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INFORMAŢII PERSONALE CONEA GABRIELA 

  

 Iasi, Romania  

 Scrieţi numărul de telefon     0758089407 

 proiecte.isjiasi@yahoo.com 

gconea.wordpress.com   

skype gconea 

 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

  

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Educație 

01/09/2010-prezent Inspector școlar pentru proiecte educaționale - ISJ Iași (2010-prezent) 
Inspectoratul Școlar Județean Iași, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iași 

Atribuții în: 
a) management educațional:  
* organizarea, managementul, controlul, verificarea şi comunicarea în domeniul  managementului 
instituțional 
* soluționarea stărilor conflictuale  din unitățile de învățământ repartizate 
* propuneri decizionale 

* membră in Consiliul de Administrație al ISJ Iași (2020-2023) 

b) gestionarea programelor educaționale europene: 

*organizarea de activități de informare a programelor pentru responsabilii cu activitatea internațională 
din școli, directori, coordonatori de proiecte , promotori, reprezentanți ai autorităților publice locale; 
*monitorizarea proiectelor aflate în derulare, conform unui program anual convenit cu Agenția Națională 
pentru Programe Comunitare în domeniul Educației şi Formării Profesionale, utilizând ghiduri de 
monitorizare specifice fiecărui tip de proiect în parte şi transmiterea către A.N.P.C.D.E.F.P. şi M.E.C.Ș. 
a rapoartelor semestriale privind activitățile de monitorizare derulate; 
*organizarea sau monitorizarea activităților de diseminare a cunoștințelor, metodelor şi practicilor 
pedagogice  noi însușite de profesori prin participarea la cursuri de formare continuă Erasmus+; 
*organizarea consilierii pentru inițiatorii proiectelor ce vor fi depuse la termen; 

▪ *raportarea către inspectorul general, Ministerul Educației., A.N.P.C.D.E.F.P., autorități publice locale , 
ori de câte ori sunt solicitări;  

Tipul / sectorul de activitate Educație  -  Îndrumare şi control 
15/12/2009-31/08/2010 Inspector - Managementul resurselor umane (rural) 

 Inspectoratul Școlar Județean Iaşi, Str. Nicolae Bălcescu nr. 26, Iaşi  

 Elaborează politica de dezvoltare a resursei umane din rețea 

 Tipul / sectorul de activitate Educație  -  Îndrumare şi control 

din 1992-prezent 
Profesor titular Informatică-grad I 

 Colegiul Naţional, str Arcu nr 4, Iaşi (1999- prezent) 

Liceul Energetic, str. Socola, nr 88, Iaşi (1994-1999) 

Liceul Metalurgic, Cal. Chișinăului, 132bis, Iași (1993-1994) 

Liceul Teoretic „”M Sadoveanu Pașcani, Str Grădiniței  Jud. Iasi (1992-1993) 

 

 

mailto:proiecte.isjiasi@yahoo.com
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

23.06.2021 Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 

și concursurile naționale (CPEECN) 

 CPEECN, 

 Atestat de formare continuă a personalului didactic – 15 credite profesionale transferabile 

Mai 2020 Introducere în securitatea cibernetică 

 NetAcad RO 

2016-2018 Program de masterat 

 Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași – Facultatea de psihologie 

 Politici și management în educație 

Iunie-iulie 2018 ”Predau Viitor” - primul accelerator național în predarea informaticii, 

 Asociația Techsoup cu sprijinul Romanian-American Foundation 

 Vizite de studiu la companii internațională IT, Workshop intensiv de Introducere în 3D printing, 

Workshop intensiv de Introducere în Internet of Things, 

14-18.10.2018 Curs structurat ”The Teacher as a Change Agent” – program SEE 

 NewSchool – Norvegia 

 Inovatie în activitatea didactică 

05-11.10.2017 Curs structurat ”Quality EU Project Management–Erasmus+ - Quality and efficiency for your 

international projects!” 

