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CURRICULUM VITAE 

 
Curriculum vitae 

Europass 

APOPEI ALLA                    

Informaţii personale   

Nume/Prenume APOPEI ALLA 

Adresă Fundac Armeană Nr. 6, Iaşi, România 

Telefon Mobil: 40-0744327250                       Fix: 40-0232- 259746  40-0744327250 

Fax  

E-mail allaapopei@yahoo.com 

Naţionalitate   Română 

Data naşterii 22.04.1972 

Experienţă profesională  

Perioada Ianuarie 2010 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector pentru activități extrașcolare la ISJ  Iaşi  

 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 

0232268014; 

 fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educație – activități educative extrașcolare  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Îndrumarea şi controlul activităţilor educative la nivelul judeţului Iaşi, iniţierea 

proiectelor pe următoarele teme: educaţie pentru sănătate, cetăţenie democratică, 

interculturalitate, securitate personală, protecţia mediului, precum și realizarea 

parteneriatelor educaționale între ISJ Iaşi şi alte instituţii, ONG-uri; 

- monitorizare, implementare programe educaționale naționale; 

- consiliere, evaluare şi monitorizare a proiectelor educaţionale din unităţile de 

învăţământ preuniversitar din județul Iași; 

- inițiere, scriere, coordonare şi implementare a proiectelor educaţionale; 

- coordonarea şi consilierea profesorilor metodişti, a consilierilor educativi și a 

Consiliului Județean al Elevilor; 

- coordonare și monitorizare a activității nonformale a Palatului și Cluburilor 

Copiilor din județ. 

  

Perioada 10.10.2011-10.10.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert - formator în proiectul FSE, beneficiar ISJ Iaşi, „La un click de educaţia 

modernă şi eficientă” ID: POSDRU/87/1.3/S/62150 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 

0232268014, fax: 0232267705, e-mail: office@isjiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de Formare, evaluare cadre didactice  

mailto:office@isjiasi.ro
mailto:office@isjiasi.ro
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activitate 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Desfășurarea modulelor: 

“Eficiență în predare prin folosirea metodelor interactive “   

“Managemetul Clasei – Gestionarea situaţiilor de criză” 

  

Perioada 2011-2013 

Funcţia sau postul ocupat  Ofiţer marketing în proiectul FSE, beneficiar ISJ Iaşi „Formarea profesorilor de 

matematică în societatea cunoaşterii” ID: POSDRU /87/1.3/S/63671 

Numele şi adresa angajatorului Şcolar al Judeţului Iaşi, Strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 0232268014, fax: 

0232267705, e-mail: office@isjiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Crearea şi implementarea strategiei de comunicare, marketing şi promovare a 

proiectului 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Educație şi formare 

  

Perioada 2010- 2011  

Funcţia sau postul ocupat Expert-formator în proiectul FSE, beneficiar Ministerului Educatiei, Cercetarii, 

Tineretului si Sportului din Romania “Profesionişti în managementul educatiei” 

(PROMEP), ID:  POSDRU/ 1/1.1/ S/2 

Numele şi adresa angajatorului  MECTS, Fundația Orizont 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educație şi formare 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Elaborare suport curs şi instrumente de lucru, organizare sesiuni de formare pentru 

factorii de decizie din învăţământul preuniversitar din ţară, evaluare formabili. 

Cursuri:  

- Comunicare instituțională 

- Formator 

- Sistem informațional managerial 

  

Perioada 2012-2013 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator judeţean în proiectul Fundaţiei Tineri pentru Tineri „EDSANO-

educaţie pentru sănătate- Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru 

învăţământul preuniversitar”, ID POSDRU/ 85/1.1/ S/62075 

Numele şi adresa angajatorului  Fundaţia Tineri pentru Tineri, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie pentru o viaţă sănătoasă 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Organizarea campaniilor de conştientizare şi de promovare a normelor de bază în 

menţinerea sănătăţii pentru 65.600 de copii din mediul rural 

  

Perioada 2011- 2015 

Funcţia sau postul ocupat Facilitator judeţean în proiectul UNICEF –„ZEP- Campania de prevenire şi 

reducere a abandonului „Hai la şcoală!” 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 37,   Sector 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie şi formare 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Selectarea şcolilor cu elevi aflaţi în risc de abandon şcolar şi includerea lor în proiect, 

asigurarea condiţiilor de implementare a activităţilor proiectului la nivelul judeţului, 

Comentariu [u1]:  

mailto:office@isjiasi.ro
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organizarea schimburilor de experienţă între şcoli, diseminarea informaţiilor, 

sprijinirea şcolilor în realizarea activităţilor pentru reducerea abandonului şcolar. 

