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Curriculum vitae 
Europass 

                                                
  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciobotaru Florentin Traian 

Adresa(e) Iaşi, strada Aleea Vodă Grigore Ghica,  nr. 74, et. 1, ap. 2 

Telefon(oane) 0723916266   

Fax(uri)  

E-mail(uri) traian_florentin@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 07.12.1968 

Sex Masculin  

  

Locul de muncă vizat / 

 
 

Domeniul ocupaţional 

Inspector Școlar General Adjunct – Inspectoratul Școlar 
Județean Iași  

     
Unităţi de învăţământ 

  

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

mai 2021 - prezent 
Inspector Școlar General Adjunct – Inspectoratul Școlar 
Județean Iași; profesor de istorie la Colegiul Național ”Mihai 
Eminescu” Iași  
Activitate de îndrumare şi control unităţi de învăţământ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 
0232268014; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro 
Învăţământ preuniversitar/ Compartimentul management instituţional 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2015 – mai 2021 
Inspector şcolar pentru management instituţional; profesor de 
istorie la Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Iași  
Activitate de îndrumare şi control unităţi de învăţământ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 
0232268014; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro 
Învăţământ preuniversitar/ Compartimentul management instituţional 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

2020 – prezent 
Formator CRED  
Activitate de formare nivel 1, categoria (1)  
Casa Corpului Didactic Botoșani, bulevardul Mihai Eminescu, nr. 40, tel./fax: 
0231517556; e-mail: contact@ccdbotosani.ro 
Învăţământ preuniversitar/ Compartimentul management instituţional  

2020 – prezent 
Responsabil Program “A Doua Șansă”  
Expert naţional, sub 5ani 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 
0232268014; fax: 0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro 
Școli prietenoase în comunități implicate, Cod SMIS 106616 
Învăţământ preuniversitar/ Compartimentul management instituţional 

mailto:traian_florentin@yahoo.com
mailto:office@isjiasi.ro
mailto:office@isjiasi.ro
mailto:office@isjiasi.ro
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2012 – 2015 
Director Adjunct - Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 
Activitate de îndrumare şi control 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi , strada Cuza Vodă, nr. 29, tel: +40232 
276087, Iaşi, 700037, România, fax: 0232276087; e-mail: cnaob.is.gmail.com 
Învăţământ preuniversitar 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2013 – 2015 
Participant în cadrul Proiectului Leonardo da Vinci nr. 2013-1-TR1-LE004-477006 “Are 
you seif at work?” 
Coordonare activități cu elevii 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi , strada Cuza Vodă, nr. 29, tel: +40232 
276087, Iaşi, 700037, România, fax: 0232276087; e-mail: cnaob.is.gmail.com 
Management  educațional 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

06.03.2013 – 30.06.2013 
Furnizor de servicii pentru îmbunătățirea randamentului școlar al beneficiarilor în cadrul 
proiectului “Servicii de sprijin educațional pentru elevii de liceu romi” – ID RO109 
Coordonare activități cu elevii 

Fundația “Roma Education Fund Romania” 
Învăţământ preuniversitar /Meditator 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 
2009 – 2012 
Inspector management educaţional / inspector pentru implementarea descentralizării 
instituţionale 
Activitate de îndrumare şi control unităţi de învăţământ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, strada Nicolae Bălcescu nr. 26, tel: 0232268014; fax: 
0232267705; e-mail: office@isjiasi.ro 
Învăţământ / Compartimentul descentralizare şi management instituţional 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

03.01 – 30.12.2012 
Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Formarea profesorilor de Matematică în 
societatea cunoașterii” – ID 63671 
Monitor, expert de tip C 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 
Învăţământ preuniversitar/ Expert 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

26 – 31.03.2012 
Formator în cadrul proiectului „Competențe cheie TIC în curriculumul școlar”, Formarea 
inspectorilor de specialitate pentru aplicarea pachetelor educaționale 
Formare profesori de istorie 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 
Învăţământ preuniversitar/ Formator 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