 Edu2Grow  -Portugalia 

Iulie 2017 Curs structurat ”Strategii de integrare a elevilor cu dificultati de adaptare școlară” 

 CCD ”Spiru Haret” Iași 

 22 credite profesionale transferabile 

13.04—17.07. 2015 Java Programming 

 ORACLE Romania 

 Certificat de absolvire 

6-13.05.2015 Stagiu de formare  Dezvoltarea profesională a inspectorilor școlari privind abordarea 

transdisciplinară a predării, învățării și evaluării respectiv asigurarea calității în VET -2014-1-

RO01-KA102-001123" 

 Wisamar Leipzig-Germania 

 asigurarea calității în VET, învățământ dual 

29-30/09/2014 Certificat participare la seminar -proiect Leonardo da Vinci – Quality assurance in ECVET 

Mobilities  

 Associazione Centro Studi Città di Foligno-Italia 

Mai-iunie 2014 Atestat de participare 1134/790/39174/20.02.2015 

 Grup de lucru organizat de experți ai Băncii Mondiale 

Atribuții: 

- predare discipline Informatică si Tehnologia Informației şi Comunicării la clasele V-VI, IX-

XII 

- predare discipline Informatică si Tehnologia Informației şi Comunicării la clasele V-VI, IX-

XII 

 - diriginte (1993-2011) 

- metodist ISJ Iași, 

- responsabil Cerc pedagogic (2006-2010) 

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

Facultatea de matematică, Facultatea de fizică,  

- colaborator Centru de Excelență – disciplina informatica, Iaşi, 2002-2003, 2006-2011 

- membră in comisii de Bacalaureat, olimpiade şi concursuri,  

- membră in Consiliul Consultativ ISJ Iaşi – Informatică 
 
Tipul/ sectorul de activitate: Educație  -  predare și evaluare 

Aprilie-Iulie 2014 Java Fundamentals 

https://www.facebook.com/pages/Associazione-Centro-Studi-Citt%C3%A0-di-Foligno/121972117856191?fref=nf
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ORACLE Academy-Romania 

Certificat de absolvire 

23-24/02/2014 Formare- proiect Leonardo da Vinci – Quality assurance in ECVET Mobility 

University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI), Lugano-Elvetia 

Certificat participare 

19-23/08/2013 curs formare Grundtvig ”Planning and Managing European Projects (2013)”  

Europäische Bildungsinitiative, Wiener Neustadt, Austria 

Certificat Europass 

11-24/05/2013 Formare - Proiect Leonardo da Vinci (VETPRO)- Îmbunătăţirea competenţelor de 

management şi leadership pentru factorii responsabili de implementarea descentralizării în 

educaţie 

House of Education, Lisabona, PT 

Certificat Europass 

23.02-09/03/2013 Formare - Proiect Leonardo da Vinci (PLM)- Practici comparative pentru managementul 

inspecţiei şcolare în sisteme de educaţie preuniversitare europene 

International Study Programmes- Southampton, UK 

Certificat Europass 

15-19/10/2012 curs Grundtvig - Valorise or Vaporise” - The Essential of Dissemination and Marketing in EU 

Projects  

SPI – Sociedade Portuguesa de Inovação Porto, Portugalia 

Certificat Europass 

22-26/08/2011 Curs „MOODLE - teaching and learning tool”, 

Platon School -Katerini, Grecia 

Certificat Europass 

13-26 /03/ 2011 Proiect Leonardo da Vinci „Profesionişti in asigurarea calităţii in educaţie” 

Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven-Olanda 

Certificat Europass 

1/11-1/03/2011 proiect “Profesorul - creator de soft educaţional PCSE 

MECTS 

Certificat de absolvire 

16-21 /10/ 2010 Curs  Comenius ”DELPHI: School Leadership for the 21th Century” 

AISIS-Prague, Czech Republic 

Certificat Europass 

17-22 /06/ 2010 Space Camp Awards 

U.S.Space & Rocket Center, Huntsville- Alabama, SUA 

Diploma de participare 

20/07-07/08/2009 Proiect Leonardo da Vinci „Business on Web-the virtual store” 

