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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE Romanescu Mihaela - Adina  

  

 Şos. Nicolina nr.116, Iaşi, 707027, România  

 0232/211826      0741023427        

 adina_romanescu@yahoo.com 

 https://www.facebook.com/romanescu.adina.9 

 - 

  Sexul 
Feminin 

Data naşterii 13/01/1975 Naţionalitatea 
Română 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

DIRECTOR AL LICEULUI TEORETIC DE INFORMATICĂ “GRIGORE MOISIL” IAȘI 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

Perioada 22.10.2020 - prezent 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Teoretic de Informatică  “Grigore Moisil” Iaşi 
Str. Petre Andrei nr. 9, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate             

Management 

               Funcţia sau postul 

ocupat 

Director (Anexa 304) 

Principalele activităţi                                                                             

şi responsabilităţi 

Specifice fişei postului 

Perioada 2012 – 21.10.2020 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Teoretic de Informatică  “Grigore Moisil” Iaşi 
Str. Petre Andrei nr. 9, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate             

Management 

               Funcţia sau postul 

ocupat 

Director adjunct (Anexa 1) 

Principalele activităţi                                                                             

şi responsabilităţi 

Specifice fişei postului 

Perioada 2003 - prezent 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Teoretic de Informatică  “Grigore Moisil” Iaşi 
Str. Petre Andrei nr. 9, Iaşi 
www.liis.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate             

 Învăţământ 
 Curriculum 
 Management educativ 

http://www.coduripostale.com/cod-707027
mailto:adina_romanescu@yahoo.com
https://www.facebook.com/romanescu.adina.9
http://www.liis.ro/


2 / 32 
 

 Management şcolar 
 Management proiecte europene 

               Funcţia sau postul 

ocupat 

Profesor titular ştiinţe socio-umane (Anexa 2) 
Specialităţile: 

 Filosofie 
 Economie şi educaţie antreprenorială 

Principalele activităţi                                                                             

şi responsabilităţi 

 

 Profesor titular ştiinţe socio-umane din primul an de activitate, din 1997 
 Responsabil comisia „Om şi societate” (2007 – 2012) – Anexa 37 
 Coordonator al comisiei de programe şi proiecte europene (Anexa 173) 
 Coordonarea programelor educative şcolare şi extraşcolare derulate în perioada 

2012 – prezent, în calitate de director adjunct (Anexa 174) 
 Coordonarea comisiei Curriculum (Anexa 175) 
 Membru Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” 

Iaşi (2012 - prezent), Anexa 56 
 Director (octombrie 2020 – prezent) 
 Membru în grupul de lucru al Ministerului Educației pentru curriculum la disciplina 

Educație antreprenorială (din 2021) 
 Director adjunct (2012 - 2020) 
 Preşedinte/coordonator al Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial în perioada 2013 - 
prezent (Anexele 112 şi 172) 

 Membru în Consiliul Consultativ al disciplinelor socio-umane al ISJ Iaşi,  
2001 – prezent (Anexele 149, 180, 181, 301, 315) 

 Profesor metodist, membru al Registrului de metodişti al I.S.J. Iaşi, octombrie  
2017 – prezent (Anexa 131, Anexa 148, Anexa 165) 

 Responsabil cerc județean al profesorilor de ştiinţe socio-umane (2012 – 2014) – 
Anexa 159 

 Responsabil cerc județean al profesorilor debutanți de ştiinţe socio-umane (2018 – 
prezent) 

 Formator și coordonarea activităților de formare prin furnizarea cursurilor: “Curs de 
formator”, Curs de mentor”, „Evaluator de competențe profesionale”, precum și a 
diferitelor workshop-uri pe teme de antreprenoriat, leadership, activități de învățare 
bazate pe realitate virtuală și augmentată, antreprenoriat și imprimarea 3D, etc 
(Anexele 18a, 18b, 28, 144, 145, 152, 230, 231) 

 Formator și conceptor de programe de formare pentru cadrele didactice Strategii 
moderne de dezvoltare antreprenorială (80 ore), Dezvoltarea competențelor de 
editare multimedia pentru activități transdisciplinare (80 ore), Noi strategii de 
orientare și consiliere în carieră (80 ore) – Anexa 300 

 Dobândirea funcţiei didactice de profesor mentor şi membru al Corpului Naţional de 
Profesori Mentori (2012 - prezent): 
http://www.isjiasi.ro/informatii/mentori%20de%20afisat.pdf 

 Membru al Corpului național de experți în management educațional, 2012-prezent 
(Anexa 166): http://cneme.edu.ro/raport_om.php?jud=IA%C5%9EI 

 Membru în comisia naţională de elaborare a subiectelor de bacalaureat,  
2006 –  2007 (Anexa 33) 

 Evaluator de soft educaţional la Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (2009 - 
http://c3.cniv.ro/?q=2010/eval-2009 şi 2010 - http://c3.cniv.ro/?q=2010/list%C4%83-
evaluatori-cniv) 

 Coordonator pentru 11 proiecte finanţate de Comisia Europeană prin  programele 
Leonardo da Vinci şi Erasmus+, inclusiv inițiate și implicare în elaborarea 
formularelor de candidatură 

 Membru în 16 echipe de gestiune a proiectelor finanţate de Comisia Europeană prin  

http://www.isjiasi.ro/informatii/mentori%20de%20afisat.pdf
http://cneme.edu.ro/raport_om.php?jud=IA%C5%9EI
http://c3.cniv.ro/?q=2010/eval-2009
http://c3.cniv.ro/?q=2010/list%C4%83-evaluatori-cniv
http://c3.cniv.ro/?q=2010/list%C4%83-evaluatori-cniv
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programele Leonardo da Vinci şi Erasmus+, inclusiv inițiate și implicare în 
elaborarea formularelor de candidatură 

 Participare la activităţile a peste 20 de proiecte finanţate de Comisia Europeană prin  
programele Comenius, Leonardo da Vinci şi Erasmus+ 

 Membru în echipa de creare a unui soft educaţional la disciplina Psihologie, 
disponibil la adresa (Anexa 86): http://www.liis.ro/~cbg/psih 

Perioada 1999 – 2003 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Tehnic “Ioan C. Ştefănescu” Iaşi 
Str. Socola nr. 51 – 53 Iaşi,    http://www.colegiulstefanescu.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate                

 Învăţământ 
 Management educativ 

               Funcţia sau postul 

ocupat 

Profesor titular ştiinţe socio-umane 
Specialitatea Filosofie 

Principalele activităţi                                                                             

şi responsabilităţi 

 

 Profesor ştiinţe socio-umane 
 Membru în Consiliul Consultativ al disciplinelor socio-umane al ISJ Iaşi (2001 – 

prezent)  
 Coordonator a numeroase proiecte educative ale şcolii 
 Prezentarea de referate ştiinţifice şi metodice în Consiliul Profesoral al şcolii, comisia 

metodică „Om şi societate” de la nivelul şcolii și cercul județean al profesorilor de 
științe socio-umane 

 Elaborarea unor ghiduri metodice de uz intern, care ulterior au fost publicate cu 
exemple de bună practică la disciplinele socio-umane si diseminarea rezultatelor 
obţinute în proiectele educative coordonate atât la nivelul şcolii, cât şi la nivel 
judeţean 

 Susţinerea unor lecţii deschise la nivelul cercului judeţean al disciplinelor socio-
umane (2001 – disciplina Psihologie, 2011 – disciplina Logică, argumentare și 
comunicare, 2017 – disciplina Educație antreprenorială) 

 Coordonarea practicii pedagogice a studenţilor (2000 – prezent) 
 Responsabil cerc județean al profesorilor de științe socio-umane (2012 – 2013) 
 Responsabil cerc județean al profesorilor debutanți (2018 – prezent) 

Perioada 1997 – 1999 

Numele şi adresa 
angajatorului                

  Colegiul Naţional ”Mihail Sadoveanu” Paşcani   
Str. Sportului, nr. 12, Paşcani, jud. Iaşi 
http://colegiulsadoveanu.ro/ 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular ştiinţe socio-umane 
  Specialitatea Filosofie 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE DOCTORAT, MASTERAT, STUDII APROFUNDATE, PROGRAM 
POSTUNIVERSITAR DE RECONVERSIE PROFESIONALĂ 

  Perioada 5 iunie 2009 

Denumirea organizaţiei de 

educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Romania 

Principalele materii studiate şi 
abilităţile acumulate 

Supoziţiile transcendentalismului kantian – titlul tezei de doctorat 

Tipul calificării/ diploma 
obţinută 

Titlul de Doctor în Filosofie conform Ordinului Ministrului nr.4698/14.08.2009 
(Anexa 3) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

http://www.liis.ro/~cbg/psih
http://www.colegiulstefanescu.ro/
http://colegiulsadoveanu.ro/
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  Perioada Iunie 2009 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Romania 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

 Management educaţional 
 Politici curricular 
 Management de proiect 
 Management financiar 

Tipul calificării/ diploma 
obţinută 

Adeverinţă absolvire masterat “Politici și Management în Educație” (Anexa 4) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Postuniversitar 

  Perioada Iunie 2006 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Universitatea “Dunărea de Jos” Galați 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Economie 
Educaţie antreprenorială 

Tipul calificării/  diploma 
obţinută 

Diplomă absolvire program postuniversitar de conversie profesională “Economie și 
educație antreprenorială” (Anexa 5) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Postuniversitar 
 

  Perioada Iunie 1998 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare,     

Facultatea de Filosofie, Specializarea Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Filosofie 
 

Tipul calificării/  diploma 
obţinută 

Postuniversitar 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Diplomă absolvire studii aprofundate “Filosofie și Spiritualitate răsăriteană”  
(Anexa 6) 

  Perioada Iunie 1997 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Facultatea de Filosofie, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

 Filosofie 
 Psihologie 
 Sociologie 
 Logică 
 Pedagogie 

Tipul calificării/  diploma 
obţinută 

Diplomă de licenţă – specializarea Filosofie (Anexa 7) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Universitar 

  Perioada 1993 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau 

Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, în prezent Colegiul “Mihail Sadoveanu” Pașcani, 
Județul Iași 
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formare,localitatea (ţara)     

  Perioada 1989 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Școala Generală nr. 3 “Iordachi Cantacuzino” Pașcani, județul Iași 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROGRAME DE DEZVOLTARE/PROGRAME DE FORMARE CONTINUĂ 

Perioada 28.06 – 02.07.2021 (online) 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Iași (România)  
Fundatia EuroEd, Iași (România)  
 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Implementarea laboratoarelor VR în școli 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare: Short-term joint staff Training Event on How to implement VR 
laboratories in your school  

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 5.03 – 4.04.2021 (online) 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Asociația Edusfera România 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 - INTERMEDIARI 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverință nr. 2141/21.04.2021 (100 ore și 25 credite profesionale transferabile) - Anexa 
305 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada Februarie – aprilie 2021 (online) 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Evaluare manuale 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Program de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale – CEEM, acreditat 
prin OMEC 5612/19.12.2019 (60 ore și 15 credite profesionale transferabile) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 13 – 14.02.2020 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Pixel Associazione, Florența (Italia)  
CIPAT, Florența (Italia)  

 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Implementarea noilor tehnologii în educație 
Utilizarea scenariilor didactice bazate pe realitate virtuală și realitate augmentată 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare întâlnire transnațională în cadrul proiectului Erasmus+ 2018-1-RO01-
KA201-049411, intitulat Future schools using the power of Virtual and Augmented Reality 
 for education and training in the classroom (Anexa 306) 