  

Perioada 2000 - prezent 

 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular limba și literatura latină-grad I 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „V.Alecsandri” Iaşi, str. C. Negri Nr. 50, tel.0332418760 Fax. 

0332418770 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Educaţie/ învăţământ preuniversitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- activitate didactică la cl. VIII-XII; 

- diriginte (2001- prezent); 

- consilier educativ (2001 – 2008); 

- responsabil C.E.A.C. (2008 – 2009); 

- responsabil comisie diriginți (2004 -2008); 

- responsabil Cerc pedagogic (2003-2012); 

- mentor practică pedagogică Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de litere; 

- metodist ISJ Iaşi; 

- membră in comisii de Bacalaureat, olimpiade şi concursuri 

  

Perioada 1994- 2000 

 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular limba și literatura latină  

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar de Industrie Uşoară „ Victoria”, bulevardul Socola 51-53 Iaşi Tel: 

0232237233. Fax : 0232237233   

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţie/ învăţământ preuniversitar 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- activitate didactică la clasele IX-XII; 

- diriginte (1997-2000); 

- consilier educativ (1998 – 2000); 

- responsabil comisie diriginți (1998 - 1999) 

- membră in comisii de Bacalaureat, olimpiade şi concursuri 

  

Educaţie și formare  

Educație  

Perioada 2003-2007 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de licenţă în filologie 

Profilul: Filologie 

Specializarea: limba şi literatura română – limba şi literatura franceză 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

  Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- limba şi literatura română; 

- limba şi literatura franceză; 

- didactica specialităţii; 

- consilierea psihopedagogică; 

- teoria şi metodologia curriculum-ului 

- teoria şi metodologia instruirii şi evaluării 

 - psihologia şi sociologia educaţiei 

Nivelul în clasificarea  ISCED 5 
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naţională/internaţională 

  

Perioada 1990-1994 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de licenţă în filologie 

Profilul: Filologie 

Specializarea: limba şi literatura latină– limba şi literatura greacă 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- limba şi literatura latină; 

- limba şi literatura greacă veche; 

- limba neogreacă; 

- literatura comparată; 

- metodică; 

  - psihopedagogie 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

  ISCED 5 

  

Perioada  1989 - 1990 

Calificarea/Diploma obţinută  Foaie matricolă anul I de la Facultatea de Filologie, Limba Moldovenească 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea de Stat din Chișinău 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- limba latină 

- lexicologie 

- istoria limbii moldovenești 

- teoria literaturii moldovenești 

- limba slavonă 

- folclor 

- fonetică 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

  ISCED 5 

  

Perioada  1989 

Calificarea/Diploma obţinută  Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Şcoala Medie Nr.1, oraşul Rezina, Republica Moldova 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Toate disciplinele specifice şcolilor medii generale din Republica Moldova: limba 

moldovenească, limba rusă, limba franceză, matematică, istorie, fizică, chimie, 

biologie, geografie, desen, muzică. 

Nivelul în clasificarea  

naţională/internaţională 

 Nivel  4 ISCED 97 

  

Formare  
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Perioada  Martie 2015 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire curs de utilizare a sistemului informatic integrat de 

management al finanțării în sistemul de învățământ superior, în cadrul proiectului   

“Îmbunătățirea eficacității organizaționale a învățământului superior prin stabilirea unor 

indicatori specifici și crearea capabilității de gestionare și monitorizare a acestora”, 

beneficiar MECIȘ 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 SIVECO, proiect cofinanțat din FSE 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- utilizarea bazelor de date din sistemul informatic integrat 

- managementul finanțării sistemului de învățământ 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Cod SMIS 38732 

  

Perioada  Iunie 2014 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire curs „Implementarea Sistemului de Control Managerial Intern” 

/16 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul de control Intern România 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- sistem managerial al calității 

