Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa

CALISTRU ELENA
Iaşi, România

Telefon
Fax
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii
Sex

calistru_e@yahoo.com
ROMÂNA
24 august 1971
feminin

Locul de muncă vizat / Aria
ocupaţională

Inspector pentru educație permanentă, Inspectoratul Școlar Județean Iași

Experienţa profesională  Profesor titular - discipline socio-umane Colegiul Național Iași+Colegiul Național „E. Racoviță” Iași














Profesor titular - discipline socio-umane Colegiul Național Iași
Coordonator al proiectelor şi programelor educative din Colegiul Naţional
Coordonatorul cercului pedagogic al profesorilor de socio – umane la nivelul jud.Iaşi
Coordonatorul comisiei diriginţilor din Colegiul National Iași
Metodist - discipline socio-umane - Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Membru fondator şi preşedinte executiv al Asociaţiei Elevilor din Colegiul Naţional - Agrata
Membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de socio-umane – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
Coordonator CEX - disciplina Filosofie
Membru RoTalent
Membru în Corpul Naţional al Mentorilor
Membru în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional
Director adjunct Colegiul Naţional Iaşi
Inspector pentru educație permanentă –ISJ Iași

Perioada  1996-prezent- profesor discipline socio-umane, Colegiul Naţional Iași













Funcţia sau postul ocupat 








1996 – 2004 - profesor discipline socio-umane Colegiul Național Iași+Colegiul Național „E. Racoviță” Iași
2004 - iunie 2012- coordonator al proiectelor și programelor educative din Colegiul Naţional Iași
2004 - prezent – membru în Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Iași
2005- 2012 - coordonatorul cercului pedagogic al profesorilor de socio – umane la nivelul jud.Iaşi
2005 – 2012/2013-prezent - coordonatorul comisiei diriginţilor din Colegiul Naţional Iași
2005 - prezent- membru fondator şi preşedinte executiv al Asociaţiei Elevilor din Colegiul Naţional Iași Agrata
2006 – prezent - membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de socio-umane – Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi
2007- prezent - coordonatorul activităţii Centrului de Excelenţă – disciplina Filosofie
2012 - membru în Corpul Naţional al Mentorilor
2012 - membru în Corpul Naţional al Experţilor în Management Educaţional
iunie 2012 –2013 - director adjunct Colegiul Naţional Iaşi
2013 - prezent - coordonator al proiectelor și programelor educative din Colegiul Naţional Iași
2015 - prezent - Inspector pentru educație permanentă – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
coordonator al proiectelor si programelor educative din Colegiul Naţional Iași
director adjunct - Colegiul Naţional Iaşi
coordonator al proiectelor si programelor educative din Colegiul Naţional Iași
membru in Consiliul de administraţie al Colegiului Naţional Iași
preşedinte executiv al Asociaţiei Elevilor din Colegiul Naţional Iași - Agrata
coordonator CEX - disciplina Filozofie
membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de socio-umane – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
membru in Comisia de Etică - Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
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Principalele activităţi şi responsabilităţi 







predarea disciplinelor socio-umane, diriginte,
coordonarea proiectelor şi programelor educative din Colegiul Naţional Iași
coordonarea activităţilor comisiei diriginţilor
coordonarea activităţilor metodice ale profesorilor de socio-umane la nivelul judeţului Iaşi
coordonarea activităţilor Asociaţiei Elevilor din Colegiul Naţional Iași – Agrata
coordonarea/organizarea activităţilor Centrului de Excelenţă la disciplina Filosofie
elaborare de subiecte, corector şi organizator de activităţi în calitate de membru/președinte în comisii
pentru examene naţionale, membru/vicepreșdinte în comisii pentru olimpiade şi concursuri judeţene şi
naţionale, membru în Consiliul Consultativ – discipline socio - umane, metodist ISJ Iaşi
 Inspector pentru educație permanentă – Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN IAȘI, Str. N. Bălcescu Nr. 26, Iași
învăţământ