WBS Training AG, Hamburg, Germany 

Certificate de participare 

Ianuarie-Aprilie 2009 Program Universitaria (modulul II) 

Universitatea AL. I Cuza, Iaşi 

Atestat de formare continuă a peronalului didactic 

Mai 2008- Februarie 2009 Diplom Internationalen Internetwettbewerb 

Burger Europas e.v 

7-27 /07/ 2008 Leonardo da Vinci project „The development of entrepreneurial and social communication 

skills through European training” 

Accademia Europea di Firenze, Florenta-Italia 

Certificat de participare 

Ianuarie-Aprilie 2008 Program Universitaria (modulul I) 
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Universitatea AL. I Cuza, Iaşi 

Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Noiembrie 2007 Think.com programme provided by Oracle Education Foundation 

Casa Corpului Didactic, Iaşi 

Certificat de absolvire 

7-27 /09/ 2007 in Leonardo da Vinci project „Using ICT in advertising” 

Europe Experience, Barcelona-Spania 

Certificat de participare 

9-29 /07/ 2007 Leonardo da Vinci project „Web versus paper-Using ICT for Development of  online 

magazine” 

Alfatraining- Karlsruhe, Germania 

Certification of participation 

Decembrie 2006 Proiect Take part too 

Institutul Naţional de Ştiinţe ale educaţiei 

Centrul pentru dezvoltare şi inovare în educaţie 

Ianuarie - Aprilie 2006 Curs Oracle- București 

Oracle Academy 

Certificat de absolvire 

13-18 /03/ 2006 Curs Socrates-Comenius 2 „Eurodida web” 

FC Europa Club-Roma, Italia 

Certificat de participare 

13-18/ 05/ 2003 

 

 

 

1.09.2002 

 

Socrates-Comenius 2: In service training course "Electronic learning, tele-teaching and tele-

coaching in school, adult education and vocational training  Brussels, Belgium, 

Universitatea Libre-Brussels, Belgia 

Certificat de participare 

Grad didactic I 

Universitatea AL. I Cuza, Facultatea de Informatică 

1-7 Oct 2001 

 

 

 

1.09.1998 

Curs structurat  Socrates-Comenius 2: "Electronic learning, tele-teaching and tele-coaching in 

school, adult education and vocational training  Brussels, Belgium, 

Istittuto Partitari Volta-Bari, Italia 

Certificat de participare 

Grad didactic II 

Universitatea AL. I Cuza, Facultatea de Informatică 

Septembrie 1998 Curs structurat  Socrates-Comenius 2"Electronic learning, tele-teaching and tele-coaching in 

school, adult education and vocational training  Brussels, Belgium, 

Universitatea Libre-Brussels, Belgia 

Electronic learning, tele-teaching and tele-coaching in school, 

18-29 /07/ 1994 

 

 

 

1.09.1994 

"The Method Of Teaching Computer Sience In Schools And Highschools", 4-Internationale 

Sommerakademie, “Fur Die Kinder Rumaniens”, Romania 

Universitatea Al I Cuza, Iaşi 

Diploma de participare 

Definitivat – specializarea Informatică 

Universitatea AL. I Cuza, Facultatea de Informatică 

1987-1992 

 

1983-1987 

Diplomă de licenţă  

Universitatea AL. I Cuza, Facultatea de Informatică, profil Matematic 

Diplomă de bacalaureat  

 Liceul ”Ştefan cel Mare” -Tg. Neamţ 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

Limba(i) maternă(e) Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleza B2 B2 B2 B2 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Limba italiana A2 A2 A2 A2 A2 

Limba franceză A2 A2 A2 A2 A2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  - ca inspector în ISJ Iaşi, participări la:  

o reuniuni transnaționale – proiecte Erasmus+ (2010-2023) 

o reuniuni de informare și consiliere organizate de ANPCDEFP (2010-2023) 

o schimb de experiență transfrontalier Chişinău - Iaşi: „Managementul educaţional. 