Nivelul de clasificare a formei Formare continuă 
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de instruire/învăţământ 

Perioada 16 – 20.09.2019 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil", Iași (România)  
Fundatia EuroEd, Iași (România)  
Make up your business, Iași (România)  
Pixel Associazione, Florența (Italia)  
CIPAT, Florența (Italia)  
Instituto Politécnico de Bragança, Braganca (Portugalia)  
Soros International House, Vilnius (Lituania)  

Vilniaus Karoliniskiu Gymnasium, Vilnius (Lituania) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Implementarea noilor tehnologii în educație 
Exersarea utilizării resurselor din biblioteca digitală creată 
Proiectarea scenariilor didactice bazate pe realitate virtuală și realitate augmentată 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare training organizat în cadrul proiectului Erasmus+ 2018-1-RO01-
KA201-049411, intitulat Future schools using the power of Virtual and Augmented Reality 
 for education and training in the classroom (Anexa 246) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 4 – 6.03.2019 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

European Schoolnet (Bruxelles, Belgia) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Antreprenoriat 
Inteligență emoțională și leadership 
Inteligență socială 
Dezvoltarea învățării sociale într-o organizație 
Management 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificate of Attendance has attended the training course on entrepreneurial education (Anexa 
245) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 27.11.2018 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Parlamentul European Strasbourg 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Construcția continuă a Uniunii Europene prin Ziua Euroscola în Parlamentul European de 
la Strasbourg 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat (Anexa 182) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 4 – 5.10.2018 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Educație europeană și formare continuă 

Tipul calificării/diploma Diplomă (Anexa 183) 
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obţinută 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 6 – 27.10.2018 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

10 Axiome ale educației parentale – Ghid pentru Educația intergenerațională și dezvoltare 
personală 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverință nr. 3909/29.10.2018 – 60 ore și 15 credite profesionale transferabile  (Anexa 184) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 4.10.2018 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Succesul vine din motivație 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de participare (Anexa 185) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 22.03.2018 – 26.04.2018 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Managementul proiectelor educaționale  
Abordări conceptuale în managementul proiectelor 
Managementul ciclului de viață al proiectului educational 
Managementul riscului și managementul conflictului în cadrul proiectelor 
Tipuri de finanțări în cadrul proiectelor educaționale 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic -  89 ore și 22 credite profesionale transferabile 
(Anexa 186) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 26.02.2018 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Admnistrarea testelor internaţionale PISA 2018  

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă nr. 362/08.03.2018 (Anexa 107) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 27.12.2017 – 20.01.2018 
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Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Fundaţia EuroEd – Centrul European de Integrare 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Mentoratul între teorie şi practică – responsabilizarea profesorului faţă de problematica 
abandonului şcolar 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă nr. 31/27.01.2018 – 89 ore, 22 de credite transferabile (Anexa 106) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 22.11. – 14.12.2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Profesorul metodist – roluri şi competenţe în analiza şi evaluarea inspecţiei de specialitate 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă nr. 678/12.02.2018 – 24 ore (Anexa 105) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 24 – 25.10.2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ “GRIGORE MOISIL” IAŞI 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Drones: Experiential Learning and new Training Assets 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de participare (Anexa 104) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 19 – 20.10.2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Danmar Computers Sp. Zoo (Polonia) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Training in 3D Printing To Foster EU Innovation& Creativity –3DP 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de participare (Anexa 103) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 25.09. – 29.09.2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Center for European Integration Iaşi Euroed Foundation 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

D.E.L.T.A. – Digital Europe: Learning, Teaching, Assessment  

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de participare (Anexa 102) 
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Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 3 – 21.07.2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Summon Press (Spania) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Editarea materialelor multimedia 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare (Anexa 101) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  Perioada 15.06 – 18.06.2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Educaţia pentru mediu 
Modalităţi de realizare a activităţilor specifice promovării educaţiei pentru mediu 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă 
30 ore 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  Perioada 26.05. – 27.05. 2017 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

GODESK   SRL 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Training in 3D Printing To Foster EU Innovation& Creativity –3DP 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare (Anexa 177) 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  Perioada 24.11. – 27.11.2016 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

MACDAC ENGINEERING CONSULTANCY BUREAU LTD (MECB), Malta 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Training in 3D Printing To Foster EU Innovation& Creativity –3DP 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare (Anexa 100) 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  Perioada 05.09. – 23.09.2016 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Summon Press, Italia 
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Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Web design pentru afaceri mici şi mijlocii 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare (Anexa 140) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

  Perioada 10.08. – 29.08.2016 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

C.C.D. Iaşi 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Management educaţional 
Conducere, previziune şi evoluţie profesională 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă program formare continuă “Management educaţional participativ”  
89 ore/22 credite profesionale transferabile 
(Anexa 8) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 
 
 

  Perioada 25.11.2015 – 15.01.2016 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

C.C.D. Iaşi 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Management educaţional 
Conducere, previziune şi evoluţie profesională 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic “Eficiență în practica evaluării”  
42 ore/10 credite profesionale transferabile 
 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 
 
 

  Perioada 9.02-6.03.2015 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Casa Corpului Didactic Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Inspecţie şcolară 
Monitorizare 
Comunicare 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă program de formare continuă “Profesor metodist” (24 ore) 
(Anexa 10) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 22.06 – 05.07.2014 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Language Link, Londra, Marea Britanie 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Strategii europene de implementare a mentoratului 

Tipul calificării/diploma Certificat de mobilitate Europass, CNE nr. 2014062024704 (80 ore) 



11 / 32 
 

obţinută (Anexa 11) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 23-23.10.2014 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

RICON Consulting 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Implementarea, monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Diplomă de participare la sesiunea de instruire privind implementarea, monitorizarea şi 
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial (Anexa 12) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

Perioada 06.2014 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

Centrul Carpato Danubiano de Geoecologie (C.C.D.G.) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Educaţie pentru mediu 

Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de participare la Programul Mondial Eco – Şcoală (Anexa 13) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

Perioada 18 - 20.11.2014 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

ANPCDFP 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Scrierea propunerilor de finanţare şi managementul proiectelor în contextul programului 
Erasmus+ 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat participare (Anexa 127) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 09 – 11.2013 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

Ministerul Educaţiei Naţionale in parteneriat cu S.C. Siveco România S.A., S.C. Millenium 
Design Group S.R.L. şi Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie TEHNE 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

“Om şi societate” 
Elaborarea documentelor de planificare şi proiectare didactică şi a altor documente 
curriculare, utilizând correct conceptele specifice analizei structural şi generativ – 
funcţională a curriculumului 
Utilizarea unor strategii didactice capabile să satisfacă exigenţele unui învăţământ modern 
bazat pe competenţe, pe integrarea elementelor de evaluare, a elementelor TIC şi a 
principiilor educaţiei incluzive  
Utilizarea de resurse şi instrumente adecvate unui management eficient al carierei 
didactice 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat 89 ore - 25 credite transferabile (Anexa 163) 
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Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă  

Perioada 06.2013 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

Centrul Carpato Danubiano de Geoecologie (C.C.D.G.) 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Educaţie pentru mediu 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de participare la Programul Mondial Eco – Şcoală (Anexa 14) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă 

Perioada 13.07.2013 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

Asociația Ekip Europa, Malaga, Spania 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Developing Digital Graphic Skills for the New Media Technologies 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de participare (Anexa 233) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Perfecționare 

  Perioada 24.06 – 07.07.2012 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Academia Europea di Firenze, Florenţa, Italia 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Crearea materialelor multimedia pentru activităţi transdisciplinare 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de mobilitate Europass, CNE nr. 2012061315382  (80 ore) 
(Anexa 15) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 02.2012 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)    

Siveco România 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Dinamica societăţii contemporane – impactul asupra educaţiei 
Paradigmele educaţionale în faţa provocărilor societăţii cunoaşterii 
Utilizarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesului educaţional 
Proiectarea pedagogic a softului educaţional 
Crearea softului educaţional 
Prezentarea proiectelor realizate 

Tipul calificării/ diploma 
obţinută 

Atestat formare continuă a personalului didactic “Proiectarea softului educaţional” 
25 credite transferabile 
(Anexa 16) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 
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  Perioada 03.2011 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau 

formare,localitatea (ţara)     

Siveco România S.A. 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Folosirea tehnologiei pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor în secolul XXI 
Identificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utilize tehnologia pentru a stimula 
procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare 
Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată  
Dezvoltarea gândirii critice şi a gândirii sistemice pentru rezolvarea de problem 
Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirea 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă program formare continuă “Instruirea în societatea cunoașterii”  
89 ore/25 credite transferabile 
(Anexa 17) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

Perioada 2011 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara) 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Metode şi tehnici de stimulare a dezvoltării educaţiei pentru mediu 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de formator în educația de mediu (12 ore) 
(Anexa 18) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 07.2010 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Ministerul Educaţiei Naţionale 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Filosofie 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Acordarea gradului didactic I prin echivalare (Anexa 19) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 13.06 – 26.06.2010 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Ekip Europa, Malaga, Spania 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Strategii moderne pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de mobilitate Europass, CNE nr. 201006037037  (80 ore) 
(Anexa 20) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 26.03 –16.04.2010 

Denumirea organizaţiei de EDINFO S.R.L. 
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educaţie sau formare, 
localitatea (ţara)     

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Comunicarea interactivă 
Comunicarea mentor – student – practicant 
Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru 
Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor 
Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare – învăţare 
Îndrumarea studenţilor în alcătuirea proiectului didactic 
Evaluarea performanţelor studenţilor 
Organizarea activităţii de practică 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire pentru ocupaţia de mentor (48 ore) 
(Anexa 21) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 01-04.2009 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

 Psihopedagogia comunicării  
 Managementul clasei de elevi 
 Dezvoltare profesională 
 Managementul carierei 
 Managementul proiectului educaţional 
 Managementul timpului şcolar 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic  
90 ore/30 credite transferabile 
(Anexa 22) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 15-19.09.2008 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Liceul Teoretic de Informatică “Gr. Moisil” Iași 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Pregătire în vederea utilizării AeL 
Pregătire în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru AeL 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă program formare continuă “Curs AEL” (55 ore) 
(Anexa 23) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 15 – 28.06.2008 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

ONECO, Sevillia, Spania 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Noi strategii de orientare şi consiliere în carieră 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de mobilitate Europass nr. 200806041155 (60 ore) 
(Anexa 24) 

Nivelul de clasificare a formei Formare continuă/Perfecţionare 
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de instruire/învăţământ 

  Perioada 09.06.2008 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Sc Euro Didactica Srl 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

 Planificarea proiectului 
 Analiza riscului proiectului 
 Implementarea proiectului 
 Evaluarea proiectului 
 Managementul resurselor umane 
 Management financiar 
 Realizarea si coordonarea unui proiect 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Manager proiect (90 ore) 
(Anexa 25) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 12.2007 – 03.2008 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Universitatea “Al. I. Cuza” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

 Teoria instruirii  
 Psihologia educaţiei 
 Didactica ştiinţelor socio-umane 
 Filosofie. Logică 
 Educaţie intercultural 
 Etică pedagogic 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic  
100 ore/30 credite transferabile 
(Anexa 26) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 15.12-20.02.2008 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