01.06. 2012 – 31.12. 2012 
Formator în cadrul Proiectului POSDRU ID 62183 „Parteneriat pentru copilul meu – 
program educativ de sprijin pentru elevii cu risc de părăsire timpurie a școlii și părinții 
acestora” 
Fundația Academică „Alumni” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța 
Învăţământ preuniversitar/Formator 
 

mailto:office@isjiasi.ro
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

18 – 19.12.2017 
Participant în cadrul Programului Erasmus +2017-1-TR01-KA201-046632 “LOG ON 
BACK TO LIFE”, Turcia 
Dezvoltarea profesională a inspectorilor şcolari privind abordarea dependenței de internet 
Inspectoratul Școlar Județean Iași 
Management educaţional 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

15 – 20.04.2015 
Participant  în cadrul cursului ”European Sharing Views – Making sense of the world 
throug multimedia”, Portugalia 
Dezvoltarea profesională a inspectorilor şcolari 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi , strada Cuza Vodă, nr. 29, tel: +40232 
276087, Iaşi, 700037, România, fax: 0232276087; e-mail: cnaob.is.gmail.com 
Management educaţional 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

14 – 21.12.2014 
Participant în cadrul seminarului ”Holcaust education for Romanian teachers at Yad 
Vashem”, Israel 
Dezvoltarea profesională a inspectorilor şcolari 

Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi , strada Cuza Vodă, nr. 29, tel: +40232 
276087, Iaşi, 700037, România, fax: 0232276087; e-mail: cnaob.is.gmail.com 
Management educaţional 
 

                                         Perioada septembrie 2005 –  august 2009 
                  Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie și cultură civică antreprenorială 
                 Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Coordonarea procesului de predare, învăţare, evaluare 

 Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”, Iaşi, strada „Ion Creangă”, nr. 37, telefon: 0232-272904 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 
 

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale  
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

Educaţie / învăţământ preuniversitar 
 
 
septembrie 2001 – august 2005 
Profesor de istorie și cultură civică 
Coordonarea procesului de predare, învăţare, evaluare 
 
Şcoala “Calistrat Hogaş” Iaşi, strada Ciric, nr. 23 A Educaţie / învăţământ preuniversitar 
Educaţie / învăţământ preuniversitar 
 
  

Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale  
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate  

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale  
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

septembrie 1999 – august 2001 
 Profesor de istorie 
Coordonarea procesului de predare, învăţare, evaluare 
 
Liceul Economic, Administrativ şi de Servicii, Iaşi, strada Sărăriei, nr. 35, tel.: 0232-267669 
ducaţie / învăţământ preuniversitar 
 
 
noiembrie 1990 – august 1999 
Pedagog şcolar  
Activitate didactică 
 
Şcoala Normală “Vasile Lupu”, Iaşi, Aleea “Mihail Sadoveanu”, nr. 46, tel. 0232-219011 
Educaţie / învăţământ preuniversitar 
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Educaţie şi formare  

Perioada 2017 – prezent 

Profesor Doctor, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Iaşi 

Perioada 2012 – 2017 

Profesor Doctor, Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 

Perioada 2003 – 2012 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

Doctorand al Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, Ştiinţe Umaniste, Domeniul Istorie 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie, Universitatea “Al. I. Cuza”- Iaşi, Doctorat 

Perioada 1995 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate/ 

competenţe profesionale 

Licenţiat  în Istorie 
Istoria Românilor, Istoria universală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Istorie,  Universitatea “Al. I. Cuza”- Iaşi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Învăţământ universitar, nivel  5/6 ISCED 97 

Perioada 1983 – 1987 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale 

Diploma de bacalaureat 
Discipline specifice liceelor tehnice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul „Tehnoton”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Învăţământ liceal, nivel 4 ISCED 97 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba franceză  
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

Independent 
B2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
elementar 

Limba italiană  C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
Independent 

B2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Abilități de comunicare și facilitare, abilități de negociere și mediere conflicte. Acestea au 

fost dobândite pe parcursul formării profesionale iniţiale, dar mai ales în mediul nonformal. 