Conducerea procesului de schimbare si a inovațiilor in sistemul educaţional” (2010) 

o schimb de experiență ISJ Suceava (2010) 

- ca metodist: comunicare, exigență, obiectivitate; 

- ca mentor (pentru studenții de la Universitatea Al. I Cuza Iaşi, Facultatea de Informatică,  

Matematică, Facultatea de Fizică)- empatie, seriozitate, profesionalism; 

- ca profesor coordonator în proiecte internaţionale: în perioada 2000-2013, am 

interacționat permanent cu persoane din medii multiculturale diverse, din Europa şi SUA. 

În toate aceste activităţi comunicarea şi lucrul în echipă au fost esenţiale. Am asigurat o 

colaborare de succes la ambele nivele: cu elevii şi cu adulţii (profesorii parteneri sau 

personalul din Instituţiile de training). După fiecare mobilitate rapoartele partenerilor au 

fost pozitive ceea  ce reflectă competenţele existente. 

- preocupări pentru a contribui la creşterea prestigiului instituțiilor pe care le reprezint: ISJ 

Iaşi şi Colegiul National, Iaşi 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Activităţile desfăşurate intr-o varietate de sectoare mi-au permis dezvoltarea unor 

competenţe şi abilităţi sociale specifice: de comunicator, de lider, disciplina interioara si 

abilitatea de a învăţa constant şi eficient, abilitatea de a contribui la succesul celorlalți, 

încredere în mine care o transfer şi altora 

A: Management de proiect 

Manager tehnic proiecte Erasmus+ (2014-2023) 

 1. Consorțiu local pentru educație de calitate – 2021-2027 (Acreditare) 

2. LIteracy for School Students” BLISS/Îmbunătățirea alfabetizării în domeniul sănătății 

pentru elevi -  parteneriat  strategic 

3. Playing and learning from the past - parteneriat  strategic 

4. STEAM & Digital Skills: Searching for the new Leonardos - parteneriat  strategic 

5. Digitalization of Training Contents for Middle Schools (Digitools)  parteneriat  strategic 

6. Digital Energy Efficiency Designers - Good DEEDs - parteneriat  strategic VET 

7. ”Job CoACh –suporTing school studEnts with Autism Spectrum Disorder to acquire 

independency”- parteneriat  strategic dezvoltarea inovatiei 

8. Specific Learning Disorder no more! (LEAD  parteneriat  strategic 

9.  “Coaching for staff professional development in education (CoDe)”-  partreneriat strategic  

dezvoltarea inovației 

10. ”NetWork For a Dynamic Actors Involved In The Transition Of Competences In The Energy 

Field Facing Learning ChallengeS In Europe” -WATT ELSE - 2019-1-FR01-KA202-062503   

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-IT02-KA220-SCH-000032805
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/search/details/2021-1-EL01-KA220-SCH-000027810
https://www.steamedu-project.eu/
https://digitoolsproject.eu/
https://www.gooddeeds.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-PT01-KA201-061366
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-IT02-KA201-063254
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-LV01-KA201-060345
https://cardet.org/what-we-do/projects/510-code-coaching-for-staff-professional-development-in-education
http://caturbineabelfort.fr/
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parteneriat strategic – schimb de bune practici 

11. Autism They are On Of Us -  parteneriat  strategic 

12. ”Student Talent Bank” (STB) -  partreneriat strategic  dezvoltarea inovației (educație 

antreprenorială) - 2017-1-FR01-KA201-037170   

13. ”Log On Back to Life”  partreneriat strategic (prevenirea și reducerea dependenței de 

internet) 2017-1-TR01-KA201-046632  

14. ”School Without Walls” -  partreneriat strategic  (non-formal education) 2016-1-TR01-

KA201-034306  

15. ” Consorţiu regional pentru educaţie de calitate in medii defavorizate" (CREDEM)– 2017-1-

RO01-KA101-036840 

16.  Dezvoltarea profesională a inspectorilor școlari privind abordarea transdisciplinară a 

predării, învățării și evaluării, respectiv asigurarea calității în VET (2014-1-RO01-KA102-