- codul controlului intern al instituției 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada Mai 2014 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat de participare – Proiect Leonardo da Vinci (VETPRO) - Metode inovative în 

mentorat și strategii de lucru cu profesorii debutanți în scopul prevenirii părăsirii 

carierei didactice/2 săptămâni 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

House of Education, Universidade de Lisboa 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Competenţe transversale îmbunătăţite privind: 

 - politici educaționale pentru profesorii debutanți 

 - identificarea stilului de mentorat 

 - dezvoltarea competențelor mentorului, planificarea, organizarea și dezvoltarea unui 

management eficient al programelor de mentorat 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Europeană 

  

Perioada 23.02-09.03.2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de participare – Proiect Leonardo da Vinci (PLM)- Practici comparative pentru 

managementul inspecţiei şcolare în sisteme de educaţie preuniversitare europene/8o 

de ore 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

International Study Programmes-Southampton, UK 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Competențe îmbunătățite pentru realizarea inspecţiei şcolare 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

Certificare Europeană 

  

Perioada  30 octombrie - 03 noiembrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă pentru participarea la programul de formare continuă 

Educatie pentru sănătate/Modul 1/ 40 de ore/10 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Fundația Tineri pentru tineri 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Discipline 

     - metoda învățării experențiale 

     - elaborarea scopului și a obiectivelor unui proces de invatare 

     - evaluarea instruirii și formării 

 Competențe : 

- adoptarea unui stil de viață sănătos 

- pregătirea unui proces de instruire 

- aplicarea unui set de norme etice în procesul de formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada 13-17 noiembrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă pentru participarea la programul de formare continuă 

Educatie pentru sănătate/Modul 2/ 40 de ore/10 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Fundația Tineri pentru tineri 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline : 

- abilități de vorbit în public 

- dinamica de grup 

- gestionare conflictelor 

- relația cu mass-media și cu ONG 

Competențe: 

- îmbunătățirea abilităților de conducere, facilitare a comunicării 

- dezvoltarea abilităților de planificare 

- conștientizarea beneficiilor și a limitelor 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada 28.11.2012 – 26.01.2013 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire curs „Evaluator de competențe profesionale” /90 de ore 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundația EDINFO Iași 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Competenţe profesioanle dobândite 

 - planificarea și organizarea evaluării 

 - înregistrarea și raportarea rezultatelor evaluării 

 - efectuarea evaluării 

 -  elaborarea instrumentelor de evaluare 

 - verificarea internă și externă a proceselor de evaluare 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

Certificare Națională 

  

Perioada Octombrie 2013 

Calificarea/Diploma obţinută   Adeverință program formare “Coordonate ale unui nou cadru de referință al 

curriculumului national” /15 credite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

CCD Iași 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 -abilitarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar cu noul cadru de referință 

al curriculumului national 

 - abilitare metodologică pentru proiectarea, implementarea și evaluarea curriculumului 

național 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada 16.03 - 25.05.2012 

Calificarea/Diploma obţinută Atestat de formare continuă pentru programul “Management educațional” /180 de 

ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Asociația Didakticos Timișoara 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 - comunicare, dezvoltare profesională, management și asigurarea calității procesului 

educațional 

 -organizarea procesului educațional și a strategii de coordonare a unității de 

învățământ 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  Iunie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută  Invitație participare la Forumul Global al Obezității  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 EPODE Internațional Network, New York 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- strategii inovative de prevenire a obezității la copii 

- implementarea proiectelor de educație pentru sănătate 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Internațională 



8 
 

  

Perioada aprilie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de participare workshop „Asistență psihologică a copiilor cu ADHD” /10 

credite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Direcția de Generală de Educație, Tineret și Sport Chișinău 

Universitatea „Petre Andrei” Iași 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- noi tehnici și abordări metodologice ale copiilor cu ADHD 

- consilierea familiilor copiilor cu ADHD 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada Aprilie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută Diplomă de participare la concursul național  EUROSCOLA, la Parlamentul European 

din Strasbourg 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Parlamentul European din Strasbourg 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- cunoașterea problematicii tărilor europene 

- dezvoltarea competențelor lingvistice 

- prezentarea în public a rezoluțiilor elevilor români 

- competențe de lidership, comunicare și de organizarea echipei 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada Februarie 2012 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință de participare la programele de formare „Management educațional în 

sistem descentralizat I /94 ore / 25 credite și II” /89 ore / 25 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