EDINFO SRL 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Elemente de gramatică ale limbii engleze 
Exersarea competenţelor de comunicare în limba engleză 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire pentru ocupaţia “Comunicare în limba engleză”  
(Anexa 27) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 26.02-08.03.2007 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Fundatia de învăţământ preuniversitar “Spiru Haret” 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Pregătirea formării 
Efectuarea formării 
Evaluarea cursanţilor 
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Revizuirea şi promovarea programului de formare 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire pentru ocupaţia de Formator  
(Anexa 28) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 11.2007 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

ORACLE România 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Programul Think.com al Fundaţiei Educaţionale Oracle 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire Think.com 
(Anexa 29) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 10 – 15.09.2001 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau 

formare,localitatea (ţara)    

Consiliul Naţional pentru Pregătirea Profesorilor 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

 Rolul mentorului 
 Parteneriatul dintre învăţământul universitar şi cel preuniversitar 
 Specificul formării pentru profesia didactică 
 Dezvoltarea gândirii pedagogice modern 
 Deprinderi managerial necesare mentorului 
 Etapele formării prin parctica pedagogică 
 Practicianul reflective 
 Notarea şi evaluarea 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă pentru stagiul de perfecţionare “Curs de formare de mentori” (60 ore) 
(Anexa 30) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 10.02-11.06.2001 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau formare, 

localitatea (ţara)     

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Principalele materii studiate 
şi abilităţile acumulate 

Metode de gândire critic 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare „Metodologia lecturii şi scrierii pentru 
dezvoltarea gândirii” (40 ore) 
(Anexa 31) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

  Perioada 13-14.05.2000 

Denumirea organizaţiei de 
educaţie sau 

formare,localitatea (ţara)     

Fundaţia Tineri pentru Tineri, Casa Corpului Didactic Iaşi 

Principalele materii studiate Învăţarea experimental 
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şi abilităţile acumulate Comunicare şi feed-back 
Metode şi tehnici interactive de predare 
Dinamica de grup 

Tipul calificării/diploma 
obţinută 

Adeverinţă de participare la cursul de instruire “Educaţie pentru viaţa de familie”, faza a II-
a (24 ore) 
(Anexa 32) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/învăţământ 

Formare continuă/Perfecţionare 

COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limba maternă Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Limba franceză (conform foii 
matricole) 

B1  B1  A2  A2  A2 

Limba engleză (conform 
anexei 27) 

B1  A2  A2  A2  A2  

Competenţe de comunicare  Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin programele de formare absolvite şi 
diseminarea acestora 

 Competenţe de comunicare dezvoltate prin activităţile specifice domeniului curriculum care 
au presupus conectarea la stiluri didactice diferite ale cadrelor didactice, prin oferirea 
suportului motivaţional necesar obţinerii performanţelor didactice sau implementarea unor 
soluţii de eficientizare a acestora, susţinerea formării profesionale a debutanţilor, motivarea 
dezvoltării permanente a cadrelor didactice prin participarea la stagii europene de formare 

 Competențe de comunicator al rezultatelor obținute de instituție, în calitate de purtător de 
cuvânt din 2012 până în prezent al Liceului Teoretic de Informatică  “Grigore Moisil” Iaşi 

 Capacitate de negociere şi rezolvare de conflicte dezvoltată prin programele de master 
absolvite care au avut multe discipline din domeniul comunicării, precum şi aplicarea 
acestora în situaţiile  educaţionale specifice mediului şcolar 

 Comunicare eficientă în cadrul echipelor de proiect ale celor 8 proiecte derulate în cadrul 
programului Leonardo da Vinci coordonat de A.N.P.C.D.E.F.P. şi finanţat de Comisia 
Europeană 

 Comunicare eficientă în cadrul echipelor de proiect ale celor 8 proiecte derulate în cadrul 
programului Erasmus+ coordonat de A.N.P.C.D.E.F.P. şi finanţat de Comisia Europeană 

 Formator pe teme de comunicare în cadrul programelor de educaţie a adulţilor aprobate de 
C.N.F.P.A. şi intitulate “Curs de formator”, “Curs de mentor”, “Evaluator de competenţe 
profesionale” (Anexele 144, 145) 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 Competenţe de leadership  
 Monitorizarea informaţiei/acţiunilor la nivelul şcolii 
 Competenţe de analiză/diagnoză/prognoză şi de evaluare a activităţilor şcolii, în vederea 

organizării eficiente a acestora 
 Aprecierea ofertelor de recrutare-angajare, formare managerială şi dezvoltare instituţională 
 Organizarea, controlul, verificarea, evaluarea şi luarea deciziilor. 
 Elaborare strategie de internaţionalizare a şcolii - Anexa 147 
 Capacitate de adaptare la situaţii noi educaţionale, prin participarea la activităţi de formare 

derulate în diferite sisteme europene de educaţie şi implementarea activităţilor de formare 
a adulţilor pentru medii profesionale diverse (sistem bancar, judiciar, administrativ) 

 Abilitate de relaţionare în echipă dezvoltată prin participarea în diferite grupuri de lucru: 
- elaborare subiecte bacalaureat la nivel naţional (Anexa 33) 
- coordonarea celor 11 proiecte europene implementate sau în curs de derulare (Anexele 

38 – 46,  179) 

  Capacitate de organizare a activităților proiectelor europene implementate: 
- membră în 16 echipe de proiecte europene (menționate la secțiunea Proiecte), 

11 proiecte coordonate, menţionate anterior şi proiectele nr. LLP-
LdV/IVT/2011/RO/290 intitulat „Competenţe de administrare de reţele pentru 
afacerile mici şi mijlocii”, partener alfatraining Bildungzentrum, Karlsruhe 
(Germania), 2011 – 2012, LLP-LdV-IVT-201-RO- 289 intitulat „Training and 
Acquiring sKills in Entrepreneurship using IT - TAKE IT”, partener alfatraining 
Bildungzentrum, Karlsruhe (Germania), 2012 – 2013, proiectul de parteneriat 
strategic Erasmus+ nr. 2016-1-IT01-KA202-005374, intitulat „Drones: 
Experiential Learning and new Training Assets” (2016 – 2019) (Anexele 47 – 
49), proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA201-
049411 

- sprijin în implementarea celor 16 proiecte europene în care am fost membră în 
echipa de proiect şi a încă 6 proiecte europene la care am participat la activități: 
1. Proiect DELTA – Digital Europe: Learning. Teaching. Assesment 2016-1-

IT02-KA101-023992, septembrie 2017 (Anexa 187) 
2. Proiect “IT’S SCIENCE TIME”, cod MIS ETC 2302, Programul Operaţional 

Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013 (2014) 
(Anexa 50) 

3. Proiect Multilateral Comenius nr. 12-PM-20-IS-RO, intitulat “New 
technologies help to get closer to our European neighbors” (2012 – 2014) 
(Anexele 51, 142, 146) 

4. Proiectul “Turism European” FSE Programul Operaţional Sectorial pentru 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 
2.3 Acces şi participare la formarea profesională continuă implmentat de 
EDINFO SRL (Anexa 52) 

5. Proiectul “Iniţiative de cooperare transfrontalieră privind sănătatea mintală a 
adolescenţilor din zona de graniţă România – Republica Moldova – 
SMADO”, Programul de Cooperare Transfrontalieră implementat de 
Asociaţia Partener (2011 – 2013) (Anexa 53) 

6. Proiect LLP de educaţie a adulţilor (job shadowing), Acţiunea Comenius, 
implementat de Şcoala “Ion Ghica” Iaşi (2008) (Anexa 54) 

- participare la activităţile proiectului “Rolul familiei în deciziile privind evaluarea 
şcolară a copiilor”, implementat de D.P.P.D. din cadrul Universităţii “Alexandru 
Ioan Cuza” Iaşi (Anexa 55) 

- membră în consiliul consultativ judeţean al profesorilor de ştiinţe socio – umane 
(2001 – prezent) (Anexa 149, 180, 181) 
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- membră în colectivele de organizare ale simpozionului  judeţean ”Educaţia – o 
cale spre europa” (2002), simpozionului judeţean ”Parteneriat în educaţie”  ( 
2003), concursului regional interdisciplinar ”Religia în dimensiune virtuală” 
(Anexa 161),  concursului naţional ”Istorie şi societate în dimensiune virtuală” 
(faza judeţeană şi naţională, 2006 – 2007, faza judeţeană 2014 - 2015 – Anexa 
155), concursului naţional „Literatura în dimensiune virtuală”, 2013 – Anexa 154,  

- implicare în organizarea Olimpiadei Internaţionale de Filosofie, Iaşi, mai 2008 
(Anexa 57) 

- implicare în organizarea Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe Socio-Umane, Iaşi, 2 – 
6 aprilie 2018 (Anexele 116, 157 şi 158)  

- redactor al revistei internaţionale de filosofia culturii şi axiologie - Cultura. 
International Journal of Philosophy of Culture and Axiology (Anexa 164) 

- membru fondator al Societăţii de Filosofie ”Ernest Stere” 
- membră în diferite comisii la nivelul instituției, dintre care voi menţiona câteva 

din anul şcolar 2019/2020: Comisia Mass – Media (purtător de cuvânt și 
responsabil), Comisia de implementare a Sistemului de Control Intern 
Managerial (președinte), Comisia de proiecte și programe europene, Comisia 
pentru Securitatea și Sănătatea în Muncă (președinte), etc  (Anexa 195) 

  Capacitate de organizare a activităților din cadrul comisiilor naționale și 
județene pentru derularea examenelor naționale, a concursurilor și 
olimpiadelor școlare, a concursurilor de ocupare a posturilor didactice și 
nedidactice, precum și a activităților metodice derulate la nivel județean și 
național: 

 Secretar al Comisiei de evaluare – Titularizare 2021 (Anexa 313) 
 Vicepreşedinte al Comisiei de examen bacalaureat de la Centrul de 

examen Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Iași, iunie - iulie 2021 
(Anexa 312) 

 Elaborare subiecte în cadrul simulărilor bacalaureatului organizate de 
Inspectoratul Școlar Județean Iași (Anexa 314) 

 Preşedinte al Comisiei de examen bacalaureat de la Centrul de examen 
Liceul Teoretic “Lascăr Rosetti” Răducăneni, iulie 2020 (Anexa 194) 

 Membră în Comisia Județeană constituită în cadrul mișcării personalului 
didactic pentru anul școlar 2019 – 2020 (Anexa 193) 

 Membră în Comisia Județeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, 
februarie – martie 2020 (Anexa 192) 

 Vicepreşedinte al Comisiei de examen bacalaureat de la Centrul de 
examen al Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași, iulie 
2019 (Anexa 191) 

 Desfășurarea de inspecții special în cadrul concursului de ocupare a 
posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, 
mai 2019 (Anexa 190) 

 Membră în Comisia Județeană a Olimpiadei de Științe Socio-Umane, 
februarie – martie 2019 (Anexa 189) 

 Membră în Comisia de examen bacalaureat, sesiunea august – 
septembrie 2018 (Anexa 188) 

 Membră în Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de 
ocupare a posturilor/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul 
preuniversitar de la Centrul de Concurs nr. 3 – Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” Iaşi, iulie 2018 (Anexa 123) 

 Preşedinte al Comisiei de examen bacalaureat de la Centrul de examen 
nr. 5 – Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi, iunie – iulie 2018 
(Anexa 122) 
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 Organizator al Concursului judeţean interdisciplinar “Urmaşii lui Moisil”, 
ediţia a XIII-a, 5 – 6 mai 2018 (Anexa 121) 