001123) 

17. ”Hidden stars” (dyslexia)  2014-1-TR01-KA201-013001 partreneriat strategic 

18. ”Sustainable Energy Management @ Schools in Europe” (2014-1-IT01-KA200-002664)  

partreneriat strategic  

 B) Manager proiect POIM (Programul Operațional de Infrastructură Mare):  "Școala - mediu 

sigur și sănătos de învățare", COD SMIS 143400 (2021-2022) 

C) Responsabil partener 1 - ISJ Iași proiect POCU (Programul Operațional cu Capital Uman,): 

”Comunități implicate, educație de calitate”  COD SMIS 103759 (2019-2021) 

C) Responsabil și persoană de contact pentru:proiect EEA (European Economic Area - 

funding contribution from Iceland, Norway, Liectenstein).  

1. ”ThE SchoolS neEd ageNts of ChangE”! (ESSENCE) 2018-EY-PMIP-R2-0014 (2019-2020) 

2. ”Citizenship, Human Rights, Inclusion and Leadership for Democratic schools” (CHILD) 2018-EY-

PMIP-R1-0006 (2018-2019) 

D) Responsabil și persoană de contact pentru proiectul de cooperare transfrontaliera RO-UA-MD: 

“Virtual platform for cross-border youth exchange” MIS ETC 2090 (2013-2014) 

E) POSDRU 

Expert tip C- Proiect - Salvați copiii de abandon şi neintegrare ID: POSDRU/91/2.2/S/61264 (2011) 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași 

Organizator: 
- Conferința regională ”Echitate, abordări didactice inovatoare și management performant 

în educație prin proiecte Erasmus+” (Iași, 2022) 
- Conferința regională cu participare internațională ”Coaching în educație” (Iași, 2022) 
- Conferința regională cu participare internațională „Orientări teoretice și practic-aplicative 

privind intervenția educațională asupra adolescentului cu tulburări de spectru autist (TSA)” 
(Iași, 2022) 

- Gala VET (2014-2022) pentru promovarea învățământului tehnic și vocațional 
- Conferința regională ”Strategii educaționale de prevenire a dependenței de internet” (Iași, 

2019) 
- Conferința regională ”Perspective europene centrate pe dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale în societatea informațională” (Iași, 2019) 
- Conferința regională „Orientări teoretice și practic-aplicative privind intervenția 

educațională asupra copilului dislexic/ cu dificultăți de comunicare - învățare”  
- Conferința internațională ”Tehnologia informației şi persoanele vârstnice” (2012, Iași)” 
- Săptămâna ”Comenius” (2004, Iași) 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

• Evaluator disciplina Informatică: Bacalaureat 1994-2020, Titularizare 2018, Olimoiada 

municipală și județeană de Informatică (2002-2023) 

• Tehnologia Informației – Bacalaureat Competențe digitale 2010-2019 

• Coordonarea a peste 30 de proiecte cu finanțare europeana a determinat îmbunătățirea 

competențelor şi aptitudinilor tehnice în domeniul managementului de proiect: 

- negociere cu partenerii externi pentru obținerea unui buget adecvat 

- elaborare rapoarte financiare și rapoarte finale pentru proiecte POCU, POIM, 

Erasmus+, EEA, Grundtvig, Leonardo da Vinci, Comenius 

- promotor Europass 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-TR01-KA201-077188
http://www.talentbankproject.eu/index.php?lang=en
https://lms.logonback2life.eu/
https://www.facebook.com/SWWalls/
http://www.sematschools-oers.eu/
http://www.isjiasi.ro/index.php/proiecte-educationale/pocu/237-poim-scoala-mediu-sigur-si-sanatos-de-invatare-cod-smis-143400
http://www.isjiasi.ro/index.php/proiecte-educationale/pocu/237-poim-scoala-mediu-sigur-si-sanatos-de-invatare-cod-smis-143400
http://www.isjiasi.ro/index.php/proiecte-educationale/pocu/169-comunitati-implicate-educatie-de-calitate-id103759
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   
 

