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CURRICULUM      VITAE       

 EUROPASS 
 

 

Informații personale           GABRIELA  CONDREA 

Adresă 
             Bl 24, et II, ap. 9, Str. Petru.Rareş , cod. 707365,  

Podu Iloaiei, Iaşi, România  

Telefon   0232740127             0748706494 

E-mail           condreagabi@yahoo.com 

                        condreagaby@gmail.com 

 
Naţionalitate română 

Data naşterii 02.08.1972 

 

Experiență profesională 

 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Iulie 2020 - prezent 

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

Management educațional 

Inspector școlar pentru management instituțional 

Îndrumare și control unități de învățământ preuniversitar 

 

  

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

septembrie 2013- prezent 

Școala Gimnazială „Al.I. Cuza”, Str. Naţională, nr.112, Podu Iloaiei, 

Iaşi 

Activitate didactică, învățământ preuniversitar 

Profesor Educație economico-financiară 

Coordonarea activităţilor clasei de elevi 

 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

septembrie 2011- iulie 2020 

Școala Gimnazială „Al.I. Cuza”, Str. Naţională, nr.112, Podu Iloaiei, 

Iaşi 

Învățământ preuniversitar 

Director adjunct 

Coordonare, organizare, monitorizare și evaluare activități didactice și 

administrative, responsabil cerc metodic învățământ primar și 

consilieri educativi/directori adjuncți, membru în Consiliul 

Consultativ ISJ Iași -învățământ primar și minorități, membru în 

Consiliul de Administraţie al școlii, membru în comisii de lucru ISJ 

mailto:condreagabi@yahoo.com
mailto:condreagaby@gmail.com
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Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

noiembrie 2018 – prezent 

Inspectoratul Școlar Județean Iași- partener MEC 

Învățământ preuniversitar, proiect strategic 

Expert diseminare bune practici - „Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți - CRED”, ID 118327 

Activități de informare, publicitate/popularizare, organizare 

 

 
 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

august 2015- decembrie 2015 

Școala Gimnazială ”Al.I.Cuza”, str.Națională, nr.112, Podu Iloaiei 

Învățământ preuniversitar, ”A doua șansă” 

Expert selecție și recrutare grup țintă  proiectul POSDRU 

”Educație adecvată în sprijinul unei vieți bune și demne”, ID 152527 

Elaborarea de proceduri, recrutare și coordonare grup țintă, 

dezvoltarea programului a doua șansă, gestionarea bazei de date 

 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

august - octombrie 2013 

ISJ Iaşi 

Educaţia adulţilor 

Expert elaborare materiale educaţionale proiect POSDRU/ 

87/1.3/S/62150 ,,La un click de educaţia modernă şi eficientă” 

Evaluare de impact, organizare şi desfăşurare de ateliere de lucru, 

întocmire rapoarte tehnice intermediare/final,  aplicarea elementelor 

de vizibilitate pe documentele proiectului 

 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

ianuarie 2013 – iunie 2013 

Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi 

Educație 

Expert pe termen scurt în cadrul Proiectului „Salvați copiii de 

abandon și neintegrare- SCAN”, 91/2.2/S/61264 

Organizare şi desfăşurare de activităţi pentru diseminarea rezultatelor 

de bune practici 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

2010 – prezent 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul 

Preuniversitar, str. Spiru Haret, nr.12, sector 1, București 

Consilierea unităților de învățământ preuniversitar 

Formator consilier ARACIP 

Activități de consiliere pentru unități de învățământ de stat și 

particulare 

 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

 

ani școlari 2009- 2013 

Școala „Al.I. Cuza” Str. Naţională, nr.112, Podu Iloaiei, Iaşi,  

Învățământ preuniversitar/ educație 

Profesor pentru învătământ primar 

Activitate didactică, membru în Consiliul de Administraţie al școlii 
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Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

ani școlari 2005-2009     

Scoala „Al.I.Cuza”, Str. Naţională, nr.112, Podu Iloaiei, Iaşi,  

Învățământ preuniversitar/ educație 

Institutor 

Activitate didactică, membru în Consiliul de Administraţie al şcolii, 

responsabil  comisie metodică, coordonator  programe şi proiecte 

internaționale/ educative, coordonator al Programului de Granturi 

pentru Dezvoltare Şcolară  “Şcoala pentru toţi”, membru în echipa de 

proiect  al programului PHARE „Acces la educaţie pentru grupurile 

dezavantajate”, coordonator al Proiectului pentru Învătământul Rural 

„Şi noi suntem comunitatea, şi nouă ne pasă” 