 Vicepreşedinte al Comisiei judeţene de organizare, desfăşurare şi 
evaluare a Concursului judeţean “Sesiunea de referate şi comunicări 
ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplinele socio-
umane”, mai 2018 (Anexa 120) 

 Membru în Comisia judeţeană de organizare, desfăşurare şi evaluare a 
Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane, martie 2018 (Anexa 119) 

 Vicepreşedinte al Comisiei judeţene de organizare, desfăşurare şi 
evaluare a Concursului de Geografie “GeoInfo Virtual”, faza naţională, 
Iaşi, februarie 2018 (Anexa 118) 

 Membru în comisia judeţeană de organizare, desfăşurare şi evaluare a 
Concursului Naţional “Istorie şi societate în dimensiune virtuală”, 
Secţiunea general II. Ştiinţe socio-umane, ianuarie 2018 (Anexa 155) 

 Membru în Comisia judeţeană de organizare, desfăşurare şi evaluare a 
Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane, 2017 (Anexa 150) 

 Membru în Comisia de mobilitate la nivel judeţean 2017 (Anexa 151) 
 Membru în Comisia judeţeană de organizare, desfăşurare şi evaluare a 

Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane,  în foarte mulţi ani şcolari (Anexele 
143, 157, 158) 

 Organizare Cerc metodic al profesorilor de ştiinţe socio-umane, an 
şcolar 2015-2016 cu prezentare referat (Anexa 152) 

 Vicepreşedinte al Comisiei Judeţene de organizare şi desfăşurare a 
Olimpiadei de Ştiinţe Socio-Umane, 2013 (Anexa 153) 

 Competenţe de monitorizare dovedite în calitate de profesor însoţitor al grupelor de 
participanţi – elevi din cadrul proiectelor: 

 LLP-LdV/IVT/2011/RO/290 (Anexa 58) 
 LLP-LdV/IVT/2011/RO/311 (Anexa 59) 
 LdV/IVT/2011/RO/290, LLP-LdV/IVT/2012/RO/210 (Anexa 60) 
 Erasmus+ 2015-1-RO01-KA102-014854 (Anexa 61) 

 Competenţe de gestionare eficientă a fondurilor europene 

 Competenţe de administrare eficientă a resurselor umane şi materiale în vederea 

atingerii obiectivelor organizaţiei 

Competenţe informatice  O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 
 Competenţe de utilizare PC, nivel mediu - avansat, justificate prin: 
 Adeverință absolvire program de formare “GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 – 

INTERMEDIARI”, aprilie 2021 (Anexa 305) 
 Atestat de formare profesională pentru programul „Profesorul – creator de soft 

educaţional”, 2011 (Anexa 16) 
 Adeverinţă de absolvire  a programului de formare continuă „Instruirea în societatea 

cunoaşterii” organizat de Siveco România S.A., 2011 (Anexa 17) 
 Adeverinţă de absolvire a Cursului AEL, 2008 (Anexa 23) 
 Certificat de Absolvire al programului Think.com  organizat de Oracle Education 

Foundation, 2007 (Anexa 29) 
 Publicarea unui blog dedicat activităţilor de învăţare pentru disciplina educaţie 

antreprenorială, la adresa: http://educatie-antreprenoriala.blogspot.ro/ 
 Membru în echipa de creare a unui soft educaţional la disciplina Psihologie, disponibil la 

adresa: http://www.psih.uaic.ro/~elearning/istsoc/ 
 Elaborarea modulului Boosting entrepreneurial spirit, creativity and innovation-

case studies cursului disponibil la link-ul (Anexa 242): 
https://3d-p.eu/wp-content/uploads/2018/08/IO3_3DP-courseware_EN.pdf 

 Implicarea în elaborarea materialelor didactice de predare a disciplinelor STEM 

http://educatie-antreprenoriala.blogspot.ro/
http://www.psih.uaic.ro/~elearning/istsoc/
https://3d-p.eu/wp-content/uploads/2018/08/IO3_3DP-courseware_EN.pdf
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utilizând tehnologia dronelor (Anexa 243): 
https://www.cisita.parma.it/wp-content/uploads/2019/07/IO2_ICT_RO.pdf 
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-
IT01-KA202-
005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005
374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMew
KHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554 

 Implicare în elaborarea bibliotecii digitale de resurse bazate pe realitate virtuală și 
augmentată, disponibilă la: 
https://vr-school.eu/lectii 

 Implicare în elaborarea ghidului Teachers Guide on Virtual Reality in school 
education: 
https://vr-school.eu/io2 

 Elaborarea unei resurse educaționale deschise (RED) în calitate de autor, 
intitulată GHID DE RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU DISCIPLINA 
EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ – CLASA a X-a, avizat de I.S.J. Iaşi (Anexa 
196): 
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-
de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-
adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60 

Alte competenţe: 
 
 Elaborarea a peste 30 de formulare de candidatură/cereri de finanțare pentru 

proiecte/programe educaționale finanțate de Comisia Europeană, dintre care 16 au 

fost aprobate în cadrul programelor Leonardo da Vinci și Erasmus+, cu bugete 

nerambursabile cuprinse între 20 000 și 250 000 de euro 

 Coordonarea și elaborarea portofoliilor instituției pentru titlul de Școală Europeană 

obținute în 2014 și 2018 

 Elaborarea Strategiei de Internaționalizare a Liceului Teoretic de Informatică 

“Grigore Moisil” Iași, aprobată în Consiliul de Administrație al școlii, în 2016 

 Purtător de cuvânt al Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași, în 

perioada 2012 – present (Anexă 233) 

 Promovarea activităților Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași în 

mass-media prin elaborarea comunicatelor de presă despre activitățile școlii: 

http://www.liis.ro/Pages/view/default/705 

 Promovarea activităților Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași în 

mass-media prin participarea la emisiuni, în calitate de invitat: 

 07.06.2021 EDUCAȚIA LA ALT NIVEL - interviu cu directorul Liceului 

Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" Iași - prof.dr. Adina Romanescu - 

Infinit Tv 

 19.05.2021 https://www.bzi.ro/moment-aniversar-pentru-invatamantul-

preuniversitar-din-oras-despre-implinirea-a-jumatate-de-secol-educational-

informatic-in-studioul-bzi-live-alaturi-de-prof-dr-adina-romanescu-manager-

al-liceul-4191009 

 13.05.2021 IASUL TE VEDE | LIIS 5.0 (P2) - Invitat: Adina ROMANESCU | 

director LIIS 13 mai 2021 IasiTvLife 

 03.02.2021 LIVE VIDEO – Dialog educaţional de impact, în Platoul BZI 

LIVE! Despre 50 ani de excelenţă şi tradiţie în  învăţământ alături de prof. 

dr. Adina Romanescu, managerul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore 

Moisil” din Iaşi - www.bzi.ro 

 19.02.2021 Emisiunea "Dileme morale și etice" (partea a II-a) Iași Tv Life -

https://www.cisita.parma.it/wp-content/uploads/2019/07/IO2_ICT_RO.pdf
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://vr-school.eu/lectii
https://vr-school.eu/io2
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60
http://www.liis.ro/Pages/view/default/705
https://www.youtube.com/watch?v=oj0l3RH_3qY&t=835s&ab_channel=InfinitTv
https://www.youtube.com/watch?v=oj0l3RH_3qY&t=835s&ab_channel=InfinitTv
https://www.youtube.com/watch?v=oj0l3RH_3qY&t=835s&ab_channel=InfinitTv
https://www.youtube.com/watch?v=r9fFU9ePnbU&t=1326s&ab_channel=IasiTvLife
https://www.youtube.com/watch?v=r9fFU9ePnbU&t=1326s&ab_channel=IasiTvLife
https://www.bzi.ro/dialog-educational-de-impact-in-platoul-bzi-live-despre-50-ani-de-excelenta-si-traditie-in-invatamant-alaturi-de-prof-dr-adina-romanescu-managerul-liceului-teoretic-de-informatica-grigore-moisi-4121119
https://www.bzi.ro/dialog-educational-de-impact-in-platoul-bzi-live-despre-50-ani-de-excelenta-si-traditie-in-invatamant-alaturi-de-prof-dr-adina-romanescu-managerul-liceului-teoretic-de-informatica-grigore-moisi-4121119
https://www.bzi.ro/dialog-educational-de-impact-in-platoul-bzi-live-despre-50-ani-de-excelenta-si-traditie-in-invatamant-alaturi-de-prof-dr-adina-romanescu-managerul-liceului-teoretic-de-informatica-grigore-moisi-4121119
https://www.bzi.ro/dialog-educational-de-impact-in-platoul-bzi-live-despre-50-ani-de-excelenta-si-traditie-in-invatamant-alaturi-de-prof-dr-adina-romanescu-managerul-liceului-teoretic-de-informatica-grigore-moisi-4121119
https://www.youtube.com/watch?v=y4ikte0eFbc&ab_channel=IasiTvLife
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 Invitat: prof. dr. Adina Mihaela ROMANESCU | director  Liceul Teoretic de 

Informatica "Grigore Moisil" Iași 

 19.02.2021 Emisiunea "Dileme morale și etice" (partea I) Iași Tv Life -

 Invitat: prof. dr. Adina Mihaela ROMANESCU | director  Liceul Teoretic de 

Informatica "Grigore Moisil" Iași 

 10.02.2021 Videoteca excelentei | invitat prof. Adina Romanescu | Orele, 

între online și în bănci - Apollonia TV 

 16.12.2020 IAȘI AI panel - Education - Creating and retaining talent is one 

of the challenges that Romania, among other countries is having when 

talking about the development and adoption of artificial intelligence and 

other emerging technologies - guests : prof.dr.Adina Romanescu, prof. 