MECTS, Fundația Orizont 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- descentralizarea unității de învățământ 

- organizarea activității manageriale în școală 

- asigurarea obâinerii resurselor financiare și materiale 

- organizarea procedurilor de evaluarea a procesului educațional 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  Noiembrie 2010- mai 2011 

Calificarea/Diploma obţinută Atestat de formare continuă/ Program de formare continuă „Controlul calității  în 

școală”/ 20 de ore/5 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

ARACIP 
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Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline : 

- conceptul de calitate și evoluția acestuia 

- legislația calității 

- evaluarea internă și evaluarea externă 

- rolul și structura C.E.A.C. 

Competențe 

- îndrumarea conducerii unității de învățământ privind implementarea sistemului 

de management și asigurarea calității 

- monitorizarea implementării sistemului de management și asigurarea calității 

- controlul activității CEAC 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  12 martie-16 mai 2011 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă/ Program de formare „Consiliere și orientare –areal 

nonformal”/ 42 ore/11 credite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 CCD  IASI 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Discipline : 

- repere ale științei educației 

- educația non-formală 

- abordări intra, cross și extracurriculare în realizarea activităților 

- comunicarea didactică 

Competențe 

- restructurarea tehnicilor pshihopedagogice 

- aplicarea strategiilor didactice 

- competneța de  a  răspunde exigențelor intelectuale 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  06-10.02.2011 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă/ program de formare continuă „Educație pentru 

sănătate/Implementatori” / 40 ore/ 10 credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundația Tineri pentru tineri 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline 

- educația nonformală 

- comunicarea și motivarea factorilor cointeresați 

- tinerii-factori activi ai societății 

Competențe 

- identificarea stilului de viață sănătos 

- aplicarea tehnicilor de comunicare 

- identificarea și descrierea beneficiilor parteneriatului 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 
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Perioada  13-26.03.2011 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de participare si certificat Europass - Proiect Leonardo da Vinci „Profesionişti 

în asigurarea calităţii în educaţie” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven-Olanda 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Calitate în educație, leaderhip, management 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificat Europass 

  

Perioada  01.02-08.02 2011 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire/ Mentor/48 ore - program de specializare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 EDINFO SRL 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Competențe  

- comunicare mentor- student  

- dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor 

- îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de predare - 

învățare 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 COR 235902 

  

Perioada  21.06- 11.09.2010 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă/ program de formare “Tinerii împotriva violenței”/ 84 de 

ore/ 21 de credite transferabile 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Institutul de Științe ale Educației 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Discipline 

- violența școlară și mass-media 

- strategii de prevenrie și combatere a violenței 

- situații de violență în școală 

Competențe 

- dezvoltarea strategiilor de prevenire și intervenție asupra violenței școlare 

- utilizarea unor strategii de învățare pe parcursul întregii vieți 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  Mai 2010 
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Calificarea/Diploma obţinută  Certificat participare curs  “Strategii de prevenire a violenței în școală”/ 16 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Salvați Copiii România 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- violența în spațiul școlar: forme, cauze 

- indicatori privind monitorizarea și evaluarea fenomenelor de violență școlară 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  7 mai-12 iunie 2010 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă program de formare continuă „Holocaustul, combaterea 

rasismului și xenofobiei” / 89 ore/ 25 credite transferabile/ 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline 

- filozofia drepturilor omului 

- legislație antievreiască 

- discriminare/ deportare/ exterminare 

Competențe 

- aprofundarea cunoștinelor despre istoria evreilor 

- cultivarea capacităților de înțelegere și de aplicarea a principiilor democratice 

- identificarea  

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  Mai- septembrie 2009 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat program de formare continuă “Teorie și practică în mentorat”/ 89 ore/25 de 

credite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Fundația EUROED 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

 Discipline : 

- despre mentor si mentorat 

- evaluare 

- tehnici de feedback 

Competențe 

- competențe metodologice, de comunivcare și relaționare, de evaluare 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certtificare Națională 

  

Perioada  31.10.2008- 24.11.2008 
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Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de formare continuă/ program de formare continuă “Tehnici informaționale 

computerizate- inițiere”/ 99 ore/ 30 credite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 CCD IAȘI 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline 