Publicaţii - De la roboții industriali la roboții software... articol în publicația Lucrările celei de-a XVIII-a ediţii a 
Simpozionului Naţional cu Participare Internaţională DIMITRIE CANTEMIR ŞI VOCAŢIA 
EUROPEANĂ A GÂNDIRII ROMÂNEŞTI, decembrie 2021 

- Să fim schimbarea! (2018, coautor) Proiect SEE “Citizenship, Human Rights, Inclusion And 
Leadership For Democratic Schools” 2018-EY-PMIP-R1-0006  

- Consorțiu regional pentru educație de calitate și abandon școlar redus (2018,, coautor) - ghid de 
bune practici elaborat în cadrul proiectului Erasmus + Consorțiu regional pentru educație de calitate 
în medii defavorizate (CREDEM) 2017-1-RO01-KA101-036840 Dezvoltarea culturii 
organizaţionale in VET prin implementare de proiecte europene – ghid de bune practici (2015,, 
coautor), Proiect Erasmus+ Dezvoltarea profesională a inspectorilor şcolari privind abordarea 
transdisciplinară a predării, învăţării şi evaluării respectiv asigurarea calităţii VET 2014-1-RO01-
KA102-001123 

- Broșura Let's Share Our Problems (2015, coautor), Comenius Regio COM - 13- PR– 22-IS-TR 
- Manualul profesorului mentor (2014, coautor)– Proiect Leonardo da Vinci LLP- Metodologii şi 

strategii inovative de mentorat şi coaching pentru prevenirea renunţării la cariera didactică a 
profesorilor debutanţi LdV/VETPRO/2013/R0/353 

- Inspecția școlară comparată în context European ghid pentru sistemele educaționale român, 
britanic și francez (2013, coautor) – proiect Leonardo da Vinci LLP Practici comparative pentru 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea 
de probleme 

 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

INDEPENDENT   
UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 ▪ Certificat ECDL complet,  Examinator autorizat ECDL (2011, Centrul ECDL România) 

▪ Certificat Oracle 

▪ Operare platforme administrare proiecte cu finanțare europeană: MYSmis (POCU, POIM), 

Beneficiary Module (Erasmus+) 

▪ Operare platforme management de proiect: BaseCamp 

▪ Utilizare Microsoft Office,  

▪ Grafică:  CANVA, CorelDraw, Photoshop  

▪ Administrare platforma e-learning MOODLE, 

▪ Web design: HTML, Macromedia, Joomla 

▪ Limbaje de programare: C/C++ 

Alte competenţe  Referitoare la activitatea de performanță: 

• 2006-2023: coordonarea elevilor premiați la faza județenă și naţionala a Olimpiadei de Informatică 

(Medalii de aur 2017,2018, 2019) 

• 2007-2010: coordonarea elevilor premiaţi la fazele judeţene şi naţionale ale concursului de produse 

finale din proiecte europene Made for Europe 

• 2006, 2010: coordonarea elevilor premiaţi la fazele judeţene şi naţionale ale Concursului de 

Informatică aplicată 

• 2004-2009: coordonarea elevilor premiaţi la fazele județene ale concursului „Istorie în dimensiune 

virtuală” 

• 2004-2009: coordonarea elevilor premiaţi la fazele judeţene ale concursului „Infoeducaţia” 

• 2005: Medalia de Aur la Concursul Internaţional de Informatica –Infomatrix 

• Contribuţii la obţinerea Certificatului de şcoală europeană pentru Colegiul Naţional (2005, 2008, 

2011) 

Permis de conducere  B 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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managementul inspecției școlare în sisteme de educatie preuniversitare europene - LLP-
LdV/PLM/2012/R0/073  

- Modele europene de p progres şi inovare în educație prin management şi leadership performant 
(2013, coautor)- proiect Leonardo da Vinci LLP Îmbunătăţirea competenţelor de management şi 
leadership pentru factorii responsabili de implementarea descentralizării în educaţie - LLP-
LdV/VETPRO/2012/R0/076 