Perioada (de la - până la -) 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

ani școlari 1990-2005     

Scoala „Al.I.Cuza”, Str. Naţională, nr.112, Podu Iloaiei, Iaşi,  

Învățământ preuniversitar/ educație 

Invătător 

Activitate didactică, coordonator al proiectului « Sanse egale pentru 

copiii romi prin proiecte de dezvoltare scolara si implicarea părinţilor” 

(2003-2005), coordonator al proiectului şcolar Comenius “Looking at 

Europe”(2002 – 2005) 

 
Educaţie   

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/ furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Septembrie 2013 

Universitatea “Al.I.Cuza”, Departamentul de pregatire a cadrelor 

didactice din invatamantul preuniversitar 

Invatamant primar 

Grad didactic I, Certificat de acrodare a gradului didactic I 

Formare continuă 

 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/ furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

 

2007 – 2009 

Universitatea “Al.I.Cuza”, Facultatea Facultatea de Psihologie şi 

Ştiinţe ale Educaţiei 

„Politici şi Management în Educaţie” 

Master , diploma, supliment diploma 

Studii postuniversitare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/ furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Septembrie 2009 

Universitatea “Al.I.Cuza”, Departamentul de pregatire a cadrelor 

didactice din invatamantul preuniversitar 

Invatamant primar 

Grad didactic II, Certificat de acrodare a gradului didactic II 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/ furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Septembrie 2000 – iunie 2005 

Universitatea “Al.I.Cuza”, Facultatea de Economie si Administrarea 

Afacerilor 

Economic, Managementul firmei 

Economist, Diploma de licență 

Studii universitare 
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Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/ furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Septembrie 1993 

Școala Normală “Vasile Lupu” Iași 

Învățământ primar 

Definitivat 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/ furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Septembrie 1986 – iunie 1990 

Liceul Pedagogic “V. Lupu”, Iași 

Pedagogie, psihologia copilului, psihologie școlară 

Învățător, diplomă de bacalaureat 

Liceal, formare inițială 

Educaţie și formare  

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Aprilie – mai 2020 

Roma Education Fund 

Tehnici de predare outdoor 

Adeverință 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Decembrie 2019 – Ianuarie 2020 

CCD Sibiu 

Managementul proiectelor educaționale  

Adeverință 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Iunie 2019 

CCD Sibiu 

Educaţie interculturală pentru o şcoală nouă 

Adeverință 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Mai 2019 

CCD Sibiu 

Managementul comunicării şcoală- familie 

Adeverință 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Martie 2019 

Fundatia Roma Education Fund 

Monitorizarea riscului de părăsire timpurie a şcolii 

Adeverință 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Ianuarie-Februarie 2019 

CCD Sibiu 
Abordare interdisciplinară a conținuturilor curriculare în 

învățământul preuniversitar 

Adeverință 

Formare continuă 
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Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Decembrie 2017 – Februarie 2018 

Centrul de Formare Profesională Info Educația  

Management educațional în instituțiile de învățământ 

preuniversitar – perspective innovative 

Certificat absolvire 

Stagiu de formare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Noiembrie 2014 

Centrul de Formare Profesională Info Educația  

Consiliere educațională 

Atestat  

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

octombrie –noiembrie 2014 

CCD București 

Implementarea Programului  ”A doua șansă” 

Certificat de absolvire 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Iulie- octombrie 2013 

SOFTWIN SRL 

Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învățare pentru 

formarea competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV 

Adeverință 

Stagiu de formare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

iunie 2011 

Agentia Română de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 

Preuniversitar 

 „Implementarea standardelor de referinta” 