- concepte de bază în IT 

- procesare de text 

- calcul tabelar 

Competente 

- competențe de utilizare a calculatorului, procesare text 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  Martie 2008 

Calificarea/Diploma obţinută  Act de participare la proiectul “History Speaks”, Lithuania (Vilnus) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 The Holocaust Center 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

Discipline 

- istoria holocaustului evreilor 

- valori educaționale cultivate prin proiecte specifice 

- documentare pe teren 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Europeană 

  

Perioada  25.01-15.02.2008 

Calificarea/Diploma obţinută  Certificat de absolvire/ Auditor în domeniul calității/ 66 de ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 ASOCIATIA FORMARE STUDIA 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- managementul calității în educație 

- comunicarea și munca în echipa de audit 

- analiza și aprecierea conformității sistemului calității 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

COR 242 303 

  

Perioada  15.12.2006 – 15.02.2007 

Calificarea/Diploma obţinută Formator/40 ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Asociația Română INFOED XXI 

Disciplinele principale - pregătirea și efectuarea formării 
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studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- evaluare cursanților 

- revizuirea și promovarea programului de formare 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  16.04-30.05. 2007 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverință „Utilizare AEL”- modul II AEL/ 43 ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 CCD IAȘI  

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- competențe de utilizare a programului informatizat de predare AEL 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada  30.09.2006- 16.12.2006 

Calificarea/Diploma obţinută  Adeverință “Inițiere IT –modul 1 AEL”/ 46 ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 CCD IAȘI 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- inițierea în programul informatizat AEL 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Națională 

  

Perioada August 2006 

Calificarea/Diploma obţinută Adeverință absolvire stagiu implementarea programei ”Consiliere și Orientare”/ 24 

ore 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic, Iaşi 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- modulele programei  

- tehnici interactive pentru consiliere și orientare 

- cunoașterea și rezolvarea problemelor elevilor 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certicarea Națională 

  

Perioada  17.06 – 25.07 2002 

Calificarea/Diploma obţinută  Atestat de participare la cursurile programului de vară pentru studii elene la 

Universitatea din Atena 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

 Universitatea din Atena 
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Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- competențe de comunicare în limba neogreacă 

- explorarea siturilor arheologice și a muzeelor de artă și istorie din Grecia Antică 

- competențe de traductologie 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Internațională 

  

Perioada 01.02 – 31.02.2001 

Calificarea/Diploma obţinută Certificat bursă de studiu pentru profesori de limba greacă al Fundației Onassis, 

Atena 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 

formare 

Fundației Onassis 

Disciplinele principale 

studiate/Competenţele 

profesionale dobândite 

- competențe de comunicare în limba neogreacă 

- cunoașterea sistemului educațional elen 

- explorarea culturii și civilizației Greciei Antice 

Nivelul în clasificarea 

naţională/internaţională 

 Certificare Internațională 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 
1. Dezvoltarea competențelor de comunicare în limbile străine studiate și certificate 

prin documentele emise: 

- certificat de absolvire a cursurilor de limbă engleză emis de evaluator individual 

cu autorizația nr. 17006, martie 2014  

- certificat de absolvire a cursurilor de limbă engleză emis de evaluator individual 

cu autorizația nr. 17006, martie 2013  

- certificat de absolvire a cursurilor de limbă engleză, emis de CCD Iași, martie 

2011 

- autorizație traducător limba neogreacă, emisă de Ministerul Justiției, februarie 

2006 

- atestat de absolvire a cursurilor de limba neogreacă, emis de Universitatea 

Națională din Atena, 2002 

- atestat de absolvire a Școlii Medii din orașul Rezina, Republica Moldova, 

disciplina limba și literatura rusă 

2. Dobândirea și utilizarea competențelor de formator: 

- certificat formator, seria B, nr 0024686, emis de Asociația Română INFOED XXI 

Formări efectuate și certificate prin: 

- adeverință formator pentru programul Click 2 – „Eficiență în predare prin 

folosirea metodelor interactive“, în cadrul proiectului POSDRU „La un click de 

educația modernă și eficientă“, 2012 

- adeverință formator pentru programul „Activitatea educativă -  între proiectare 