- Forme de educații alternative existente în Romania (2013) - Simpozion național ”Dimitrie Cantemir 
și vocația europeană a gândirii românești” 

- Multimedia and interactivity in e-learning (2012) - Revista profesorilor de Informatică 
- Ghid de evaluare internă a calității  (2011, coautor)- Proiect Leonardo da Vinci Profesionişti în 

asigurarea calității în educație, dV/VETPRO/2010/RO/183 
 
 

Proiecte Până la data curentă, implicarea personală este evidențiată (ca manager, expert, formator) 

în proiecte: 

18 proiecte Erasmus+ (2014-2023) 

1 proiect POIM (2021-2022) 

2 proiecte EEA grants 

1 proiect POCU 

3 proiecte POSDRU 

 12 proiecte Leonardo da Vinci (2002-2013): 

*pentru elevi (6): 

1. Implementation of the Internet in the Classroom & the Development of the ability in Design 

of web site (RO/2002/PL89008/E) 

2.  The Development Technical, Linguistic and Social Skills of Young Trainees within 

Multimedia Training: (RO/2004/PL93115/E) 

3. Web versus paper (RO/2006/PL97151/E) 

4. Using ICT in Advertising (RO/2006/PL97152/E) 

5. The development of entrepreneurial and social communication skills through special 

training in an international environment.LLP-(LdV/IVT/07/RO/097) 

6. Business on web- the virtual store (LLP-LdV/IVT/2008/RO/059) 

* pentru inspectori/profesori (6) 

7. Profesioniști in asigurarea calității in educație LLP-LdV/VETPRO/2010/RO/183 

8. Practici comparative pentru managementul inspecției şcolare în sisteme de educație preuniversitare 

europene (LLP-LdV-PLM/2012-RO-073) 

 9. Îmbunătățirea competențelor de management şi leadership pentru factori de decizie în 

educație (LLP-LdV-VETPRO/2012-RO-076) 

10. Metodologii și strategii inovative de mentorat si coaching pentru prevenirea renuntarii la 

cariera didactică a profesorilor debutanți (LLP-LdV/VETPRO/2013/R0/353) 

11. Quality Assurance in ECVET Mobility LLP-(LdV/PAR/2013/RO/ 158) 

12. European Knowledge Center for Mobility – EUKCEM (LLP-LDV-TOI-12-IT-270) 

 2 proiecte Grundtvig (2011-2013, 2013-2015) 

1. Community projects for social innovatiON through intergenerational volunteering experiences - 

ComeOn! -538254-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP (2013-2015) 

2. Valorization of Innovative Technologies for Aging in Europe – Vintage – 518135-LLP-1-2011-1-IT-

GRUNDTVIG-GMP (2011-2013) 

 3 proiecte Socrates-Comenius pentru elevi (2002-2010): 

1. Space IT 517908-2011-AT-CMP (2011-2014, centralizat) 

2. History by stories 08-PM-154-IS-DE (2008-2010), 

3. Introspecții (2002-2005), 

1 proiect Central Europe Initiative(2005), 

1 proiect Euroscola (2004) 

Conferinţe 

 

Participant: 
- European Vocational Skills Week in Helsinki (2019, Filanda) 
- Conferința internațională WIRE X –Săptămâna regiunilor inovative (2019, Iași) 
- Conferința națională ”Educația azi” (2019, Iasi)– lucrarea Proiectele europene - factor de 

accelerare a digitalizării în educație prin platformele educaționale. Studiu de caz: Proiectul 
Student Talent Bank sau Despre cultura  antreprenoriatului și a inovării 

 

 

- Pregătirea în imprimarea 3D cu scopul de a încuraja inovația și creativitatea (2018, Iași) 
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- The 11 International Conference on the ecoMedia network on the topic ”Innovative strategies in 
educational activities” (2016, Iasi) 