Mirela Tibu 

 https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-

licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-

evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-

3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=

Eveniment%20-

%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754M

gGqv2-qw6c_HBXbje5c 

 https://www.facebook.com/AntenadeIasi/videos/425619441359719 

 https://www.youtube.com/watch?v=IZXpJoUbFbE&feature=youtu.be&fbclid

=IwAR3lnnaa6vPBNttBNWP8RnqAcKJFMPkpmqSX6r4-

FzUsASXDWsRHENAlYfs 

 https://www.facebook.com/100000734344431/videos/pcb.21459139854430

59/2145913645443093/ 

 https://www.bzi.ro/la-bzi-live-sunt-invitati-managerii-institutiei-care-ofera-

resursa-umana-pentru-domeniul-it-profesorii-cristina-timofte-si-adina-

romanescu-de-la-liceul-de-informatica-din-iasi-live-video-672853 

 https://www.facebook.com/watch/live/?v=283886002336604&ref=watch_per

malink 

 https://www.youtube.com/watch?v=4tjLTkY-39A&feature=youtu.be 

 

 Permis de conducere Nu deţin permis de conducere 

INFORMAŢII 
SUPLIMENTARE 

 

 Publicaţii  Cărţi publicate, autor: ”Filosofie. Teste-grilă pentru bacalaureat şi admitere în 
învăţământul superior”, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2001 (Anexa 62) 

 Publicarea de articole, studii în reviste de specialitate în calitate de autor:  
 „Să dăm startul școlilor pentru viitor” în volumul “Noi perspective ale 

educației în era digitală” în volumul “Noi perspective ale educației în era 
digitală”, ISSN, 2021 (Anexa 303) 

 „Școli care învață – școli care se transformă” în volumul “Noi perspective 
ale educației în era digitală” în volumul “Noi perspective ale educației în 
era digitală”, ISSN, 2020 (Anexa 302) 

 „Profilul psihopedagogic al profesorului în ipostaza de formator european” 
(Anexa 65) 

 „Abordarea situaţiilor de învăţare în educaţia adulţilor” (Anexa 66) 
 “Supoziţii leibniziene ale transcendentalismului kantian” (Anexa 71) 

https://www.youtube.com/watch?v=y4ikte0eFbc&ab_channel=IasiTvLife
https://www.youtube.com/watch?v=y4ikte0eFbc&ab_channel=IasiTvLife
https://www.youtube.com/watch?v=uDZGyJlKoLU&feature=youtu.be&ab_channel=IasiTvLife
https://www.youtube.com/watch?v=uDZGyJlKoLU&feature=youtu.be&ab_channel=IasiTvLife
https://www.youtube.com/watch?v=uDZGyJlKoLU&feature=youtu.be&ab_channel=IasiTvLife
https://www.youtube.com/watch?v=47X53SCMQRI&feature=youtu.be&ab_channel=ApolloniaTV
https://www.youtube.com/watch?v=47X53SCMQRI&feature=youtu.be&ab_channel=ApolloniaTV
https://www.youtube.com/watch?v=AU1ktQMbgfA&feature=youtu.be&ab_channel=IA%C8%98IAI
https://www.youtube.com/watch?v=AU1ktQMbgfA&feature=youtu.be&ab_channel=IA%C8%98IAI
https://www.youtube.com/watch?v=AU1ktQMbgfA&feature=youtu.be&ab_channel=IA%C8%98IAI
https://www.youtube.com/watch?v=AU1ktQMbgfA&feature=youtu.be&ab_channel=IA%C8%98IAI
https://www.youtube.com/watch?v=AU1ktQMbgfA&feature=youtu.be&ab_channel=IA%C8%98IAI
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.bzi.ro/managerii-unora-dintre-cele-mai-importante-colegii-si-licee-din-romania-au-dialogat-despre-activitatea-educationala-la-nivel-de-evaluare-online-si-pregatirea-admiterii-la-evaluarea-nationala-si-bacala-3946808?utm_source=website&utm_campaign=homepage&utm_medium=Eveniment%20-%20Social&fbclid=IwAR0G_EhmopDum0utOGBYMFwz1BPvjpdEr9uk754MgGqv2-qw6c_HBXbje5c
https://www.facebook.com/AntenadeIasi/videos/425619441359719
https://www.youtube.com/watch?v=IZXpJoUbFbE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3lnnaa6vPBNttBNWP8RnqAcKJFMPkpmqSX6r4-FzUsASXDWsRHENAlYfs
https://www.youtube.com/watch?v=IZXpJoUbFbE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3lnnaa6vPBNttBNWP8RnqAcKJFMPkpmqSX6r4-FzUsASXDWsRHENAlYfs
https://www.youtube.com/watch?v=IZXpJoUbFbE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3lnnaa6vPBNttBNWP8RnqAcKJFMPkpmqSX6r4-FzUsASXDWsRHENAlYfs
https://www.facebook.com/100000734344431/videos/pcb.2145913985443059/2145913645443093/
https://www.facebook.com/100000734344431/videos/pcb.2145913985443059/2145913645443093/
https://www.bzi.ro/la-bzi-live-sunt-invitati-managerii-institutiei-care-ofera-resursa-umana-pentru-domeniul-it-profesorii-cristina-timofte-si-adina-romanescu-de-la-liceul-de-informatica-din-iasi-live-video-672853
https://www.bzi.ro/la-bzi-live-sunt-invitati-managerii-institutiei-care-ofera-resursa-umana-pentru-domeniul-it-profesorii-cristina-timofte-si-adina-romanescu-de-la-liceul-de-informatica-din-iasi-live-video-672853
https://www.bzi.ro/la-bzi-live-sunt-invitati-managerii-institutiei-care-ofera-resursa-umana-pentru-domeniul-it-profesorii-cristina-timofte-si-adina-romanescu-de-la-liceul-de-informatica-din-iasi-live-video-672853
https://www.facebook.com/watch/live/?v=283886002336604&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=283886002336604&ref=watch_permalink
https://www.youtube.com/watch?v=4tjLTkY-39A&feature=youtu.be
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 "Două paradigme   fundamentale   în   înţelegerea   spaţiului   şi timpului" 
 ”Descartes şi triumful psihologiei analitice” 
 ”Legitimarea criticismului kantian în schematismul intelectului pur”, 
 “Categoriile kantiene – supoziţii ale gândirii” 
 „Antecedente ale eului transcendental: cogito-ul cartesian” 

 Publicarea de articole, studii în reviste de specialitate în calitate de coautor: 
 “Future schools using the power of virtual and augmented Reality for 

education and training in the classroom” în revistă internațională (Anexa 
236): https://www.enter-network.eu/3d-flip-book/focus-europe-vrinsight-
greenpaper/ (pagina 98) 

 „Spațiul educațional european. Planul de acțiune pentru educație digitală” 
în volumul ”Școala ieșeană și provocările erei digitale” (Anexa 235) 

 “Paradigma: Educația 1.0 - 2.0 – 3.0 – 4.0” în volumul “Noi perspective ale 
educației în era digitală”, ISSN, 2019 (Anexa 234)   

 “Crearea unor contexte educaţionale în vederea producerii unei învăţări 
vizibile” (Anexa 109) 

 „Rolul profilului psihosocial al grupului de adulţi în proiectarea scenariilor 
de învăţare” (Anexa 67) 

 „Dezvoltarea competențelor IT prin proiecte europene” (Anexa 139) 
 „Parteneri educaţionali în dezvoltarea antreprenorială a elevilor” (Anexa 

68) 
 „Selecţia metodelor şi mijloacelor în educaţia adulţilor” (Anexa 170) 
 „Dimensiunea europeană a formării continue a cadrelor didactice” (Anexa 

197) 
 „Perspective europene ale educaţiei pentru angajare” (Anexa 171). 
 „Mesajul publicitar între persuadare şi veridicitate” (Anexa 69) 
 ”Condiţii psihopedagogice în elaborarea softului educaţional” (Anexa 70) 
 ”Dimensiunea europeană a şcolii româneşti” (Anexa 72) 
 “Aspecte ale relaţiei şcoală – familie în contextul educaţiei permanente” 

(Anexa 73) 
 ”Nota la purtare – orizont şi perspective pe linia reformei educaţionale” 

(Anexa 74) 
Elaborare de produse/obiecte intelectuale de tip OER (resurse educaționale 
deschise și gratuite pentru toți profesorii din Europa), în calitate de coautor: 

 Elaborarea modulului Boosting entrepreneurial spirit, creativity and innovation-
case studies cursului disponibil la link-ul (Anexa 242): 
https://3d-p.eu/wp-content/uploads/2018/08/IO3_3DP-courseware_EN.pdf 

 Implicarea în elaborarea materialelor didactice de predare a disciplinelor STEM 
utilizând tehnologia dronelor (Anexa 243):  
https://www.cisita.parma.it/wp-content/uploads/2019/07/IO2_ICT_RO.pdf 
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-
IT01-KA202-
005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005
374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMew
KHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554 

 Implicare în elaborarea bibliotecii digitale de resurse bazate pe realitate virtuală și 
augmentată, disponibilă la: 
https://vr-school.eu/lectii 

 Implicare în elaborarea ghidului Teachers Guide on Virtual Reality in school 
education: 
https://vr-school.eu/io2 
Coordonarea de ghiduri metodice: 

 eLiis. Resurse educaționale și instrumente privind învățarea online, Editura Spiru 
Haret, Iași, 2021 (Anexa 307) 

 Social Media în școală (repere pentru utilizarea Social Media în activități didactice 

https://www.enter-network.eu/3d-flip-book/focus-europe-vrinsight-greenpaper/
https://www.enter-network.eu/3d-flip-book/focus-europe-vrinsight-greenpaper/
https://3d-p.eu/wp-content/uploads/2018/08/IO3_3DP-courseware_EN.pdf
https://www.cisita.parma.it/wp-content/uploads/2019/07/IO2_ICT_RO.pdf
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://www.google.com/search?q=Erasmus%2B+KA2+D.E.L.T.A,+nr.+2016-1-IT01-KA202-005374&tbm=isch&chips=q:erasmus%2B+ka2+delta+nr+2016+1+it01+ka202+005374,online_chips:grigore+moisil&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi8vtCZ9JLrAhXtMewKHaP-DxUQ4lYoAnoECAEQFw&biw=1017&bih=554
https://vr-school.eu/lectii
https://vr-school.eu/io2
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și extrașcolare), Editura Spiru Haret, Iași, 2021 (Anexa 311) 
Elaborare de diferite auxiliare curriculare în calitate de autor:  

 GHID DE RESURSE EDUCAȚIONALE PENTRU DISCIPLINA EDUCAȚIE 
ANTREPRENORIALĂ – CLASA a X-a, avizat de I.S.J. Iaşi (Anexa 196): 
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-
de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-
adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60 

 Sugestii în proiectarea didactică la disciplinele socio-umane: Instrumente didactice 
utilizate în lucrul cu elevii la disciplinele socio-umane. Pachet de fişe (Anexa 64) 
Elaborare de diferite auxiliare curriculare în calitate de coautor:  

 eLiis. Resurse educaționale și instrumente privind învățarea online, Editura Spiru 
Haret, Iași, 2021 (Anexa 307) 

 Social Media în școală (repere pentru utilizarea Social Media în activități didactice 
și extrașcolare), Editura Spiru Haret, Iași, 2021 (Anexa 311) 

 Ghid pentru pregătirea Examenului Național de Bacalaureat 2020 - Socio-umane 
(Anexa 199): 
http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/menu-2/1184-ghid-pentru-
pregatirea-examenului-national-de-bacalaureat-2020-socio-
umane?fbclid=IwAR3vyLlRScUVLao0Nxorb8L28v7xxJEarn3rolk16PiMzOqCVEoJ
H8wJ0kk 

 Agora online. Activități de învățare pentru științele socio-umane. Suport curricular 
pentru elevi și profesori (Anexa 198): 
http://www.isjiasi.ro/documente/socio%20umane/AGORA%20ONLINE_GHID%20
SOCIO-UMANE.pdf?fbclid=IwAR1dNwPtFpcBR-
tdKyGX2s5oUMwR2bHUmoopE7U5285z5DhSMcKfCucaeKU 

 Proiectarea anuală şi semestrială la disciplinele socio-umane, Editura Pim, Iaşi, 
2006 (Anexa 63) 

 Coordonarea revistelor şcolare: ”Cine ne apără drepturile?” (Anexa 202); 
”Generaţia Contra” (Anexa 203); “Societatea noastră - încotro?’’ (Anexa 204) 

 Elaborare în calitate de autor de programe şcolare pentru disciplinele 
opţionale: ”Istoria religiilor”, “Drepturile omului. Drepturile mele”, ”Educaţia pentru 
democraţie”, ”Logică asistată de calculator” (Anexa 201), Strategii europene de 
implementare a mentoratului (Anexa 232) 

 Elaborarea în calitate de autor al unui material suport pentru disciplina 
opţională “Drepturile omului. Drepturile mele“: Drepturile tinerei generaţii (Anexa 
200) 