Educaţie şi formare
Calificarea / diploma obţinută



Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută



Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută



Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite


Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare 

2015 - Proiect POSDRU/144/6.3/S/127928 -PECAFROM – „Promovarea egalității de șanse în cariera
universitară și academică pentru femeile din România” - program de perfecționare: Competențe cheie,
comune mai multor ocupații sociale și civice
competenţe generale: de comunicare şi relaţionare în manieră empatică, cooperantă, responsabilă;;
competenţe de proiectare şi punere în practică a unor strategii instituţionale; competenţe ce vizează
procesul managerial.
Academia Română – Filiala Iași

2015 - Proiect POSDRU/144/6.3/S/127928 -PECAFROM – „Promovarea egalității de șanse în cariera
universitară și academică pentru femeile din România” - program de perfecționare: Evaluator proiecte
competenţe generale: de comunicare şi relaţionare în manieră empatică, cooperantă, responsabilă;
competenţe de evaluare; aplicarea unor tehnici şi procedee noi de evaluare.
Academia Română – Filiala Iași

2011-2012- Contract POSDRU/87/1.3/S/63908„Perfecţionarea cadrelor didactice, din învăţământul
liceal, care predau discipline economice”, Beneficiari:Univ. Babes-Bolyai -Cluj-Napoca, ASE Bucuresti,
Univ. „Al.I. Cuza”, Universitatea Vest din Timisoara, SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca-Certificat
de absolvire
socio-umane – competente știintifice, pedagogice, competente de comunicare sociala, manageriale,
comunicarea şi relaţionarea cu elevii în manieră empatică, cooperantă, responsabilă, construirea şi
aplicarea unor tehnici şi procedee noi de evaluare şi autoevaluare
competenţe generale: conceperea şi predarea creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor şcolare;
aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul disciplinei predate; cunoaşterea şi
aplicarea noilor politici educaţionale; dezvoltarea unor competenţe vizând managementul instituţiilor
şcolare şi al proceselor educaţionale, competenţe de evaluare a elevilor.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, SC Learn & Vision SRL din Cluj-Napoca

2011 – 2012- Management educaţional, CCD Iaşi, Asociaţia Didactikos Timişoara, atestat de formare
continuă MECTS
managementul resurselor în instituțiile de învățământ; management de proiect; marketing: decizie și
previziune în educație; legislație și deontologie în învățământ; educație pentru sănătate; proiectarea,
managementul și evaluarea programelor educaționale; managementul curriculumului; pedagogia
activităților extracurriculare; psihopedagogia adulților; teoria și pracica evaluării.
Asociaţia Didactikos Timişoara

Calificarea / diploma obţinută  2011 – 2012 - “Courses on the Relation Among Science, Religion and Philosophy from a Christian
Perspective”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Bucureşti, Patriarhia Română
 2011- Training- Multiples Identities, Youth in Action Programme, Gloucester, Marea Britanie-certificat
 2010 – „Managementul relaţiilor parteneriale şi al proiectelor educative- elemente de noutate”, ISJ Iaşi
 2009 – Program de formare profesională – Formator – Sc INFo Educaţia SRL
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Domenii principale studiate / competenţe  socio-umane – competente știintifice, pedagogice, competente de comunicare sociala, manageriale,
dobândite
comunicarea şi relaţionarea cu elevii în manieră empatică, cooperantă, responsabilă, construirea şi
aplicarea unor tehnici şi procedee noi de evaluare şi autoevaluare
 competenţe generale: conceperea şi predarea creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor şcolare;
aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul disciplinei predate; cunoaşterea şi
aplicarea noilor politici educaţionale; dezvoltarea unor competenţe vizând managementul instituţiilor
şcolare şi al proceselor educaţionale, competenţe de evaluare a elevilor.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Bucureşti, Patriarhia Română
furnizorului de formare  Asha Center, Marea Britanie
 ISJ Iaşi
 MECT, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
Calificarea / diploma obţinută  2009-Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitarUNIVERSITARIA I-modul II- MECT,Univ. “Al. I. Cuza – Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic-atestat
Domenii principale studiate / competenţe  competenţe generale:de comunicare şi relaţionare cu elevii în manieră empatică, cooperantă,
dobândite
responsabilă; cunoaşterea şi aplicarea noilor politici educaţionale; competenţe de proiectare şi punere în
practică a unor strategii instituţionale de asigurare a calităţii; de delimitare şi semnificare din perspectivă
didactică a unor noi topici apărute în câmpul ştiinţelor educaţiei; competenţe ce vizează managementul
instituţiilor şi al proceselor educaţionale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  Univ. “Al. I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru
furnizorului de formare
Pregătirea Personalului Didactic
Calificarea / diploma obţinută  2008 - Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice /
De Ce E
Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite

competenţe de: aplicare optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza analizei
Curriculumului Naţional şi a metodologiilor specifice; de proiectare a unui instrument de evaluare
scrisă/practică/orală; de raportare adecvată a rezultatelor învăţării; conştientizare a efectelor deciziilor de
evaluare cu asumarea responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a documentării acestor
decizii.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  MECI, CNCE
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută

 2007-2008 –Programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul
preuniversitar –modul I- MECT,Univ. “Al. I. Cuza – Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - atestat

Domenii principale studiate / competenţe  competenţe generale:de comunicare şi relaţionare cu elevii în manieră empatică, cooperantă,
dobândite
responsabilă; de construire şi aplicare a unor tehnici şi procedee noi de evaluare şi autoevaluare;
competenţe de concepere şi predare creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor şcolare;
competenţe de aplicare a unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul disciplinei predate;
competenţe de delimitare şi semnificare din perspectivă didactică a unor topici apărute în câmpul
cunoaşterii de specialitate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  Univ. “Al. I. Cuza” – Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru
furnizorului de formare
Pregătirea Personalului Didactic
Calificarea / diploma obţinută  2006 – 2007- Univ. “Dunărea de Jos” - Galaţi - program postuniversitarconversie profesională ”
Economie şi educaţie antreprenorială” – diplomă de conversie profesională
Domenii principale studiate / competenţe  Economie – competențe științifice, pedagogice, competențe de comunicare socială, manageriale,
dobândite  competenţe generale: conceperea şi predarea creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor şcolare;
aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul disciplinei predate; competenţe de
evaluare a elevilor.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  Universitatea „Dunărea de Jos”- Galaţi
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite

2006 – Implementarea programei – consiliere şi orientare - adeverinţă
competenţe de comunicare socială, de comunicare şi relaţionare în manieră empatică, cooperantă,
responsabilă; competenţe de lucru în echipă; competenţe de lucru în contexte diverse.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  CCD-Iaşi
furnizorului de formare
Calificarea / diploma obţinută 

4-7 decembrie 2006- Cursul „Modalităţi de finanţare a proiectelor din Fonduri structurale” - Certificat de
participare
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Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite

competenţe de comunicare socială, manageriale; competenţe de elaborare a unor proiecte; competenţe
de negociere

Calificarea / diploma obţinută  1996 – 2002 - Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie - Doctor în filozofie
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite

 socio-umane – competenţe știintifice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie

Calificarea / diploma obţinută 

2000- Programul Naţional pentru abilitare curriculară

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite

Metodologia predării - învățării pe baza noului Curriculum Național
Proiectarea de curriculum la decizia școlii pentru cl. a IX-a şi a X-a
Modele de proiectare curriculară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

MECT şi Consiliul Naţional pentru Curriculum

Calificarea / diploma obţinută 

1996 – 1997 - Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie - Masterat în filosofie