Sunt formator, iar funcţia de inspector şcolar este strâns legată de munca de coordonare, 

mediere, evaluare şi facilitare. 

Excelente abilităţi de relaţionare şi comunicare interpersonală. 

Experienţă de lucru cu instituţii din domeniul învăţământului preuniversitar (grădiniţe, 

scoli primare, şcoli gimnaziale, licee şi colegii). Adaptabilitate, flexibilitate, dinamism, 

fermitate în decizii. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Certificat de competențe profesionale - Manager Proiect. Formator 

pentru programe de formare continuă. 

Colaborator al multor instituţii europene în domeniul culturii. 

Abilităţi de lucru în echipă, coordonare a echipei, abilităţi de susţinere a echipei, abilităţi 

de motivare a echipei, abilităţi manageriale, spirit antreprenorial, abilităţi de luare a 

deciziilor, spirit dinamic, disciplinat, gândire critică, atitudine civică, democratică, 

tolerantă şi responsabilă, disponibilitate la efort prelungit, experienţă în relaţiile 

interumane, creativ, ordonat, inventiv, comunicativ, flexibil, receptiv, obiectiv, punctual, 

cooperant, autocritic. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word, Excel, Power Point 

Comunicare prin poșta electronică și folosirea internetului. 

 
Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 
Muzica tradiţională, clasică, teatru, literatură, organizator de serbări şcolare, excursii, 

tabere. 

 
Alte competenţe şi aptitudini 

 
Mentor de practică pedagogică 

Dornic de perfecţionare şi formare continuă, organizator de simpozioane judeţene, 

interjudeţene, naţionale şi internaţionale. Organizator de concursuri şcolare judeţene, 

interjudeţene şi naţionale. Autor al unor articole de specialitate, programe de opţional, 

subiecte pentru examene naţionale, teste naţionale, examene de titularizare, olimpiade 

şcolare. Autor al unor lucrări 

de specialitate. 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 
 

 

Cursuri de perfecţionare 
 

Anul 2021 
Adeverință participare webinar  ”Metode și instrumente digitale alternative” în cadrul proiectului județean ”Profesorul digital. 
Oportunități de formare pentru noua misiune în școala ieșeană 2020-2021” 

 
Anul 2020 
Atestat de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale - CEEM, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul 

Educației și Cercetării, Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

“Programul de formare continuă pentru experții evaluatori de manuale - CEEM” 

Adeverință participare proiect județean ”Profesorul digital. Oportunități de formare pentru noua misiune în școala ieșeană 

2020-2021” 

Diplomă de participare la cursul de ”Utilizare Cisco Webex în educație” 

 

Anul 2019 
Adeverință participare program de formare continuă CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, Formare nivel 1, 

categoria (1)., Ministerul Educației și Cercetării 

“Proiectul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, cod SMIS 118327” 

Adeverință participare la proiectul educațional ”The Teacher as a Change Agent”, organizat de NewSchool în Norvegia, la Oslo în 

cadrul Programului de educație, burse, ucenicie și antreprenoriatul tinerilor în România finanțat prin granturile SEE 2014-2021, 

2018-ey-pmip-r2-0014 ThE SchoolS neEd ageNts of ChangE! 
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Anul 2018 
Atestat de formare continuă, S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L., Ministerul Educației și Cercetării 

“Management educațional pentru instituțiile de învățământ preuniversitar – perspective inovative” 

Atestat de formare continuă, S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L., Ministerul Educației și Cercetării 

“Comunicare instituțională” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, Ministerul Educației Naționale  

“Istoria recentă a României” 
 