și evaluare“, CCD Iași, 2011 

- adeverință formator pentru programul „Limba latină -  strategii didactice 

actuale“, CCD Iași, 2008 

3. Facilitarea schimbului de experiență interinstituțională între I.S.J. Iași și Direcția de 

Educație, Tineret și Sport Chișinău, Republica Moldova 

- proiectul educațioanal “Tehnologii moderne în organizarea și desfășurarea 

activității educaționale la nivelul unității școlare“, octombrie 2013 

- proiectul educațioanal „Activități educative școlare și extrașcolare – abordări 

didactice și manageriale”, noiembrie 2012 

- contribuție în organizarea și desfășurarea seminarului municipal „Dezvoltarea 

culturii emoționale la elevi în contextul școlii prietenoase copilului”, Chișinău, 

noiembrie 2011 

- schimb de experință ISJ Iași – DGETS Chișinău, „Managementul educațional. 
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Conducerea procesului de schimbare și a inovațiilor în sistemul educațional”, 

2010 

4. Preocuparea pentru integrarea elevilor din Republica Moldova, bursieri a statului 

român 

- excursie în Nordul Moldovei, la mănăstirile din Bucovina, organizată pentru 

elevii din Republica Moldova, cu medii mai mari de 9.50, în anul școlar 2013-

2014 

- crearea departamentului elevilor bursieri dim R. Moldova în Consiliul Județean 

Iași (2013-prezent) 

- implementarea proiectului „Descoperă Iașul devenirii tale” pentru elevii de clasa 

a IX-a din R. Moldova, veniți în primul an la studii la Iași (octombrie 2014) 

- susținerea absolvenților de gimnaziu din R. Moldova pentru continuarea studiilor 

liceale în România (2010-prezent) 

5. Inițierea și promovarea revistei Galleria a Liceului Teoretic „V. Alecsandri“ (2007 -  

prezent)  

6. Consilierea și sprijinirea elevilor în activitatea Asociației Elevilor din  Liceului 

Teoretic „V. Alecsandri“, A.E.L.V.A. (2001-prezent) 

Limba maternă Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 

instrucţiunile). 

 

 

 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

ascultare citire 
participare la 

conversaţii 
discurs oral exprimare scrisă 

Limba rusă C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 

Limba engleză B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

  

B1 
Utilizator  

independent 

Limba neogreacă 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

  

B2 
Utilizator  

independent 

*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

    Experiența acumulată în activitățile și proiectele de mai jos a contribuit la 

dezvoltarea: 

- spiritului de echipă, a inițiativei, a leadership-ului,  

- a competențelor de comunicare, relaționare eficientă, discurs public 

- capacității de analiza și sinteză, de luare a deciziilor  

- abilității de încurajare și determinare a succesului celorlalți 

- disponibilitate pentru implicare în activități socio-culturale 

Am promovat tradițiile și valorile locale,  voluntariatul și egalitatea de șanse la educație 

pentru toți membrii comunității. 

 

 Campania Internațională ”19 zile de activism împotriva abuzului față de 

copii și tineret” patronată de Federația Internațională a Comunităților 

educative în partenerit cu Woman`s world summit fundation, agreată de 

Ministerul Educației Naționale, 2014 

 Festivalul Internațioanal pentru Copii și Tineret ”Cătălina”, 2014 

 Proiectul educațional ”Pași de copil în Iașii marilor zidiri”, 2014 

 Progr

amul de educație parentală în cadrul Campaniei ”Hai la școală!” inițiată de 

Reprezentanța UNICEF în parteneriat cu MEN, 2013  

 Proiectul educațional ”Pași de copil în Iașii marilor zidiri”, 2013 

 Conferința internațională ”Tehnologia informației și comunicării pentru 
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persoane vârstnice”, organizată de I.S.J. Iași, în cadrul proiectului Grundtvig 

VInTAgE, 2012 

 Workshopul ”Dezvoltarea activităților parentale prin metode de 

disciplinare pozitivă”, 2012 

 Conc

ursul Național de dans ”Împreună pentru viitor”, din cadrul Strategiei 

Naționale de Acțiune Comunitară, 2011 

 Festivalul Internațioanal pentru Copii și Tineret ”Cătălina”, 2011 

 Marșul Județean al Voluntarilor, „Ia Și fii voluntar măcar o zi“, 2011 

 Spectacolul „Daruri din suflet de copil“, eveniment special din cadrul 

Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, organizat în parteneriat cu Salvați 