 Elaborare de resurse suport pentru activități didactice: Noi strategii de 
orientare și consiliere în carieră, Strategii de dezvoltare antreprenorială, Strategii 
de implementare a mentoratului în cadrul proiectelor europene de dezvoltare a 
competențelor cadrelor didactice, inițiate și coordonate (Anexa 205) 

Prezentări  Prezentări ale activităţii liceului în cadrul tuturor proiectelor şi activităţilor metodice 
desfăşurate în liceu, la nivel de judeţ sau la întâlniri internaţionale cu parteneri din 
proiectele europene, precum și în mass-media 

 Elaborarea comunicatelor de presă, în calitate de purtător de cuvânt al Liceului 
Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iași, în perioada 2012 – prezent, 
disponibile la link-ul LIIS în presă: http://www.liis.ro/Pages/view/default/705 

 Prezentări ale rezultatelor obţinute prin implementarea unor strategii moderne, 
activ – participative la disciplina educaţie antreprenorială, realizate cu ocazia 
activităţilor cercului judeţean al profesorilor de ştiinţe socio-umane şi a diseminării 
proiectelor europene care au vizat antreprenoriatul: 

 www.liis.ro 
 http://educatie-antreprenoriala.blogspot.ro/ 

 Prezentări ale rezultatelor proiectelor europene inițiate și coordonate, realizate cu 
ocazia activităţilor de diseminare, disponibile şi la: http://www.liis.ro/Pages/projects 

Proiecte finanțate de Proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programele Leonardo da Vinci şi 

http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60
http://isjiasi.ro/siteold/index.php?option=com_content&view=article&id=2236:ghid-de-resurse-educaionale-pentru-disciplina-educaie-antreprenorial--clasa-a-x-a-prof-adina-romanescu&catid=186:istorie-i-tiine-socio-umane&Itemid=60
http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/menu-2/1184-ghid-pentru-pregatirea-examenului-national-de-bacalaureat-2020-socio-umane?fbclid=IwAR3vyLlRScUVLao0Nxorb8L28v7xxJEarn3rolk16PiMzOqCVEoJH8wJ0kk
http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/menu-2/1184-ghid-pentru-pregatirea-examenului-national-de-bacalaureat-2020-socio-umane?fbclid=IwAR3vyLlRScUVLao0Nxorb8L28v7xxJEarn3rolk16PiMzOqCVEoJH8wJ0kk
http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/menu-2/1184-ghid-pentru-pregatirea-examenului-national-de-bacalaureat-2020-socio-umane?fbclid=IwAR3vyLlRScUVLao0Nxorb8L28v7xxJEarn3rolk16PiMzOqCVEoJH8wJ0kk
http://www.isjiasi.ro/index.php/examene-si-concursuri2/menu-2/1184-ghid-pentru-pregatirea-examenului-national-de-bacalaureat-2020-socio-umane?fbclid=IwAR3vyLlRScUVLao0Nxorb8L28v7xxJEarn3rolk16PiMzOqCVEoJH8wJ0kk
http://www.isjiasi.ro/documente/socio%20umane/AGORA%20ONLINE_GHID%20SOCIO-UMANE.pdf?fbclid=IwAR1dNwPtFpcBR-tdKyGX2s5oUMwR2bHUmoopE7U5285z5DhSMcKfCucaeKU
http://www.isjiasi.ro/documente/socio%20umane/AGORA%20ONLINE_GHID%20SOCIO-UMANE.pdf?fbclid=IwAR1dNwPtFpcBR-tdKyGX2s5oUMwR2bHUmoopE7U5285z5DhSMcKfCucaeKU
http://www.isjiasi.ro/documente/socio%20umane/AGORA%20ONLINE_GHID%20SOCIO-UMANE.pdf?fbclid=IwAR1dNwPtFpcBR-tdKyGX2s5oUMwR2bHUmoopE7U5285z5DhSMcKfCucaeKU
http://www.liis.ro/Pages/view/default/705
http://www.liis.ro/
http://educatie-antreprenoriala.blogspot.ro/
http://www.liis.ro/Pages/projects
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Comisia Europeană prin 
programul Leonardo da 
Vinci, Erasmus+, inițiate, 
elaborate, coordonate și 
implementate în calitate de 
manager de proiect sau 
membru al echipei de 
proiect, implicată în 
elaborarea formularului de 
candidatură 

Erasmus+, iniţiate alături de ceilalţi membri ai echipei de proiect şi coordonate: 
1. Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2019-1-IT01-KA202-007430, intitulat 

Refitting Machine - Arduino expert for the recovery of obsolete machines, cu un buget 
de 22 840 euro (Anexa 206) 

2. Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-KA201-049411, intitulat 
Future schools using the power of Virtual and Augmented Reality for education and 
training in the classroom, cu un buget de 250 350 euro (Anexele 179, 237) 

3. Proiectul de parteneriat strategic Erasmus+, intitulat Training in 3D Printing To Foster 
EU Innovation & Creativity, în care LIIS este partener, 2016 – 2018, cu un buget de 17 
260 euro (Anexa 46) 

4. Proiectul nr. 2016-1-RO01-KA102-02419 intitulat Dezvoltarea competentelor de 
editare a materialelor multimedia, partener Summon Press, Valencia (Spania), 2016 – 
2018, grup ţintă 32 elevi din clasele a X-a, cu un buget de 84 080 euro (Anexa 45) 

5. Proiectul nr. 2015-1-RO01-KA102-014854 intitulat Dezvoltarea competenţelor de 
webdesign pentru afacerile mici şi mijlocii, partener Summon Press, Valencia 
(Spania), 2015 – 2017, grup ţintă 32 elevi din clasele a X-a, cu un buget de 84 080 
euro (Anexa 44) 

6. Proiectul nr. LLP-LdVPLM/2013/RO/104 intitulat Strategii europene de implementarea 
a mentoratului pentru stagiatură, partener Language Link, Londra (Marea Britanie), 
2013 – 2015, grup ţintă 10 profesori mentori, cu un buget de 33 040 euro (Anexa 43) 

7. Proiectul  nr. LLP-LdV/IVT/2012/RO/210 intitulat Dezvoltarea competenţelor de grafică 
digitală pentru noile tehnologii media, partener Ekip Europa, Malaga, (Spania), 2012 – 
2013, grup ţintă 16 elevi din clasele X – XI, cu un buget de 52 008 euro (Anexa 42) 

8. Proiectul nr. LLP-LdV/IVT/2011/RO/311 intitulat Dezvoltarea competenţelor de 
webdesign aplicate în e-commerce, partener Summon Press, Valencia (Spania), 2011 
– 2013, grup ţintă 16 elevi din clasele X – XI (Anexa 41) 

9. Proiectul  nr. LLP-LdV/VETPRO/2011/RO/300  intitulat Crearea materialelor 
multimedia pentru activităţi transdisciplinare, partener Accademia Europea di Firenze, 
Florenţa (Italia), 2011 – 2012, grup ţintă 15 profesori formatori (Anexa 40) 

10. Proiectul nr. LLP-LdV/VETPRO/2009/RO/150 intitulat “Strategii moderne pentru 
dezvoltarea spiritului antreprenorial”, partener Ekip Europa (Spania), 2009 – 2010, 
grup ţintă 15 profesori diriginţi (Anexa 39) 

11. Proiectul nr. LLP – LdV/VETPRO/2007/RO/048, intitulat Noi strategii de orientare şi 
consiliere în carieră, partener  ONECO (Spania), 2007 – 2008, grup ţintă 15 profesori 
diriginţi (Anexa  38) 
Proiecte finanţate de Comisia Europeană prin programele Leonardo da Vinci şi 
Erasmus+, sprijinite în implementare, în calitate de membră în echipele de gestiune a 
proiectelor, precum și implicare în elaborarea formularelor de candidatură: 

1. Proiectul Erasmus+, de parteneriat strategic intitulat Educational Toolkit for the 
Development of Social Media Literacy, aprobat în 2019 cu un buget de 155 
906 euro  (Anexa 207) 

2. Proiectul Erasmus+, de parteneriat strategic intitulat A Trainers Toolkit To 
Foster STEM Skills Using Microcontroller Applications, aprobat în 2019 (Anexa 
208) 

3. Proiectul Erasmus+, de parteneriat strategic intitulat Drones: Experiential 
Learning and new Training Assets , 2016 – 2018 (Anexa 141) 

4. Proiectul nr. LLP-LdV/IVT/2011/RO/290 intitulat Competenţe de administrare de 
reţele pentru afacerile mici şi mijlocii, partener alfatraining Bildungzentrum, 
Karlsruhe (Germania), 2011 – 2012 (Anexa 210) 

5. Proiectul nr. LLP-LdV-IVT-201-RO- 289 intitulat Training and Acquiring sKills in 
Entrepreneurship using IT - TAKE IT, partener alfatraining Bildungzentrum, 
Karlsruhe (Germania), 2012 – 2013 (Anexa 209) 
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Conferinţe/Simpozioane/ 
Sesiuni la nivel 

internațional, național, 
regional, interjudețean, 

județean  

 Coordonarea conferinței Reutilizare. Retehnologizare. Pași către o economie 
circulară organizată în cadrul evenimentului de multiplicare a proiectului Erasmus+ 
nr. 2019-1-IT01-KA202-007430, intitulat Refitting Machine – Arduino expert for the 
recovery of obsolete machines (Anexa 310) 

 Participare la conferința Reutilizare. Retehnologizare. Pași către o economie 
circulară, în calitate de autor cu lucrarea Pași către o economie circulară 
(23.09.2021) – Anexa 310 

 Participare la conferința Școala viitorului: educație imersivă prin resurse 
educaționale bazate pe realitate virtuală, în calitate de autor cu lucrarea 
De la experiența imersivă la educația imersivă (17.06.2021) – Anexa 309 

 Coordonarea conferinței de multiplicare a proiectului Erasmus+ nr. 2018-1-RO01-
KA201-049411, intitulat Future schools using the power of Virtual and Augmented 
Reality for education and training in the classroom (Anexa 309) 

 Coordonator, inițiator și membră în echipa de organizare a programului LIIS 5.0 
disponibil la link-ul http://liis.ro/Pages/view/news/868 (mai 2021) 

 Membră în echipa de organizare a Conferinței “Noi perspective ale educației în era 
digitală”, ediția a III-a, în calitate de coordinator, ianuarie 2021 (Anexa 308) 

 Participare la Conferința “Noi perspective ale educației în era digitală”, ediția a III-
a, în calitate de autor cu lucrarea Să dăm startul școlilor pentru viitor, ianuarie 
2021 

 Participare la Conferința Națională “Calitate în educație”, în calitate de coautor cu 
lucrarea “Strategii inovative de învățare”, februarie 2020 (Anexa 228) 

 Participare la Conferința Județeană interdisciplinară “Noi perspective ale educației 
în era digitală”, în calitate de autor cu lucrarea “Școli care învață – școli care se 
transformă”, ianuarie 2020 (Anexa 244) 

 Participare la conferințele SuperTeach Iași, noiembrie 2019  
 Participare la Conferința de lansare a proiectului județean cu participare 

international 100 de ani prin unitate și cultură, organizată în cadrul Zilelor Casei 
Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași, octombrie 2019 (Anexa 227) 

 Participare la Conferința Națională “Educația azi” pe tema „Formarea profesorilor 
în era digitala”, cu lucrarea „Spațiul educațional european. Planul de acțiune 
pentru educația digitală”, în calitate de coautor, mai 2019 (Anexa 178) 