Anul 2017 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Strategii de integrare a elevilor cu dificultăți de adaptare școlară” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Strategii de prevenire și combatere a comportamentelor de risc în rândul elevilor” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Integrarea copiilor cu CES în școala de masă” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Managementul proiectelor educaționale” 

 

Anul 2016 

Curs de formare, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice  

“Managementul stresului în organizațiile școlare” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Abordări inovative în managementul proiectelor educaționale europene” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Profesorul metodist” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“After School – alternativa europeană pentru educație” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Management educațional participativ” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Formarea competențelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Managementul stresului în organizațiile școlare” 

 

Anul 2015 

Curs de formare, Casa Corpului Didactic Iaşi, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Demersuri specifice pentru scrierea și implementarea proiectelor educative din CAER, CAEN, CAEJ” 

Curs de formare, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice 

“Guvernanță și control managerial în unitățile de învățământ preuniversitar” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic Iaşi, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Educație pentru o dezvoltare durabilă” 

Program de formare continuă, Casa Corpului Didactic Iaşi, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice 

“Demersuri educative pentru scrierea și implementarea proiectelor educative din CAER, CAEN, CAEJ”   

 

Anul 2014 

Curs de limba engleză, Casa Corpului Didactic Iaşi 

“Holocaust education for Romanian teachers at Yad Vashem”, Yad Vashem The International School for Holocaust Studies, 

Ministerul Educației Naționale 
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Anul 2013 

Curs de formare, Fundaţia Tineri pentru Tineri, Ministerul Educaţiei Naţionale 

“Educaţie pentru viaţa de familie” 

 

Anul 2012 

“Formarea  inspectorilor  de  specialitate  pentru  aplicarea  pachetelor  educaționale“,  UE,  Guvernul României, FSE POSDRU 

2017-2013, MECTS, CNEE 

“Controlul calităţii în şcoală”, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Generală Management, Resurse 

Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, Agenţia Română de Asigurare 

a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar “Parteneriat pentru copilul meu - program educativ de sprijin pentru elevii cu risc de 

părăsire timpurie a școlii  și  părinții  acestora”,  UE,  Guvernul  României,  FSE  POSDRU  2017-2013,  MECTS  Fundaţia 

Academică „Alumni” 

 

Anul 2011 

Curs de mentor 

„Manager Proiect”, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului 

„Axiome ale Educaţiei Parentale”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

    

Anul 2009 

„Managing Educational Change”, Institute of Leadership & Management, Anglia 

„Formare de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”, 

Academia de Studii Economice Bucureşti, POSDRU, D.P.P.D. 

„Calitate şi eficienţă în managementul şcolar”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, C.N.F.P.A. 

 

Anul 2008 

„O istorie a comunismului din România”, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România, Fundaţia Konrad Adenauer, 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

„Educaţie pentru o democraţie participativă”, MECT, C.N.F.P.A.,  Fundaţia Euroed Iaşi, 

„Curs de formatori”, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, M.E.C.T.S. 

“Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE), M.E.C.I. 

„Cursuri de perfecţionare – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, MECI, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, (modulul II) 

Cursuri de ghid transfrontalier în cadrul proiectului Beautiful Moldova, Primăria Municipiului Iași, Guvernul 

României,“Ghid transfrontalier” 

 

Anul 2007 

„Drepturile omului, refugiaţii şi UNHCR”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

„Metode interactive de abordare a orei de dirigenţie”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

„Holocaustul evreilor”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Litere, Centrul de Studii Ebraice 

„Goldstein Goren”, Asociaţia pentru Dialog şi Educaţie Civică 

„Cursuri de perfecţionare – Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Universitatea „Al. I. Cuza”, 

Iaşi, (modulul I) 

„Administrarea şi utilizarea A.E.L.”, Siveco – România 

 

Anul 2006 

„Implementarea programei – consiliere şi orientare”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

„Protecţia mediului – finalitate fundamentală a educaţiei”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

