversitare 

             Perioada  2007 

              Calificarea/diploma obţinută Certificat absolvire - Formator 

               Numele şi tipul instituţiei de     
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociația Română Infoed XX, Iasi 

                Perioada 2006 - 2008  

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire - Managementul unităților de învățământ tehnic și profesional 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

 standarde de calitate ale unitatii de ITP, comunicare si comportament organizațional,    
managementul proiectelor eduationale, managementul parteneriatului scoala-societate  
comerciala, marketing educational, surse de finantare a activitatilor nonformale etc 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Universitatea Tehnică “ Gheorghe Asachi” 
 Iaşi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Cursuri postuniversitare de perfectionare 

                    Perioada  2007  

Calificarea/diploma obţinută  Certificat de competente profesionale ale personalului didactic - ”Calitate și eficiență în 
managementul școlar”, 90 credite- necesar pentru ocuparea funcției de director 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

managementul calitatii, managementul proiectelor, leadership educational, predare si invatare in 
formarea adultilor, managementul strategic, TIC, managementul conflictelor, management 
financiar, etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 Centrul de întâlniri si studii creștine ”Filocalia”, Iași  

               Perioada 2000-2004 

Calificarea/diploma obţinută  Certificat de acordare a gradului I 
 

               Perioada 1988 - 1993  

Calificarea/diploma obţinută  Diploma de licență- specializarea chimie-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  Universitatea ”Al.I. Cuza”, Iasi  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 studii superioare de lunga durată 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleza  A2  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 

independent  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilităţi de comunicare interpersonală - dezvoltate în cadrul dialogului colegial, al relaţiilor cu 
elevii, cu părinţii, autoritățile locale, reprezentați instituții/firme 
- abilităţi de lucru în echipă dezvoltate în grupurile de realizare a proiectelor şi în alte activităţi 
desfăşurate în şcoală și în afara ei 
- sociabilitate, disponibilitate, diplomaţie - dezvoltate în activitatea de director 
- tact, creativitate, inițiative, spirit de observație - dezvoltate in activitatea de profesor și director 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-abilități de comunicare organizaţională, de rezolvare a conflictelor, abilități de management şi 
organizare a timpului- dezvoltate in cadrul activităților desfășurate ca profesor si director 
-competențe organizatorice: marketing educațional, leadership educațional, managementul 
resurselor educaționale, asumarea în mod responsabil a riscului 
capacitatea de a decide, de a impune disciplina în mod conștient, capacitate de analiză si 
sistematizare-dezvoltate în cadrul cursurilor de management și în urma responsabilităților de 
director 

Competenţe şi aptitudini tehnice capacitatea de monitorizare a calității procesului educațional, capacitatea de îndrumare/ 
control/evaluare a personalului didactic dobândite ca urmare a funcției de director 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare   

a calculatorului 

Iniţiere PC; Cursuri AEL, Operare calculator (Word, Excel, Power Point, navigare web - Internet 
Explorer), utilizare teste, web e-mail, motoare de căutare, susţinere lecţii AEL- abilităţi dobândite 
in urma cursurilor TIC dar şi a utilizării zilnice a PC-ului. 

Alte competenţe şi aptitudini - competențe în educarea si formarea adulților dobândite în urma cursurilor și a activității zilnice  
- competențe formate prin coordonarea unor proiecte în cadrul școlii legate de protejarea 
mediului, reducerea violentei din scoli, educația pentru sănătate a tinerilor, etc 
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      Informații suplimentare   

  2012-prezent – membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional 
 2012-prezent – membru în Corpul de Control al Ministrului Educației 
 2021-membru al Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale 

                             Publicații  Cărți: auxiliare pentru disciplina de specialitate: 
1. M. Trupină, Chimie anorganică pentru bacalaureat, Editura PIM, Iasi, 2014 
2. M. Trupină, A. Burescu, J. Cozma, L. Popa, Exerciții si probleme de chimie anorganică, editura 
PIM, Iasi, 2009 
3. M. Trupină, M. Cucoș, A. Burescu, L. Popa, Chimie, Exerciții și probleme pentru clasa a IX a, 
Editura Tehnopress, Iași, 2003 
 
Articole:  
Volumele lucrărilor simpozionului “Brâncuși- spirit și creație”, edițiile: -2010- “Educația pentru 
protecția mediului înconjurător la Gr. Școlar C Brâncuși”, “Proiect didactic pentru tema Reacții 
redox”, 2012- „Experimentul de laborator”, -2013 “Laboratorul virtual”, 2015 „Proiect didactic- 
Recapitulare hidrocarburi”, 2016, “Utilizarea filmelor in cadrul orelor de chimie. Aplicațiile 
electrolizei” , 2017-“Proiectul Erasmus+KA2 -Scoli sustenabile energetic”-rezultate și impact, 
“Educatia juridică pentru elevii de liceu” 
 

                           Proiecte  Inițiator proiecte:  
Am scris proiectele: 
 Erasmus +  KA1, „Experiențe europene pentru reducerea abandonului școlar”-2019 
 Erasmus +  KA1- „Pași pentru crearea unui mediu de învățare european”-2014; pentru ambele 
am obținut finanțare a UE  
Coordonator proiecte:  
- Erasmus +  KA1, „Experiențe europene pentru reducerea abandonului școlar”-2019-2020 
- Erasmus + KA1- „Pași pentru crearea unui mediu de învățare european”, 2014-2016  
- Commenius „This is the world, we have no other word to live in”-2007-2009 
- Proiect regional/interjudetean “Brâncuși Spirit și creație” – edițiile 2010-2019  
- coordonator la nivel de școală: Erasmus + „Scoli Sustenabile energetic”, Sustainable Energy 
Management @ Schools in Europe, ERASMUS+ - KA2 Strategic Partnership 2014 – 2017,  
proiectul Euclides 134246-LLP-1-2007-1-IT-Comenius-CMP „Enhancing the Use of Cooperative 
Learning to increase Development of Science studies, in colaborare cu Liceul CFR, Iasi, 
initiatorul proiectului, și partenerii școli din Italia  
- coordonator alte proiecte la nivel de școală 

  

 