Copiii, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, 2010 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Membru în comisii de lucru la nivel național 

- Comisia de evaluare a proiectelor educative ale unităților de învățământ pentru 

CAEN (2014) 

- Comisia Națională de înscriere a absolvenților clasei a IX-a din R. Moldova și a 

absolvenților clasei a VIII-a din România, în clasa a IX-a de liceu la unitățile de 

învățămmânt din România (2010-2014) 

- grup de lucru constituit la nivel național pentru elaborarea programelor de curs 

opțional – limbi clasice, gimnaziu și liceu (2012) 

- grup de lucru la nivel național pentru elaborarea propunerilor de subiecte pentru 

etapa județeană a olimpiadei de limbă, comunicare și literatură română, (2011) 

- Comisia Centrală de Evaluare la olimpiada națională de limbi clasice, Drobeta 

Turnu – Severin (2010) 

- Comisia Centrală de Evaluare la Concursul Certamen Ovidianum Ponticum, 

Constanța (2008) 

 

 Membru în comisii județene 

- Comisia de Mobilitate a personalului din învățământul preuniversitar 

- Comisia de Evaluare a Concursului „O activitate de succes în Săptămâna Școala 

Altfel” 

- Subcomisia de evaluare a dosarelor cadrelor didactice de la Palatul Copiilor, în 

vederea acordării gradației de merit 

- Comisia de evaluare a proiectelor educative ale unităților de învățământ pentru 

CAEJ 

- Comisii de bacalaureat 

Membru în echipa de proiect european/transfrontalier/internațional 

- proiectul de dezvoltarea profesională „Politici educaționale în învățământul de 

stat și particular din România și Turcia: management și leadership, cultură 

organizațională, provocări ale multiculturalității”, 2014 

- “Community projects for social innovation through intergenerational 

volunteering experiences – Come On”, din 2013 

- “Virtual Platform for Cross – Border Youth Exchange”, 2013-2014 

- Prevenirea și combaterea traficului de personae prin dezvoltarea unei rețele 

transfrontaliere interinstituționale și creșterea gradului de informare a 

persoanelor vulnerabile, 2011-2012 

- Secure Internet & Secure Generations (SEIN-SEIGE), Grundtvic, Grecia, 2010 

 

 Responsabilități  

 - membru în Corpul Național al experților în management educațional, din 2012 

 - membru în Consiliul de Administrație al Palatului Copiilor Iași, din 2012 

 Activități de coordonare 

- Consiliul Consultativ pentru activitatea educativă, din 2010 
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- 13 cercuri metodice de specialitate, din 2010 

- Consiliul Județean al Elevilor Iași, din 2010 

- Proiectul C.J.E. “Act și spirit din vremea Unirii”, 2015 

- Simpozionul Național “Sistemul educational special și special integrat în context 

European”, 2012 

- Concursul Național Proiecte de Mediu, Muncel, din 2011 

 Coordonator/facilitator județean 

- „Reducerea abandonului școlar și a absenteismului în zone prioritare de 

educație”(ZEP), 2011-prezent 

- Proiectul național EDSANO, la nivel județean, 2013 

- Proiectul “Tinerii împotriva violenței”, POSDRU/1/1.1/S/6, 2010 

 Activități de organizare 

- concursurile din Calendarul Activităților Educative, la nivel județean, regional, 

național 

- Olimpiada Națională de limba engleză 

- Conferința Națională a elevilor sub genericul ”Dinamica lumii contemporane și 

educația adolescenților. Libertăți, riscuri și probleme deschise”, cu participare 

internațională: R. Moldova, Ucraina, Turcia, Polonia, Italia, Bulgaria 

- Concursul județean de implementare a programului de încurajare a consumului 

de fructe în școli „Mărul – regele fructelor”, 2013, 2014, 2015 

- Concurs Național Transcurricular de Lectură și Interpretare „Ionel Teodoreanu”, 