Adeverinta 

Formare continua 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Martie 2011 – iunie 2011 

Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă 

„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activitati de 

mentorat” 

Certificat de absolvire 

Formare continua 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

 ianuarie – februarie 2011 

Fundatia pentru Dezvoltarea Societatii Civile 

”Dezvoltarea abilitatilor de viata ale elevilor” 

Atestat 

Formare continua 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Decembrie 2010 – ianuarie 2011 

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 

Preuniversitar 

Evaluarea internă a calității 

Atestat 

Formare continua 
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Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

 

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Mai 2009 – aprilie 2011 

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul 

Preuniversitar 

Formarea de formatori consilieri in domeniul asigurarii calitatii 

educatiei/Formator ARACIP 

Atestat 

Formare continua 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

februarie 2009 

Asociația Rodis, Iasi 

Auditor in domeniul calitatii 

Certificat de absolvire 

Program de initiere 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Februarie 2009 

S.C. INFO EDUCATIA SRL Iasi 

Educația adulților/ Mentor 

Certificat de absolvire 

Program de perfecționare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Ianuarie – iunie 2008 

Fundaţia Academică “Petre Andrei” Iași 

Programul de Formare Continuă a Personalului Didactic din 

Învăţământul Preuniversitar, „Educatie si formare. Strategii de 

formare in activitattea cadrelor didactice” 

Adeverinta 

Formare continua 

 

 

 

 

 

 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Aprilie – mai 2008 

SC RODIS UNIVERS SRL, Iasi 

Manager proiect 

Certificat de absolvire 

Specializare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

Decembrie  2007 

ISJ Iaşi şi CCD Iaşi 

“Modalităţi de atragere a finanţărilor în unităţile de învăţamânt 

prin intermediul proiectelor” 

Certificat de participare 

Formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire /învăţământ 

 

Noiembrie 2007 

SC RODIS UNIVERS SRL, Iasi 

Educația adulților/ Formator 

Certificat de absolvire 

Specializare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

noiembrie 2006- mai 2007 

Institutul Intercultural, Timisoara 

“Istoria şi cultura rromilor în perspectivă interculturală” 

Diplomă  

Curs de formare 
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Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

 iulie 2006 

CCD Iaşi 

“Implementarea programei – Consiliere şi orientare” 

Adeverință 

Stagiu de perfectionare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

 ianuarie –  martie 2006 

CCD Iaşi 

Managementul proiectelor educaţionale 

Adeverință 

Stagiu de perfecționare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

 August - septembrie 2005   

CCD Iasi 

Iniţiere utilizare  P.C. 

Adeverință 

Stagiu de perfecționare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

 iunie 2005 

CCD Iași 

Strategii activ-participative la ciclul primar 

Adeverință 

Stagiu de perfecționare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ 

 

noiembrie 2004 

Zakladni Skola, Praga, Republica Cehia 

Proiect Comenius ”Looking at Europe” 

Certificat de participare 

Întâlnire de proiect 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

mai 2004 

CCD Iași 

Noi direcţii în evaluare 

Adeverință 

Stagiu de perfecționare 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ 

 

septembrie 2003 

Asociaţia “HELP”, Iași 

Metode şi strategii pedagogice pentru personalul didactic care 

lucrează cu elevi rromi 

Adeverință 

Stagiu de formare continuă 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ 

 

octombrie 2002 

Kurkelan Koulu, Kurkela, Finlanda 

Proiect Comenius ”Looking at Europe” 

Certificat de participare 

Întâlnire de proiect 



 
8 

Perioada (de la - până la -) 

Instituţia de învăţământ/furnizorul de formare  

Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale 

Tipul calificării/diploma obţinută 

Nivelul de clasificare a formei de instruire/ învăţământ 

 

noiembrie -  decembrie 2000 

CCD Iași 

Tehnici de învăţare eficientă  

Adeverinta 

Stagiu de perfecționare 

Aptitudini şi competenţe personale 

 

 

Limba maternă Limba română 

Limbi  străine cunoscute 

 

Engleză,franceză 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

 

Limba engleză 

Limba franceză 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B2  B2  B1  B1  A2  