Anul 2005 

„Managementul stresului”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

„Comunicarea în şcoală”, Casa Corpului Didactic Iaşi 
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Anul 2004 

„Managementul proiectului”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

„Project Citizen”, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Institutul Intercultural Timişoara, Casa Corpului Didactic Iași 

 

Anul 2003 

„Managementul timpului”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

Anul 2002 

„Iniţiere în utilizarea PC-ului”, Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

Anul 2000 

„Educaţie pentru Viaţa de Familie”, Casa Corpului Didactic Iaşi, Fundaţia „Tineri pentru tineri” 

„Valori, atitudini, comportamente cultivate la elevi prin orele de dirigenţie” Casa Corpului Didactic Iaşi 

 

 

 

 

Formare  

Perioada 15 – 20.02.2015 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ALMADAFORMA – Centro de Formacao de Escolas do Concelho de Almada - 

Portugal 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Certificate ”Europeans Sharing Views – Makingsense of the world through multimedia”, 

40 de ore 

Perioada 14 – 21.12. 2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Yad Vashem The International School for Holocaust Studies 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire, 100 de ore 

Perioada 11.06.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Participare – importanța și relevanța EQAVET în România 

Perioada 15.04 – 15.06.2014 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Comunicare într-o limbă străină 



9 
 

Calificarea/diploma obţinută Adeverința nr. 4473/26.04.2014 de participare la cursul de formare ”Limba engleză 
pentru începători”, 30 de ore 

Perioada 05 – 10.03.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Formator în cadrul proiectului “Competențe Tic în curriculumul școlar”, Formarea 
inspectorilor de specialitate pentru aplicarea pachetelor educaționale 

Perioada noiembrie 2010 – mai 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Controlul calității în școală”, 5 
credite 

Perioada iunie, 2013 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundația “Tineri pentru Tineri”, sucursala Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă ”Educație pentru viața de familie”, 21 de ore – 6 credite 

Perioada februarie, 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Național “Garabet Ibrăileanu” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință ”Profesioniști în managementul educațional preuniversitar”, 14 credite 

Perioada februarie, 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință ”Controlul calității în școală”, 5 credite 

 

 

Perioada februarie, 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul de Științe ale Educației București 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 
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Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Tineri împotriva violenței”, 21 
credite 

Perioada iunie, 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundația “Tineri pentru Tineri” 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Educație pentru sănătate / 
Decidenți”, 10 credite 

Perioada 17 – 22.04.2012 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundația Academică „Alumni” a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” Constanța, 
Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar 

  Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință expert – formator, 11 credite, 41 de ore 

Perioada 12 – 28.11.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic a Municipiului București 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută 
Adeverință ”Gestionarea documentelor în unitățile școlare”, 60 de ore 

Perioada 01 – 08.02.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

EDINFO SRL 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută 
Certificat de absolvire ”MENTOR”, 48 de ore 

Perioada decembrie 2008 – martie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de Întâlniri și Studii Creștine, Fundația ”Filocalia” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută 
Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic ”Calitate și eficiență în 
managementul școlar”, 90 credite 

 

Perioada 22.02 – 09.03.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 
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Calificarea/diploma obţinută Adeverință de participare la stagiul de perfecționare ”Axiome ale educației 
 
parentale”, 30 de ore 

Perioada 
 
03 – 25.02.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC RODIS UNIVERS SRL IAȘI 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Managementul resurselor umane 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire, “MANAGER PROIECT”, 90 de ore 

Perioada 30.04 – 01.05.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociația Formare Studia Iași România 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută Ceritificate of attendance 

Perioada 27.11.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Națională de Informații “Mihai Viteazul”, MECTS 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management 

Calificarea/diploma obţinută Certificat ”Realizarea analizelor ocupaționale în vederea elaborării Standardelor 

Ocupaționale pentru personalul didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din 

sistemul de învățământ preuniversitar” 

Perioada 04 – 12.02.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundația EUROED Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Strategii didactice 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Educație pentru o democrație 

participativă”, 25 credite 

 

Perioada decembrie 2007 – martie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității “Al. 