 Coordonarea atelierului de leadership din cadrul Conferința Regională 
“Perspective europene centrate pe dezvoltarea competențelor antreprenoriale în 
societatea informațională”, mai 2019 (Anexa 230) 

 Participare la Conferința Regională “Perspective europene centrate pe dezvoltarea 
competențelor antreprenoriale în societatea informațională”, mai 2019 (Anexa 229) 

 Organizarea conferinței cu tema “Dronele. Învățare experiențială și noi achiziții în 
formarea profesională” din cadrul evenimentului de multiplicare dedicat proiectului 
de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2016-1-IT01-KA202-005374, aprilie 2019 
(Anexa 241) 

 Participare la conferința cu tema “Dronele. Învățare experiențială și noi achiziții în 
formarea profesională” din cadrul evenimentului de multiplicare dedicat proiectului 
de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2016-1-IT01-KA202-005374, în calitate de 
autor cu lucrarea  Dezvoltarea competențelor solicitate de piața muncii prin 
activități transdisciplinare de învățare, aprilie 2019 (Anexa 221) 

 Participare la conferința cu tema “Pregătirea în Tehnologia Dronelor cu scopul de 
a încuraja antreprenoriatul și industria 4.0 în UE”, aprilie 2019 (Anexa 240) 

 Membru în Comisia Științifică a Simpozionului “Noi perspective ale educației în era 
digitală”, ianuarie 2019 (Anexa 223) 

 Coordonarea Simpozionului interdisciplinar “Noi perspective ale educației în era 
digitală”, noiembrie 2018 -  februarie 2019 (Anexa 222) 

 Participare la Conferința “Noi perspective ale educației în era digitală”, în calitate 
de coautor cu lucrarea Educația 4.0, ianuarie 2019 (Anexa 220) 

 Participare la Conferința “Noi perspective ale educației în era digitală”, în calitate 

http://liis.ro/Pages/view/news/868
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de coautor cu lucrarea Oportunități antreprenoriale rezultate prin dezvoltarea 
imprimării 3 D, ianuarie 2019 (Anexa 219) 

 Participare la Conferința “Noi perspective ale educației în era digitală”, în calitate 
de coautor cu lucrarea Tehnologii inovative de învățare bazate pe realitate virtuală 
și realitate augmentată, ianuarie 2019 (Anexa 218) 

 Participare la Conferința “Noi perspective ale educației în era digitală”, în calitate 
de coautor cu lucrarea Strategia de implementare a educației social - media, 
ianuarie 2019 (Anexa 217) 

 Organizarea conferinţei cu tema “Pregătirea în imprimarea 3D cu scopul de a 
încuraja inovaţia şi creativitatea” din cadrul evenimentului de multiplicare dedicat 
proiectului de parteneriat strategic Erasmus+ nr. 2016-1-RO01-KA202-024578, 
mai 2018 (Anexele 211, 239)  

 Participare la conferinţa “Pregătirea în imprimarea 3 D cu scopul de a încuraja 
inovaţia şi creativitatea”, cu prezentarea produsului intelectual Imprimarea 3D şi 
antreprenoriat, Iaşi, mai 2018 (Anexa 239) 

 Participare la Cercul pedagogic judeţean al profesorilor de discipline socio-umane 
“Formal și nonformal în implementarea Științelor Socio-Umane”, prin prezentarea 
lucrării 3 DP şi antreprenoriat, Iaşi, mai 2018 (Anexa 113) 

 Participare la Simpozionul judeţean „Mentoratul – imperativ educaţional în şcoala 
contemporană. Dialoguri manageriale”, cu lucrarea Strategii de implementare a unui 
management inovativ în organizaţii, Iaşi, 13 aprilie 2018 (Anexa 212) 

 Participare la Dezbaterea judeţeană privind propunerile de planuri – cadru pentru 
învăţământul liceal, filiera teoretică, Iaşi, 22 ianuarie 2018 (Anexa 111) 

 Participare la Sesiunea interjudeţeană a profesorilor de ştiinţe socio-umane, istorie 
şi religie, ediţia a IVa, Iaşi, ianuarie 2018 (Anexa 110) 

 Participare la “Gala proiectelor VET” organizată de I.S.J. Iaşi, cu prezentarea 
rezultatelor proiectului “Dezvoltarea competenţelor de editare a materialelor 
multimedia”, 21 noiembrie 2017 (Anexa 168) 

 Participare la Simpozionul Internaţional Online „Strategii educaţionale care 
promovează asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în vederea prevenirii 
abandonului şcolar”, cu lucrarea Crearea unor contexte educaţionale în vederea 
producerii unei învăţări vizibile, 17 noiembrie 2017 (Anexa 176) 

 Participare la Simpozionul judeţean „Mentoratul – între deziderat didactic şi realitate 
educaţională. Dialoguri  profesionale”, cu lucrarea Strategii moderne de dezvoltare a 
mentoratului, 7 iunie 2017 (Anexa 129) 

 Participare la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Infocalitate – Asigurarea 
calităţii la disciplina informatică”, cu lucrarea „Premise ale educaţiei pentru 
angajare”, Iaşi, aprilie 2017 (Anexa 137) 

 Participare la consultarea publică privind propunerile de programe școlare pentru 
clasele V – VIII, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iaşi, Februarie 2017 
(Anexa 115) 

 Participare la Sesiunea interjudeţeană a profesorilor de ştiinţe socio-umane, istorie 
şi religie, ediţia a III, Iaşi, ianuarie 2017 (Anexa 132) 

 Participare la Simpozionul judeţean „Mentoratul – imperativ educaţional în şcoala 
contemporană. Dialoguri manageriale”, cu lucrarea Strategii de promovare a unei 
învăţări vizibile, 3 noiembrie 2016  

 Participare la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Infocalitate – Asigurarea 
calităţii la disciplina informatică”, cu lucrarea „Dimensiunea europeană a formării 
continue a cadrelor didactice”, Iaşi, aprilie 2016 (Anexa 135) 

 Participare la Conferinţa judeţeană “Învăţământul profesional şi tehnic ieşean: 
oportunităţi, dileme, perspective”, 20 februarie 2015 (Anexa 130) 

 Participarea la Sesiunea Naţională de comunicări ştiinţifice  “Infocalitate – 
asigurarea calităţii la disciplina Informatică”, ediţia a VII-a, 15 martie 2014 (Anexa 
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139) 
 Participare la Simpozionul Judeţean “Motivaţie şi performanţă în practica şcolară”, 

iunie 2013 (Anexa 128) 
 Participare la Conferinţa Naţională Pluralism şi alteritate în educaţie – perspective 

teoretice şi praxiologice, 17 aprilie 2013 
 Participare la Simpozionul Naţional “Personalităţi care au fost: Alexandru Ioan 

Cuza – omul şi epoca”, ediţia a IV a, Iaşi, ianuarie 2012 (Anexa 133) 
 Conferinţa Internaţională “Abordări inovative în procesul de transformare a şcolilor” 

– susţinerea lucrării “Profilul psihopedagogic al profesorului în ipostaza de formator 
european, 19 mai 2011, Iaşi (Anexa 125) 

 Conferinţa Internaţională „Strategii educaţionale de success. Abordări internaţionale: 
Finlanda, Scoţia, Statele Unite ale Americii” - participare, 10 – 11 februarie 2011 
(Anexa 126) 

 Simpozionul Internaţional „Provocări ale educaţiei la începutul secolului al XXI –lea” 
– susţinerea lucrării „Perspective europene ale educaţiei pentru angajare”, 13-14 
decembrie 2010, Iaşi (Anexa 75) 

 Moderare a secţiunii „Abilităţi de gândire laterală, scris creativ şi potenţare a 
creativităţii” din cadrul Conferinţei Naţionale „Calitate şi excelenţă, provocări şi 
deziderate în educaţie”, decembrie 2010 

 Conferinţa Naţională „Calitate şi excelenţă, provocări şi deziderate în educaţie” - 
susţinerea lucrării „Dimensiunea europeană a formării continue a cadrelor didactice” 
, 4 decembrie 2010 (Anexa 76) 

 Evaluator soft educaţional pentru Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, 29-31 
octombrie 2010, Târgu-Mureş 

 http://c3.cniv.ro/?q=2010/list%C4%83-evaluatori-cniv 
 Sesiunea Interjudeţeană de Comunicări Ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-

umane, istorie şi religie - susţinerea lucrării „Antecedente ale eul-ui transcendental: 
cogito-ul cartesian”, 15 – 16 octombrie 2010, Iaşi (Anexa 77) 

 Conferinţa Naţională „Provocări ale educaţiei în societatea cunoaşterii” - participare, 
Iaşi, 26 mai 2010 (Anexa 78) 

 Simpozionul Naţional ”TIC – eficienţă şi calitate în didactica interactivă şi 
interdisciplinară” - participare, Iaşi, 15 mai 2010 (Anexa 79) 

 Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual (CNIV) – participare în calitate de 
evaluator, Iaşi, 30 octombrie – 1 noiembrie 2009 

 http://c3.cniv.ro/?q=2010/eval-2009 
 Sesiunea Interjudeţeană de comunicări ştiinţifice a profesorilor de ştiinţe socio-

umane, istorie şi religie - susţinerea lucrării  “Categoriile kantiene – supoziţii ale 
gândirii”, 15 – 16 octombrie 2009, Iaşi (Anexa 80) 

 Simpozionul Internaţional,,Valori ecologice în dezvoltarea culturii şi civilizaţiei 
universale” - susţinerea lucrării  „Abordarea situaţiilor de învăţare în educaţia 
adulţilor”, Iaşi, 6 iunie 2009 (Anexa 81) 

 Simpozionul Naţional ”Cercetare şi educaţie” - susţinerea lucrării „Rolul profilului 
psihosocial al grupului de adulţi în proiectarea scenariilor de învăţare”, Iaşi, 9 mai 
2009 (Anexa 82) 

 Simpozionul Internaţional „Responsabilitate publică în educaţie” - susţinerea lucrării 
„Parteneri educaţionali în dezvoltarea antreprenorială a elevilor”, Constanţa, 16 – 17 
mai 2009 (Anexa 83) 

 Simpozionul Naţional “Tendinţe moderne în metodica predării” - susţinerea lucrării 
„Selecţia metodelor şi mijloacelor în educaţia adulţilor”, aprilie 2009 (Anexa 84) 

 Conferinţa Internaţională INFECO – susţinerea lucrării „Mesajul publicitar între 
persuadare şi veridicitate”, Chişinău, septembrie 2008 (Anexa 85) 

 Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual – susţinerea lucrării ”Condiţii 
psihopedagogice în elaborarea softului educaţional”, coautor C. Ivaşc, 26 – 28 

http://c3.cniv.ro/?q=2010/list%C4%83-evaluatori-cniv
http://c3.cniv.ro/?q=2010/eval-2009
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octombrie 2007 (Anexa 86) 
 Conferinţa Internaţională  Psihologie şi societate. Noutăţi în psihologie aplicată - 

participare, septembrie 2007 (Anexa 87) 
 Concursul Cupa Siveco – participare în calitate de autor de soft educaţional 

realizat la disciplina Psihologie, intitulat ”Procese psihice senzoriale”, 7 - 10 iunie 
2007, Bucureşti (Anexa 88) 