B2  B1  B1  A2  A1  

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe de comunicare 

 

- Comunicare interactivă și înterrelaționare cu adulții, consilierea 

acestora, îndrumarea și monitorizarea activităților adulților, dobândite 

în cadrul programelor de specializare și a activităților desfășurate 

- Relaţionare şi abilităţi de lucru în echipă, dezvoltate în activitatea 

didactică, ca responsabil  de cerc metodic,  dar şi ca manager de 

proiect. 
  - Toleranţă şi respect faţă de diferenţele interpersonale, culturale, 

etnice și religioase, dezvoltate pe parcursul formărilor şi aplicate în 

contextul lucrului cu persoane de apartenenţe etnice diferite; 

-Competente de intelegere a diferitelor culturi prin susţinerea de 

activităţi in cadrul diferitelor proiecte 

- Stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne de comunicare și 

utilizarea acestora în procesul decizional și în proiectele derulate 

- Adaptarea limbajului, a metodelor și tehnicilor de interrelaționare la 

particularitățile grupului de lucru 

- Manifestarea comportamentului empatic 

- Strategii eficiente de relaționare pe axa școală-familie- comunitate 

 Competenţe organizaționale/ manageriale 

 

- Capacitate de a diagnostica așteptările și interesele instituției 

- Asumarea diferitelor roluri specifice profesiei 

- Însușirea și aplicarea cunoțințelor de tip organizațional 

- Gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare dobândite prin 

implementarea proiectelor coordonate; 

- Competente de organizare şi coordonare a  unor dezbateri,  

- Stil de conducere democratic, promptitudine, responsabilitate, 

flexibilitate, inițiativă, spirit analitic și capacitate de sinteză  

-Capacitatea de a utiliza adecvat autoritatea 

- Disponibiltate și rezistență la efort 

 

 Competenţe tehnice - Utilizarea aparaturii audio- video în prezentări, la diferite concursuri, 

lectorate cu părinţii sau activiţăţi cu elevii sau cadrele didactice. 
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Competenţe informatice - Utilizarea calculatorului, prin folosirea programelor  de procesare 

text (Word), calcul tabelar (Excel), prezentări (PowerPoint), 

informaţie şi comunicare (Internet), sub sistem de operare Windows , 

VISTA , dobândite la cursurile de formare și dovedite la diferitele 

prezentări sau activităţi. 

 
Competenţe şi aptitudini  

artistice 

Muzică, dans, desen  – dobândite prin formarea inițială și exersarea 

profesiei 

Permis de conducere permis de conducere, categoria B, din anul 1992,   

 
Informații suplimentare  

Publicații 

Lucrări de specialitate-  coautor 

 

 

 

 

- Matematică, Clasa I, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea I, Editura Tehnopress, Iași, 2000,ISBN 973-8048-27-3 ; 

-  Matematică, Clasa I, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea a II-a, Editura Tehnopress, Iași, 2001,ISBN 973-8048-44-3 ;  

- Matematică, Clasa a II-a, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea I, Editura Tehnopress, Iași, 2001,ISBN 973-8048-10-9; 

- Matematică, Clasa a II-a, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea aII-a, Editura Tehnopress, Iași, 2002,ISBN 973-8048-68-0 ; 

- Matematică, Clasa a III-a, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea I, Editura Tehnopress, Iași, 2002,ISBN 973-8377-02-1; 

- Matematică, Clasa a III-a, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea a II-a, Editura Tehnopress, Iași, 2003,ISBN 973-8377-16-1 ; 

- Matematică, Clasa a IV-a, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea I, Editura Tehnopress, Iași, 2003,ISBN 973-8377-31-5 ; 

- Matematică, Clasa a IV-a, Culegere -caiet de exerciții și probleme, 

partea aII-a, Editura Tehnopress, Iași, 2004,ISBN 973-8377-83-8 ; 

- Matematică și explorarea mediului, Clasa I, Culegere -caiet de 

exerciții și probleme, Editura Tehnopress, Iași, 2013, ISBN 973-606-

687-032-0. 