I. Cuza” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management școlar 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Programul Universitar de Formare 

Continuă a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar”, 30 credite 

 



12 
 

Perioada 25.11.2009 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management educațional 

Calificarea/diploma obţinută 
Certificat Managing Educational Change 

Perioada 03 – 09.10.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Managementul evaluării 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic “Programul național de dezvoltare a 

competențelor de evaluare a cadrelor didactice” (DeCeE), 15 credite 

Perioada 05.02 – 24.03.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității “Al. 

I. Cuza” Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management școlar 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Programul Universitar de Formare 

Continuă a Personalului Didactic din Învățământul Preuniversitar”, 30 credite 

Perioada 4 – 5.09.2008 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul  de  Investigare  a  Crimelor  Comunismului  în  România,  Konrad Adenauer 

Stiftung 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management didactic 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de participare ”O istorie a comunismului din România” 

Perioada 09 – 15.01.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management didactic 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință ”Metode interactive de abordare a orelor de dirigenție”, 25 ore 

Perioada 26.4 – 04.05.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 
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Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Management didactic 

Calificarea/diploma obţinută 
Adeverință ”Drepturile omului, refugiații și UNHCR”, 22 de ore 

Perioada 29.10 – 07.11.2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
SC RODIS UNIVERS SRL IAȘI 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Managementul resurselor umane 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire ”FORMATOR”, 50 de ore 

Perioada decembrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
SIVECO ROMÂNIA SA 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Informatică 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință cursuri de formare profesională, 45 de ore 

Perioada 13 – 16.06.2006 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic „Spiru Haret” Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Managementul resurselor umane 

Calificarea/diploma obţinută Adeverință ”Implementarea programei – Consiliere și Orientare”, 24 ore 

Perioada mai, 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
HOLT România FCSSCF, Filiala Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Managementul resurselor umane 

Calificarea/diploma obţinută Adeverința program de educație a părinților ”Cum să devenim părinți mai buni?” 

Perioada 2003 – 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 
Institutul Intercultural Timișoara 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Managementul resurselor umane 

Calificarea/diploma obţinută 
Adeverința de implementare a metodei ”Project Citizen”, 32 de ore 

Perioada martie, 2002 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
Inspectoratul Școlar al Județului Iași 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaționale 

Informatică 

Calificarea/diploma obţinută Adeverința de absolvire a cursului ”Inițiere în utilizarea PC-ului”, 40 ore 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 2012 – competențe de limba franceză 

 2004 – 2007 - Membru al ONG Paideia 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 
Cărţi și articole publicate 

 REFLECȚII EMINESCIENE – Buletin informativ al Colegiului Național “Mihai Eminescu” 

Iași, ISSN 3458 – 7653, numărul 1, 2018 

 2018 – ArtEast. Tonuri și accente, Revistă de informare culturală, creație și opinie a 
elevilor și profesorilor de la Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași și Colegiul 
Național “Mihai Eminescu” Iași, ISSN 2344 - 6676 

 2015 – ArtEast, Revistă de informare culturală, creație și opinie a elevilor și profesorilor 
de la Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași, ISSN 2344 - 6676 

 2014 – ArtEast, Revistă de informare culturală, creație și opinie a elevilor și profesorilor 
de la Colegiul Național de Artă “Octav Băncilă” Iași, ISSN 2344 - 6676 

 ART!ST – Buletin informativ al Colegiului Național de Artă “Octav Băncilă” Iași, ISSN 

2344 – 6668, numerele 1,2,3,4,5 

 Referent științific - Sărbătoare Învierii – Lumină și bucurie creștină 

 Simpozion Internațional, Editura Studis Iași, 2014, ISBN 978-606-624-635-4 Învățarea 

activă a istoriei între deziderat și finalitate, în Conferința Națională – Pluralism și 

alteritate în educație – perspective teoretice și praxiologice, Iași, 2013 

 Războiul de independență a României ilustrat în artele plastice și în muzică, în Cinste 