- Conferința internațională Quality assurance in ECVET mobility  (2015, Istanbul) 
- Conferinţa internaţionala “Strategii educaţionale de succes. Abordări internaţionale: Scoţia, 

SUA”-Iaşi10-11 /02/ 2011: 

Seminarii 

 

- Scrierea proiectelor Tineret in acțiune (februarie 2011, octombrie 2013) 

- Educație nonformală - Tineret in acţiune (2010, Iași) 

- “Tineri pentru Europa” (2009, Iași) 

Distincţii 

 

- Diploma de excelenţă pentru activitatea în reţeaua Edu Moodle Romania (2012) 

- Diploma de excelenţă  pentru activitatea la Centrul elevilor capabili de performanță (CEX): 

2002, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  

- Diploma de excelenţă (2007, 2008, 2009, 2010)- Primăria Iaşi 

- Diploma de excelenţă –Olimpicii Şcolii Româneşti (2008) 

- Distincţie Gheorghe Lazăr-clasa a III-a (2005) 

- Diploma de Excelenţă pentru activitatea de cooperare internaţională (2004) 

Afilieri 

 

Membră in: 

- Corpul Național al experților în management educațional 

- Consiliul Consultativ ISJ Iaşi - Programe comunitare 

- Comisia Judeţeană pentru Olimpiada de informatică 

- Comisia Judeţeană pentru Olimpiada de Dezbateri și gândire critică 

- Comisia Națională de evaluare concurs “Made for Europe”, 

- Comisia Națională de evaluare concurs “Scoală europeană” 

- Comisia națională mixtă MECTS-MAE pentru înscrierea elevilor din Rep. Moldova (2012- 

2022 

-  echipa de organizare a reuniunii de consultanță ANPCDEFP -zona Moldova: nov 2006, 

nov 2008, ian 2011, ian 2014 

- Grup de lucru MECTS – Isj, program Talis (2012) 

 

Citări 

 

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail”. 
Ralph Waldo Emerson 

Growing  yourself enables growing others 

Jon Maxwell- The Law of Contribution 

Formator cursuri 

 

- Atelier CCD Iași-”Scrierea cererilor de finanțare pentru proiecte Erasmus+ (2014-

2023, anual) 

- proiectul „La un click de educaţia modernă şi eficientă” (2011-2012) 

POSDRU/87/1.3/S/62150. Susţinerea modulelor: „Managementul clasei”, „Gestionarea 

situaţiilor de criză”, „Tehnologii Informaționale Computerizate”, „Metode interactive de 

predare învățare” 

- proiectul “Formarea cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice in 

predarea eficienta a limbii franceze – ID: POSDRU/87/1.3/S/62771 (2012). Dezvoltare 

abilităţi TIC pentru participanţi, utilizare LMS. Formare şi evaluare adulţi - Tehnologia 

informaţiei şi comunicării 

- proiectul “ Competenţe Cheie T.I.C. în Curriculumul Şcolar ID POSDRU/1/1.1/S/5,   

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) (2011). Dezvoltare abilităţi TIC 

pentru profesorii de informatica din județ 

- proiectul „Profesioniști în managementul educațional preuniversitar” ID: POSDRU/ 

1/1.1/ S/2 (2011). MECTS- București. Susţinere cursuri: „Leadership în sistem 

descentralizat”, ”TIC şi platformă elearning”, ”Integritate şi transparenţă”, „Tehnici de 

comunicare”. Formare şi evaluare manageri şcoli 

 

Certificări - Mentor -  EdInfo Iaşi (2011) 
- Certificat ECDL complet,  Examinator autorizat ECDL (2011, Centrul ECDL România) 

- Formator, 2010- S.C.C.F.P. STEF SRL 

- Europass Mobility (2010-2019) 

- National Mentorship (2012) 

- National Trainer (2010),  

- ORACLE Academy (2006) 

https://www.brainyquote.com/authors/ralph-waldo-emerson-quotes
https://www.johnmaxwellacademy.com/15-laws-of-growth