- Matematică și explorarea mediului, Clasa a II-a, Culegere -caiet de 

exerciții și probleme, Partea I, Editura Tehnopress, Iași, 2014, ISBN 

973-606-687-122-8 

- Matematică și explorarea mediului, Clasa a II-a, Culegere -caiet de 

exerciții și probleme, Partea a II-a, Editura Tehnopress, Iași, 2016, 

ISBN 973-606-687-176-1 

 

 - Matematică și explorarea mediului, Clasa a III-a, Culegere -caiet de 

exerciții și probleme, Partea I, Editura Tehnopress, Iași, 2015, ISBN 

973-606-687-211-9 

- Matematică și explorarea mediului, Clasa a III-a, Culegere -caiet de 

exerciții și probleme, Partea a II-a, Editura Tehnopress, Iași, 2016, 

ISBN 973-606-687-242-3 
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Articole publicate 

 
- autor ”O școală interculturală” în ”Școala și comunitatea împreună 

pentru o cetățenie responsabilă”, Editura PIM, ISBN 978-606-13-

0381-6 

- coautor ”Abordări metodologice ale curriculum-ului de științe ale 

naturii la clasa a IV-a”, Editura PIM, ISBN 978-606-520-379-2 

- autor ”Activitatea în parteneriat, premisă a învățământului modern”, 

Editura  Ștef, ISBN 978-606-575-238-2 

- coautor ”Școala pentru toți- exemplu de bună practică în abordarea 

educației incluzive”, Editura PIM, ISBN 978-606-520-048-4 

-coautor ”Rolul și locul calculatorului în orele de limba și literatura 

română”, Editura ASS, ISBN 978-973-784-607-5 

- coautor ”Activități diferențiate în cadrul orelor de matematică la 

clasa a IV-a”, Editura Optima, ISBN 973-7652-03-7 

- autor ”Noi proiectăm viitorul”, Revista NOI..., anul 1, nr.1, ISSN 

1844-041X 

- coautor ”Școala- a doua casă”,  Revista NOI..., anul 1, nr.1, ISSN 

1844-041X 

- coautor ”Care sunt problemele cartierului legate de circulația 

rutieră?”, în Educația rutieră a copiilor- siguranța vieții”, Editura ASS, 

ISBN 978-973-85201-1-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 - autor ”Promovarea CDȘ- orientare spre marketing”, în ”Curriculum 

la decizia școlii- element de marketing educațional”, Editura 

Docucenter, ISBN 978-606-92277-3-2 

- coautor ”Exemple de bune practici de prevenire și combatere a 

violenței preluate din țări din Uniunea Europeană”, în ”Prevenirea și 

combaterea violenței în mediul școlar și formarea atitudinii civice”, 

Editura Pim, ISBN 978-606-520-525-3 

 Prezentări publice - Managerul școlii – lider performant, în cadrul Simpozionului 

Județean ”Mentoratul – imperativ educațional în școala contemporană. 

Dialoguri manageriale” 

- Decalogul toleranței - exemplu de bune practici în cadrul activității 

în plen a Cercului metodic al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea 

violenței în școală 

- Aspecte ale educației interculturale în învățământul primar, susținere 

lucrare metodico-științifică în vederea obținerii gradului didactic I 

- Elemente privind managementul școlii interculturale, susținere 

lucrare dizertație 

- Proiectul unei activități de cerc la nivelul învățământului primar, în 

cadrul  Activității metodice cu șefii cercurilor pedagogice din judetul 

Iași 

 



 
11 

Proiecte - Membru în echipa de implementare partener ISJ Iași a proiectului 

”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți - CRED”, Cod 

SMIS 118327 

- Participare proiect ”Școli prietenoase în comunități implicate”, Cod 

SMIS 106616 

- Participare proiect  ”Copiii și părinții romi vor la școală!” 