Eroilor, simpozion regional, Târgu Neamț 

 Elemente ale transdisciplinarității în noua abordare a învățării școlare, în Pro Educația, 

revistă de specialitate a învățământului mehedințean, Anul VII, 2011, Editura Stef 

 Profesorul Gheorghe Platon, în Iașul cultural – citadela personalităților, Editura 

EDINFO, 2009, ISBN 978-973-88842-5-0 

 Ecouri ale Unirii Principatelor Române, în Simpozion Național Oamenii Schimbări: 

Alexandru Ioan Cuza Omul și Epoca, Editura EDINFO, 2009, ISBN 978-973-88842-4-3 

 (autor) Constantin Prezan – biografie subiectivă, Iași, editura PIM, ISBN 978-973-716-

866-5 

 Academia Mihăileană, în Iași – orașul școlilor, Editura Graphys, 2008, ISBN 978-973-

88904-7-3 

 Vintilă I. C. Brătianu – ministru de război (1916-1918), în Simpozionul Județean - 

Repere în Istorie, Iași, 2007, Editura PIM, ISBN: 978-973-716-660-9 

 (coautor) Metode de învățare activă: ancheta istorică, în Tendințe contemporane în 

metodologia de realizare a lecției, Iași, 2007, ISBN 978-973-726-605-0 

 Interdisciplinaritate și interdisciplinaritatea în predarea – învățarea istoriei, în 

Interdisciplinaritatea – coordonată a școlii românești moderne, Iași, 2007, Editura ANA, 

ISBN 978-973-88426-0-1 

 Repere în evoluția liberalismului românesc, în Zilele școlii ieșene, Iași, 2007, Editura 

AS, ISBN 973-7846-09-5 

 Demersul didactic: trecut, prezent, viitor, în Dimensiuni ale educației la început de 

mileniu – studii, articole, soluții didactice, Editura INFOED XXI, Iași, 2007, ISBN978-
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973-87689-5-6 

 ALEXANDRU IOAN CUZA – un nume care ne onorează, un Om vrednic de legenda 

sa în Liceul Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” – Cinci decenii de existență 1955-2005 

 

 

 

Competențe şi abilităţi sociale  2015 – participarea la organizarea Concursului Național de Dans ”Împreună 

pentru viitor” 

 2014 – participare la organizarea Festivalului Internațional de Cultură și Civilizație 

Românească ” Românașul” 

 2014 – participarea la organizarea Concursului Național de Dans ”Împreună 

pentru viitor” 

 2014 – participarea la proiectul interjudețean “Valori culturale românești” 

 2014 – participarea la realizarea proiectului educațional-cultural- muzical 

”Armonii româno-franceze” 

 2013 – participarea la organizarea primei ediții a ”FIE Iași” 

 2013 – participarea la Simpozionul interjudețean ”Excelență în educație” 

 2013 –  participarea la organizarea Concursului Național de Dans ”Împreună 

pentru viitor” 

 
 2013 – contribuții deosebite privind susținerea culturii ucrainiene, a limbii, tradițiilor 

populare și a vieții spirituale 

 2013 – implicare în organizarea celei de-a IV-a ediții a proiectului Music Camp 

Internațional 

 2013 – organizarea evenimentului Zilele Învățământului Special și Special Integrat 

Ieșean 

 2012 – organizarea stagiului de formare pentru profesorii de istorie din Republica 

Moldova, Modalități de formare și evaluare a competențelor specifice la istorie. Analiza 

izvoarelor istorice, Chișinău 

 2011 – participarea la  Simpozionul Internațional Valențe europene în educație 

 2011 – participarea la Simpozionul Internațional Mihai Eminescu – Poet Național și 

Universal 

 2011 – participarea la Simpozionul ”Protection agaist racism and discrimination” 

 2011 – participarea la Conferința Națională ”Abordarea interdisciplinară la nivelul ariei 

curriculare Matematică și științe ale naturii – premisă a competitivității în educație” 

 2011- participarea în calitate de membru al Comitetului de Organizare a Balkan 

Mathematical Olympiad 

 2011 – participarea la Conferința internațională ”Abordări inovative în procesul de 

transformare a școlilor” 

 2011 – participarea la Conferința internațională ”Strategii educaționale de succes. 