Domenii principale studiate / competenţe  socio-umane – competenţe stiintifice, competențe de comunicare socială
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie

Calificarea / diploma obţinută 

1991 – 1996 - Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie - licenţiat în filozofie/diplomă de
licenţă

Domenii principale studiate / competenţe  socio-umane – competențe științifice, pedagogice, competențe de comunicare socială, comunicarea şi
dobândite
relaţionarea cu elevii în manieră empatică, cooperantă, responsabilă, construirea şi aplicarea unor
tehnici şi procedee noi de evaluare şi autoevaluare
 competenţe generale: conceperea şi predarea creativă, inovativă, personalizată a conţinuturilor şcolare;
aplicarea unor cunoştinţe şi deprinderi de ordin metodic la specificul disciplinei predate; competenţe de
evaluare a elevilor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filosofie







abilităţi de operare PC
competenţe lingvistice
competenţe manageriale
capacitate de comunicare socială
capacitate de adaptare în medii multiculturale

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

FRANCEZA
ENGLEZA

Comprehensiune
Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar
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(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

 flexibilitate, capacitate de lucru în echipă
 învăţare rapidă şi adaptare uşoară la medii noi
 spirit de iniţiativă, ambiţioasă, tenace
 capacităţi empatice
Aceste competenţe au fost dobândite şi îmbunătăţite prin participarea şi organizarea a numeroase activităţi,
dintre care menţionăm:
 membru în Comisia Centrală a Olimpiadei de socio-umane: 2003, 2005, 2006, 2010, 2011, 2015,
2016
 membru în grupul de lucru al MedC și SNEE pentru elaborarea subiectelor de bacalaureat pentru
2007; a se consulta si http://subiecte2007.edu.ro/bac
 membru în consiliul consultativ al profesorilor de socio-umane;
 coordonarea activităţilor Asociaţiei Elevilor din Colegiul Naţional – Agrata
 coordonarea/organizarea activităţilor Centrului de Excelenţă la disciplina Filosofie