2014 

- Simpozionul Județean „Importanța proiectelor cu finanțare extrabugetară în 

dezvoltarea instituțională”, 2013 

- Programul Fundației Tineri pentru tineri „Responsabilitatea individuală – 

prevenirea HIV, sida”, 2011 

- schimb de experință I.S.J. Iași – I.S.J. Suceava „Dimensiuni europene ale 

managementului educațional”, 2010 

- “Seif you, seif me – program de dezvoltare a abilităților de viață”, 2010 

- Seminarul părinților „Familia și Școala – parteneriat pentru educație”, 2010 

- Simpozionul Județean al Elevilor „Rolul educației în pregătirea pentru viață”, 

2010 

- Olimpiada Națională de limbi clasice, 2008 

 Responsabilități la nivelul disciplinei: 

- profesor mentor de practică pedagogică, 2012 

- profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Iași la specialitatea limbi 

clasice, din 2009; 

- responsabil Cerc pedagogic al profesorilor de limbi clasice din județ, din 2003  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 
 Îndeplinind roluri multiple în echipele de proiecte POSDRU, Erasmus +, UNICEF, am 

dobândit competenţe şi aptitudinile tehnice specifice pentru implementarea acestora: 

          - întelegerea sistemului de lucru al Uniunii Europene 

- utilizarea eficientă a echipamentelor de birou (fax, scanner, copiator) 

- stabilirea relațiilor de parteneriat educațional  

- redactarea rapoartelor intermediare și finale 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

- sistem de operare: WINDOWS 

- utilizare Microsoft Office 

- platforme de învățare: PROMEP, CLICK 

- comunicare: internet, e-mail, forum, blog  



18 
 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Lucrări de specialitate publicate cu ISBN/ISSN: 

- Teste admitere clasa aV-a. Concursul de limba română “Micii Alecsandriști“, clasa a 

IV-a, ISBN 978-606-514-264-0 

- Inspecția școlară comparată în context european" – Ghid pentru sistemele român 

britanic, francez ISBN 978-973-579-183-4 

- Ghid de evaluare internă a calităţii, ISBN 978-606-624-000-0 256.896.32 

- Parteneriat pentru educație ISBN 978-606-92400-83 

- Arta de a educa. Mesajul lui Quintilian ISBN 978-973-8108-51-6 

- Limba latină pentru elevi ISBN 978-973-81-08-53-0 

- C.D.Ș. Limba latină. Exemple de bună practică ISBN 978-973-81-08-52-3 

- Latinam Linquam exercendo discimus ISBN 973-579-082-3 

 

Publicații: 

- documente ISJ: Starea învățământului (2012-2015) 

- buletine informative periodice – ISJ Iași 

- coordonare revistă: "Galleria", rapoarte, impresii, note de călătorie 

 

Lucrări prezentate la simpozioane și conferințe 

-  “Nevoia de educație”, conferința națională “Provocări ale educației în societatea 

cunoașterii” 

 

Organizare spectacole artistice, festivaluri, expoziții, întâlniri cu scriitori 

- adeverință organizare spectacol “Ludicul – punți de comunicare între generații”, 

aprilie 2015 

- adeverință organizare întâlnire elevi cu scriitorul N. Dabija, aprilie 2014 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

- atitudinea pozitivă 

- competențe antreprenoriale 

- aptitudini de învățare: capacitatea de a aloca timp învățării, autonomie, disciplină, 

perseverență 

- gândire critică 

- învățare intergenerațională bazată pe cetățenia activă și solidaritatea vârstelor 

- competențe interculturale 

- flexibilitate față de alte opinii, mentalități, culturi 

- creativitate 

Permis de conducere B 

Informaţii suplimentare Activitatea de performanță cu elevii 

- premiul I, Concursul Național de Proiecte pentru Consiliile Elevilor, Tulcea, 2013 

- diplomă de excelență pentru performanțele obținute în pregătirea elevilor și 

promovarea excelenței în învățământul ieșean, la Gala excelenței, 2013, 2012, 

2011, 2010 

- premiul I, Concursul Național de Proiecte pentru Consiliile Elevilor, Tulcea, 2011 

- titlul de laureat pentru revista „Galleria”, Concursul Național de Reviste Școlare, 

2010  

- premiul I, Concursul Național de Proiecte pentru Consiliile Elevilor, Tulcea, 2010 

Anexe Conform opis dosar candidatură 

 

 

 