Abordări internaționale: Scoția, Statele Unite ale Americii 

 2010 – participarea la Conferința Națională ”Provocări ale educației în societatea 

cunoașterii” 
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 2010 – participarea la simpozionul național cu tema ”Introducerea noțiunilor de 

securitate și sănătate în muncă în învățământul primar și gimnazial – parte integrantă a 

pregătirii pentru viață a copiilor noștri” 

 2010 – participarea la Simpozionul național ”Valențe Europene în educație” 

 2009 – participarea la cursul de formare  ”Consilieri și asistenți suport pentru 

implementarea strategiei de descentralizare a învățământului preuniversitar” 

 2009 – participarea la Simpozionul național ”Personalități care au fost: Alexandru Ioan 

Cuza – Omul și Epoca” 

 2008 – participarea la Simpozionul internațional ”Strategii didactice interactive” 

 2008 – participarea la Sesiunea de comunicări științifice și referate ”Iașul cultural - Iașul 

personalităților” 

 2008 – participarea la Simpozionul internațional de didactică modernă ”Strategii 

didactice interactive” 2007 - participarea la Sesiunea de comunicări ”Repere în istorie” 

 2007 – participarea la Simpozionul județean ”Zilele școlii ieșene” 

 2007 – participarea la Sesiunea de referate și comunicări științifice ale profesorilor de 

istorie 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Activități de organizare 

 

 2015 – Coordonarea Concursului Constantin Brâncoveanu în istoria și cultura 
română  

 2013 – Organizarea Concursului Național ”Nașterea   domnului   – renașterea bucuriei” 

 2013 – Organizarea Concursului școlar ”Istorie și societate în dimensiune virtuală” 

 2013 – Organizarea Olimpiadei de religie – Alianța evanghelică 

 2013 – Organizarea Concursului Interjudețean ”Nașterea domnului – renașterea 
bucuriei” 

 2011 – Organizarea Olimpiadei Naționale de Limba engleză 

 2010 – Organizarea  Concursului „Ștefan cel Mare – apărător  al civilizației europene” 

 2014 – Organizarea Concursului Județean „Literatura poartă amprenta istoriei” 
 
 

Proiecte POSDRU  01.02.2011 – 01.06.2011 – expert pe termen scurt în cadrul proiectului ”Formarea 
continuă a profesorilor de Matematică și Științe Economice în societatea cunoașterii” 
- POSDRU/91/2.2/S/62183) 

 2010 – 2013 – formator în cadrul proiectului POSDRU ”Parteneriat pentru copilul meu” 
ID 589114 

 
 

Responsabilități la nivelul 

disciplinei: 
 2009 - prezent: membru al Consiliului Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean 

Iași la disciplina istorie 

 2009 - prezent: profesor metodist al Inspectoratului Școlar Județean Iași 

 2011 - prezent: profesor mentor de practică pedagogică 

 Elevii coordonați de mine au obținut premii şi menţiuni la concursurile și olimpiadele 
școlare. 
 
 
 

Referințe:  Prof univ. dr. Ion Agrigoroaiei, Facultatea de Istorie a Universității “Al. I. Cuza” Iași 

 Prof univ. dr. Gheorghe Iacob, Facultatea de Istorie a Universității “Al. I. Cuza” Iași 

 Conf. univ. dr. Ovidiu Buruiană, Facultatea de Istorie a Universității “Al. I. Cuza” Iași 

 