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

 Abilităţi de organizare, planificare şi conducere
 Rezistenţă la stres
 Persoană responsabilă
Aceste competenţe au fost dobândite şi îmbunătăţite prin participarea şi organizarea a numeroase activităţi,
dintre care menţionăm:
Proiecte/programe de activităţi la nivel internaţional:
- 2016 – Conferința internațională „Entrepreneurial education and non-formal methods in European
context”, Iași, realizată în cadrul proiectului Erasmus + 2014-1-RO01-KA201-002917 - LEARN TO
ENTERPRISE. Improving Entrepreneurial and Linguistic Competences Through Non-Formal Education,
organizator, participant.
- 2015 – Seminarul cu participare internațională „The interests of adolescents and career success – a
comparative analysis”, Iași, realizată în cadrul proiectului Erasmus + Forum Theatre – a Learning instrument
for education - participant.
- 2014-2015 – Proiectul RO2013_C2.2_09 - „Prinț și cerșetor”( Fundația Corona), coord. voluntari Colegiul
Național Iași
- 2013 - International Tournament of Young Mathematicians, ed. a V-a, Iași, organizator.
- 2013 - Programul Leonardo da Vinci „Practici comparative pentru managementul inspecţiei școlare în
sisteme de educaţie preuniversitare europene” -participant
- 2012, Programul Leonardo da Vinci „ARCHI - Let's SOFT it!”, Germania/Spania - coord.
- 2011, Grundtvig - Managementul proiectelor pentru ONG-uri si IMM-uri, participant.
- 2011, Youth in Action Programme „Multiples Identities”, Gloucester, Marea Britanie - participant;
- 2010 - Programul Leonardo da Vinci „Managementul reţelelor de calculatoare”, Germania - coord.
- 2009 - Programul Leonardo da Vinci „Afaceri pe web-magazin virtual”, Germania - membru în echipa de
proiect;
- 2008 - Programul Leonardo da Vinci, „Training teachers in order to raise pupils’ parents awareness
regarding European values in school and in the local community”, Portugalia – coord.;
- 2007 - Programul Leonardo da Vinci: “Increasing Tutor-Teachers’linguistic skills in order to improve
awareness of European Citizenship”, Marea Britanie - coord.;
- 2008 - 2010- Proiect REPLAY-proiect european de cercetare FP7 în colaborare cu o echipă
interdisciplinară de cercetare din Spania, Anglia şi România (Universitatea „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi şi Asociaţia Rotalent - membru în echipa de proiect;
- 2003 - 2004/ 2009 – 2010 - Proiectul european Euroscola – coord.;
- 2005 - 2008-Programul european Comenius 1.3.SPEAR – membru în echipa de proiect;
- 2005 - 2006- Proiect finanţat de CEI (Initiativa Europei Centrale)- Metode alternative în lupta împotriva
traficului de persoane – membru în echipa de proiect
- 2006 - 2007 – DNL- Proiectul derulat la clasele cu profil bilingv franceză
- 2006 - 2007- Parteneriatul cu Liceul Pilot Innovant - Poitiers, Franţa
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Proiecte/programe de activităti la nivel naţional/regional:
Participant la:
Competenţe şi aptitudini organizatorice - Conferința Consorțiului Regional Nord – Est: „Dezvoltarea învățământului tehnic și profesional românesc.
Modele și perspective europene.”, 2016
- Conferința lansare proiect POSDRU/153/1.1/S/140787 - „Fii pregătit! Program educațional de sprijin pentru
dezvoltarea competențelor cheie” – 2015
- Conferința directorilor școlilor DSD din România, 2014
- Campania Naţională „Let 's do it, Romania” – 2010, 201
- Ştafeta Tinerilor pentru Europa - 2005
Membru: - 2003-2004 şi 2004-2005 - coord. - Proiectul Citizen - Colegiul Naţional ”E. Racoviţă” şi Colegiul
Naţional Iaşi
- 2007, 2010, 2011- Job Shadow Day - coord. Colegiul Naţional Iaşi
Organizator/Membru în echipa de organizare:
- Simpozion Național „Literatura și celellate arte”
- International Tournament of Young Mathematicians, ed. a V-a, Iași, iulie 2013
- Olimpiada Naţională de istorie, aprilie 2012
- Balcaniada de Matematică, Iaşi, 4-8 mai 2011
- Activităţi specifice în cadrul Anului Internaţional al Învăţării Drepturilor Omului: 10 dec.2008 - 10dec. 2009;
- Olimpiada Internaţională de Filozofie, Iaşi, mai 2008
- Olimpiada Naţională de limbi clasice, aprilie 2008
- Olimpiada Naţională de limbi romanice, aprilie 2008
- Întâlnirea grupului de lucru pentru realizarea subiectelor de bacalaureat la disciplinele socio-umane februarie 2007,
- Întâlnirea naţională a inspectorilor de istorie şi socio-umane, 14-16 mai 2003, Iaşi
- Concursul Naţional de Matematică „Al. Myller” – 2003 -2008
Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a Sisteme de operare: Windows.
calculatorului  Medii de editare: Microsoft Office,
 Comunicare: Internet, e-mail.
Competenţe şi aptitudini artistice  aptitudini literare
Alte competenţe şi aptitudini  capacităţi empatice
Permis de conducere 

Categoria B
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la:
Informaţii suplimentare Autor/Coautor
 coautor la Ghidul metodologic Repere teroretice și praxiologice pentru aria curriculară „Om și

societate”, Iasi, 2013 - în cadrul proiectului POSDRU „ La un click de educația modernă și eficientă”;
 coautor la Ghidul comparativ pentru sistemele român, britanic, francez- Inspecția școlară comparată în
context european, Ed. Spiru Haret, Iasi, 2013, în cadrul proiectului Leonardo da Vinci „Practici
comparative pentru managementul inspecţiei școlare în sisteme de educaţie preuniversitare europene”;
 colaborator la Ghidul metodologic pentru aplicarea programelor școlare din aria curriculara „Om și
societate”
 realizator a subiectelor pentru bacalaureat 2007, v. http://subiecte2007.edu.ro/bac
 coordonator “Revista de psihopedagogie” - Colegiul Naţional Iaşi