(POSDRU/162/2.2/S/132996 

- Membru  echipă proiect ”Educație adecvată în sprijinul unei vieți 

bune și demne” (POSDRU/181/2.2/S/152527) 

- Participare proiect ”Salvați copiii de abandon și neintegrarea- 

SCAN” (POSDRU/91/2.2/S/61264 

- Participare proiect  ,,La un click de educaţia modernă şi eficientă 

 ( POSDRU/87/1.3/S/62150) 

- Membru în echipa proiectului Comenius multilateral ”Jukebox” 

(COM-11-PM-341-IS-ES) 

- Participare proiect Socrates Grundving ”Community Creativity for 

Community Developement” 

- Coordonator proiect ”Școala pentru toți”, Program de Granturi 

pentru Dezvoltare Școlară 

- Participare proiect ”Școala pentru comunitate. Dezvoltare socială 

prin parteneriat educațional și cooperare transfrontalieră” (Program 

Phare) 

- Participare proiect ”Împreună pentru o comunitate bazată pe proiect, 

respect reciproc și srijin” inițiat de Organizația Salvați Copiii 

România 

- Participare proiect ”Eco-Chantiers:Crearea de programe de educație 

pentru dezvoltare”,implementat de Asociația Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului 

 - Coordonator proiect ”Șanse egale pentru copiii rromi prin programe  

de dezvoltare și implicarea părinților” (cofinanțat de Fundația pentru o 

Societate Deschisă  și Ministerul de Externe al Olandei prin programul 

MATRA) 

- Coordonator Proiect școlar Comenius ”Looking at Europe” 

- Coordonatorul Proiectului pentru Învățământul Rural  ”Și noi suntem 

comunitatea, și nouă ne pasă” (finanțat de MEC și Comunitatea 

Europeană” 

- Participare proiectul POSDRU 153/1.1/S/140787 ”Fii pregătit! 

Pogram educațional de sprijin pentru dezvoltarea competențelor 

cheie” 

- Membru în echipa proiectului european Erasmus + ”Europe – 

Twelve Points! A European Song Contest”  

- Membru în echipa proiectului european Erasmus+ 2015-1-ES01-KA 

219-015782_2  ”The wordswe choose must be our eyes (use and of 

social networking and its educational implications)” 
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Conferințe - Participare Conferința Națională ”Perspective europene în 

consilierea părinților”, Iași 

- Participare Conferința ”Educație ieșeană- confluențe, metamorfoze, 

idealuri”, Iași 

- Participare Conferința națională desfășurată în cadrul proiectului ”La 

un click de educația modernă și eficientă” 

- Participare Conferința regională ”Contribuția educației nonformale la 

dedezvoltarea personalității copilului” 

- Participare Conferința ”Performanța școlară – motivații și 

perspective” 

 
Seminarii/ Ședințe tehnice/ Dezbateri - membru în echipa de organizare a dezbaterii „Repere pentru 

proiectarea și actualizarea curriculumului național” – consultare 

publică desfășurată în cadrul proiectului ”Curriculum relevant, 

educație deschisă pentru toți - CRED”, 18 septembrie 2019 

- Participare ședințe tehnice de lucru în cadrul  proiectului 

”Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți - CRED”, iulie 

2019 CCD București, mai 2019 CCD Botoșani, februarie 2020 IȘE 

București 

- Participare seminar ”Managementul carierei în învățămâtul 

preprimar și primar”, Iași 

- Participare Comenius 1 Partener Finding Contact Seminar 

- Participare seminar de evaluare ”School Links” 

 

 

 Distincții - Diplomă de excelență pentru implicare la competiția sportivă ”Cupa 

Primăverii” din cadrul Protopopiatului Iași III 

- Diplomă de excelență pentru promovarea imaginii Orașului Podu 

Iloaiei 

- Diploma ”Comenius” pentru rezultate deosebite în activitatea de 

cooperare internațională 

- Diplomă de excelență pentru merite deosebite în formarea și 

educarea elevilor și promovarea  valorilor morale din Orașul Podu 

Iloaiei 

- Diplomă de onoare pentru contribuția la buna organizare a 

activităților prilejuite de ”Zilele Spiru Haret” la CCD Iași 

- Diplomă aniversară cu ocazia împlinirii a 164 ani de la înființarea 

Jandarmeriei Române 

 
 

 

septembrie 2020 

 