 Sesiunea Interjudeţeană de comunicări şi referate ale profesorilor de ştiinţe socio-
umane - susţinerea lucrării “Supoziţii leibniziene ale transcendentalismului 
kantian”, iunie 2007, Iaşi (Anexa 89) 

 Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice ”Învăţământul de informatică în 
contextul Uniunii Europene” - susţinerea lucrării ”Dimensiunea europeană a şcolii 
româneşti”, martie 2007, Iaşi (Anexa 90) 

 Conferinţa Internaţională ”Parteneriate de învăţare – dinamică şi perspective” - 
susţinerea lucrării ”Aspecte ale relaţiei şcoală – familie în contextul educaţiei 
permanente”, mai 2007, Suceava (Anexa 91) 

 Simpozionul Naţional ”Dimensiuni actuale ale învăţământului preuniversitar şi 
universitar românesc în contextul integrării europene” – susţinerea lucrării ”Rolul 
comunităţilor Web în eficientizarea activităţilor de învăţare”, octombrie 2005 
(Anexa 92) 

 Sesiunea Judeţeană de comunicări şi referate ale profesorilor de ştiinţe  socio-
umane - susţinerea lucrării “Rolul mijloacelor de învăţare multimedia în proiectarea 
didactică”, iunie 2003, Iaşi (Anexa 93) 

 Simpozionul Judeţean ”Parteneriat în educaţie” - participare, iunie 2003, Iaşi 
(Anexa 94) 

 Concursul Naţional de proiecte didactice “Cele mai bune lecţii de economie” - 
participare, mai 2002 

 Sesiunea Judeţeană de comunicări şi referate ale profesorilor de ştiinţe  socio-
umane -  susţinerea lucrării “Rolul softului educaţional în proiectarea didactică la 
disciplinele socio-umane”, mai 2002, Iaşi (Anexa 95) 

 Simpozionul Naţional de Istorie – prezentarea proiectului-program “Să exersăm 
democraţia”, octombrie 2001 

 Sesiunea Judeţeană de comunicări şi referate ale profesorilor de ştiinţe  socio-
umane -  susţinerea lucrării  "Teze  ale metafizicii leibniziene ca premise ale 
filosofiei lui Immanuel Kant", iunie 2001, Iaşi 

 Simpozionul Naţional "Educaţia XXI" - susţinerea lucrării "Nota la purtare - orizont 
şi perspective pe linia reformelor educaţionale", mai 2000, Iaşi (Anexa 96) 

 Masa rotundă "Şcoala, încotro?" - participare, iunie 2000, Iaşi 
 Conferinţa Naţională de Ştiinţe Cognitive - susţinerea lucrării "Timpul în kantianism 

şi timpul în mecanica relativistă", mai 1996, Cluj (Anexa 97) 
Seminarii/Workshop-uri  Participare la Conferința județeană IaȘi Fii Cetățean European, 10 mai 2021 

(Anexa 303) 
 Participare la atelierul Predare cu mentalitate deschisă, organizat în cadrul 

conferinței SuperTeach Iași, noiembrie 2019 (Anexa 226) 
 Participare la workshop-ul cu tema The Evolution of Technology in the classroom, 

16 - 20 septembrie 2019 (Anexa 238) 
 Participare la Seminarul Național Combaterea violenței la adresa cadrelor 

didactice – cauze, efecte, soluții, mai 2019 (Anexa 225) 
 Participare la workshop-ul Copilul hipoacuzic cu implant cohlear în școala de 

masă, februarie 2019 (Anexa 224) 
 Participare la workshop-ul din cadrul conferinței “Noi perspective ale educației în 

era digitală”, ianuarie 2019 (Anexa 216 ) 
 Participare la workshop-ul Happy teachers – happy students: importanța 

psihologiei pozitive în practica educațională, susținut în cadrul Conferinței 
Internaționale de Psihologie Aplicată și Științele Educației, octombrie 2019 (Anexa 
215) 
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 Participare la seminarul Promovarea securității și sănătății în muncă în sistemul 
educațional pentru o viață activă sigură și sănătoasă, în beneficiul tău și al 
companiilor, septembrie 2018 (Anexa 214) 

 Participare la Seminarul Național “Parteneriat în educația pentru mediul 
înconjurător”, septembrie 2018 (Anexa 213) 

 Participare la dezbaterea județeană privind propunerile cadru pentru învățământul 
liceal, filiera teoretică, ianuarie 2018 (Anexa 111)  

 Participare la un Focus Grup în cadrul proiectului “Develop Competences in Digital 
Era – Expertise, best practices and teaching in the XXI century (DECODE)”, 
organizat de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Iaşi, 6 aprilie 2017 (Anexa 169) 

 Participare la Seminarul dedicat cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 
organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară, Iaşi, martie 2017 (Anexa 
138) 

 Participare la Seminarul Judeţean “Fii elev pentru o zi în clasa viitorului! 
Experimentează predarea interactivă” organizat de I.S.J. şi compania Quartz 
Matrix,  noiembrie 2014 (Anexa 134) 

 Participare la Seminarul Naţional “Parteneriat în educaţia pentru mediul 
înconjurător” organizat de Centrul Carpato Danubiano de Geoecologie (C.C.D.G.), 
11 octombrie 2014  

 Participare la Workshop-ul transfrontalier pentru schimb de experienţă şi idei “It’s 
science time”, aprilie 2014 (Anexa 136) 

 Participare la diseminarea proiectului “Să vorbim despre bani şi bănci”, Iaşi, aprilie 
2013 (Anexa 124) 

 Participare la Workshop-ul “Strategii şi dispozitive de formare a formatorilor”, 
organizat de Facultatea de psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 2010 (Anexa 99) 

Referinţe Se pot solicita referinţe, la cerere, de la următoarele persoane: 
 Directorii Liceului Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” Iaşi alături de care am format 

echipa managerială – Carmen Losonczy (2012 – 2018), Cristina Timofte (2018 – 
2020) și membrii Consiliului de Administraţie a Liceului Teoretic de Informatică 
“Grigore Moisil” Iaşi 

 Inspectorii de specialitate pentru istorie şi ştiinţe socio-umane, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Iaşi (prof. Liliana Cotigă pentru perioada 1997 – 2001, prof. dr. Lăcrămioara 
Iordăchescu pentru perioada 2001 – 2016, prof. Maria Rados pentru perioada 2016 – 
2020, prof. dr. Eliza Ilie pentru perioada 2020 - prezent 

 prof.univ.dr.  Nicolae Râmbu (profesor coordonator lucrare licenţă şi disertaţie studii 
aprofundate), Departamentul de Filosofie al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social – 
Politice, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi 

 prof.univ.dr.  Petre Dumitrescu (profesor coordonator teză doctorat) 

Anexe  Anexa 1 (Adeverinţă nr. 4888/26.09.2016 eliberată de LIIS) 

 Anexa 2 (Deciziile nr. 250 şi 65 ale I.S.J. Iaşi de profesor titular de ştiinţe socio-

umane) 

 Educaţie şi formare (Anexele 3 – 32) 

 Anexa 3 (Diploma de Doctor în Filosofie conform Ordinului Ministrului 

nr.4698/14.08.2009) 

 Anexa 4 (Adeverinţă nr. 11 794/26.06.2009 eliberată de Rectoratul Universităţii “Al. 

I. Cuza Iaşi”) 

 Anexa 5 (Diplomă de conversie profesională “Economie și educație 

antreprenorială”) 
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 Anexa 6 (Diplomă de Studii aprofundate “Filosofie și Spiritualitate răsăriteană”) 

 Anexa 7 (Diplomă de licenţă – specializarea Filosofie) 

 Anexa 8 (Adeverinţă absolvire program de formare continuă “Management 

educaţional participativ”) 

 Anexa 9  (Adeverinţă absolvire program de formare continuă “Eficiență în practica 

evaluării”) 

 Anexa 10 (Adeverinţă absolvire program de formare continuă “Profesor metodist”) 

 Anexa 11 (Certificat de mobilitate Europass, CNE nr. 2014062024704)  

 Anexa 12 (Diplomă de participare la sesiunea de instruire privind implementarea, 

monitorizarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial) 

 Anexa 13 (Certificat de participare la Programul Mondial Eco – Şcoală) 

 Anexa 14 (Certificat de participare la Programul Mondial Eco – Şcoală) 

 Anexa 15 (Certificat de mobilitate Europass, CNE nr. 2012061315382) 

 Anexa 16 (Atestat formare continuă a personalului didactic “Proiectarea softului 

educaţional”) 

 Anexa 17 (Adeverinţă program formare continuă “Instruirea în societatea 

cunoașterii”) 

 Anexa 18 (Certificat de formator în educația de mediu) 

 Anexa 19 (Ordin privind acordarea gradului didactic I, pe baza titlului ştiinţific de 

doctor, nr. 4043/07.06.2010) 

 Anexa 20 (Certificat de mobilitate Europass, CNE nr. 201006037037) 

 Anexa 21 (Certificat de absolvire pentru ocupaţia de mentor) 

 Anexa 22 (Atestat de formare continuă a personalului didactic) 

 Anexa 23 (Adeverinţă program formare continuă “Curs AEL”) 

 Anexa 24 (Certificat de mobilitate Europass nr. 200806041155) 

 Anexa 25 (Manager proiect) 

 Anexa 26 (Atestat de formare continuă a personalului didactic) 

 Anexa 27 (Certificat de absolvire pentru ocupaţia “Comunicare în limba engleză”) 

 Anexa 28 (Certificat de absolvire pentru ocupaţia de Formator) 

 Anexa 29 (Certificat de absolvire Think.com) 

 Anexa 30 (Adeverinţă pentru stagiul de perfecţionare “Curs de formare de mentori”) 

 Anexa 31 (Adeverinţă de absolvire a stagiului de perfecţionare „Metodologia lecturii 

şi scrierii pentru dezvoltarea gândirii”) 

 Anexa 32 (Adeverinţă de participare la cursul de instruire “Educaţie pentru viaţa de 

familie”, faza a II-a) 
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 Anexa 98 (adeverinţă LIIS – Şcoala Europeană) 

 Anexe 100 – 108 (Adeverinţe/Diplome de participare programe formare) 

 Programe/cursuri de formare (Anexele 3 – 32, 100 – 108, 182 – 186, 177, 140, 127, 

163, 233, 245, 246, 300, 305, 306)  

 Competenţe organizaţionale/manageriale (Anexele 33 – 61, 179, 187, 142, 143, 

146, 118, 120, 150, 151, 157, 158, 153, 301, 312, 313, 314, 315) 

 Publicații (Anexele 62 – 74, 109, 170 – 171, 234, 236, 244, 302, 303, 307, 311) 

 Proiecte europene (Anexele 38 – 46, 58 – 61, 141, 142, 146, 179, 187, 206 - 208, 

237) 

 Conferințe (Anexele 75 – 97, 109 – 115, 125, 128, 129, 130, 132, 135, 137, 168, 

176 - 178, 221, 217 – 223, 227, 228, 230, 239, 241, 244, 308, 309, 310) 

 Seminarii/Workshop-uri (Anexele 99, 124, 134, 136, 138, 169, 224 – 226, 238, 303)  

 Creare de resurse educaționale deschise (RED) gratuite/produse intelectuale 

destinate profesorilor și elevilor (64, 196 – 199, 200 - 205, 232, 242, 243, 295) 

 

 

                                                          

 

Prof. dr. Romanescu Mihaela Adina 

 

 

23 septembrie 2021 