Articole de specialitate/ metodice publicate:
 Petre Botezatu: logica naturală spaţio-temporală în Studii de istorie a filosofiei românești - vol. IX, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 2013, pp.263-266
 Limbajul nonverbal în procesul didactic în “Symposion”, Tomul VIII, nr.2(16), 2010, pp. 471 – 475
 Identité et différence dans la recherche scientifique în NOESIS, XXXII, 2007, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, pp.105-108
 Tipuri de personalitate în “Revista de psihopedagogie” - Colegiul Naţional - Iaşi , Anul I, nr,1, ianuarie
2005, p. 35 – 45.
 Logique et intuition dans la methodologie heuristique – al XXX-lea Congres al ASPLF, Nantes, Franţa,
2004; publicată în Actele Congresului
 Analytique et syntetique dans la deduction (coautor) - al XXIX-lea Congres al ASPLF, Nice, Franța,
2002, publicată în Actele Congresului
 Elemente euristice în metodologia ştiinţifică (coautor) în “Revista de filosofie”, Tomul XLVII, 5-6, sept –
dec. 2000, p. 427 – 438
 Participări româneşti la Congresul Societăţilor de limba franceză în “Revista de filosofie”, Tomul XLIX ,
dec. 2000, p. 695 – 696
Diplome/distincţii:
 2016 -Diploma de Excelență pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei
Naţionale de Ştiinţe Socio-umane, ISJ Tulcea
 2015 -Diploma pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de
Ştiinţe Socio-umane, ISJ Constanța
 2012- 2015-Diploma pentru rezultatele deosebite obţinute la CEX Iaşi, ISJ Iasi, Primăria Mun. Iaşi
 2012- Diploma de Excelenţă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi
 2011 -Diploma pentru rezultatele deosebite obţinute la CEX Iaşi, Primăria Mun. Iaşi.
 2011 -Diploma pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei Naţionale de
Ştiinţe Socio-umane, ISJ Prahova
 2010 -Diploma pentru rezultatele deosebite obţinute la CEX Iaşi, Primăria Mun. Iaşi;
 2009 -Diploma pentru rezultatele deosebite obţinute la CEX Iaşi, Primăria Mun. Iaşi;
 2009 – Diplomă de Merit, Institutul Român pentru Drepturile Omului;
 2009- Diploma de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul CRTPC Iaşi, CRTCP, ISJ Iaşi
 2008- Diplomă de merit – în calitate de organizator al Olimpiadei Naţionale de Limbi romanice, ISJ Iaşi
 2008- Diplomă de merit – în calitate de organizator al Olimpiadei Naţionale de Limbi clasice, ISJ Iaşi
 2008- Diploma de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul CRTPC Iaşi, CRTCP, ISJ Iaşi
 2008- Certificat de Excelenţă pentru performanţa în educaţie, Primarul Municipiului Iaşi
 2007 – Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa a III-a acordată de MECT
 Diplomă de merit pentru participarea la proiectul naţional „Ce înseamnă comunismul pentru mine?”
acordată de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului în România şi MECT
 2006 – Diploma de Excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei Centrale a Olimpiadei
Naţionale de Ştiinţe Socio-umane, ISJ Bihor
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 2004 – Distincţie pentru pregătirea elevilor la olimpiada de ştiinţe socio-umane, ISJ Iaşi,
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 2000 - Diploma pentru rezultate deosebite în pregătirea elevilor, Consiliul de administraţie al Liceului „E.
Racoviţă” Iaşi,
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