
   Curriculum Vitae   Irimia Florin  

  Pagina 1 / 12  

INFORMAŢII  PERSONALE IRIMIA  FLORIN  
 

  

  
 
         

  

 

 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE  MUNCĂ  PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE  MUNCĂ  DORIT 

STUDIILE  PENTRU  CARE  SE 
CANDIDEAZĂ 

Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ 
Director  

01.09.2012 – prezent 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Profesor de limba engleză şi director 

Colegiul Naţional ”Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ , 
www.calistrathogas.ro   

▪ Ca profesor: 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasă, în special acolo unde limba engleză se predă în 
regim intensiv/ bilingv. 
- Membru în Consiliul Consultativ al disciplinei (din 2007). 
- Metodist al ISJ Neamţ (2012-2013). 
- Membru (profesor corector/evaluator) în Comisia Naţionala a Olimpiadei de limba engleza (2013-
Craiova, 2014-Brăila, 2015-Brașov). 
- Membru în Comisia judeţeană a olimpiadei de limba engleza (ca profesor corector/ evaluator/ 
secretar). 
Profesor evaluator pentru limba engleza la competențele lingvistice de comunicare într-o limbă străină 
de circulație internațională din cadrul examenului de bacalaureat (2015). 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană şi naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 
- Pregătirea elevilor pentru susținerea testelor de competenta lingvistica (Cambridge, TOEFL), care le-
au permis să-și continue studiile în străinătate. 
- Membru în comisia de examen pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru 
absolvenţii claselor cu studiul intensiv şi bilingv al limbii engleze  (2013-2015). 
 

▪ Ca director: 

- Proiectarea, organizarea, controlul şi evaluarea activităţilor educative școlare și extrașcolare. 
- Coordonarea comisiei de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională (PDI) pentru perioada 
2014-2019. 
- Coordonarea proiectelor și/sau parteneriatelor care angajează colegiul. 
- Preşedinte al centrelor de examen pentru bacalaureat organizate la Colegiul Tehnic Piatra-Neamţ 
(2013), Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Târgu Neamț (2014), Liceul Tehnologic „Vasile Conta”, 
Târgu Neamț (2015). 
- Coordonator al proiectului dintre colegiu si organizaţia Corpul Păcii, prin care un voluntar american a 
desfăşurat activitate didactica în colegiu (2014). 
- Membru în comisia  județeană pentru organizarea şi desfăşurarea examenului național de 
definitivare în învățământ – Centrul nr.1 – Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” (2014, 2015, 2016). 
- Colaborator al Comisiei Centrale de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de  chimie 
(2013)  
- Membru în Comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de limba rusă maternă, limba rusă 
modernă și limba croată (2015). 
- Membru în comisia de organizare și desfășurare a Olimpiadei Naționale de limbi romanice, care a 
avut loc în cadrul colegiului (18-22 aprilie 2016). 
- Preşedintele comisiei de organizare şi susţinere a probelor de competențe din cadrul examenului 
național de bacalaureat 2015-2016. 

http://www.calistrathogas.ro/
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- Vicepreședintele comisiei de organizare și susținere a examenului de atestat profesional la 
informatică pentru absolvenţii claselor a XII-a, profil real, specializarea matematică-informatică/ 
matematică-informatică, intensiv engleză și la limba engleză pentru absolvenții claselor a XII-a, profil 
umanist, specializarea filologie bilingv engleză (2013-2016).- Membru în comisia centrală de 
organizare a Concursului național de creație „Calistrat Hogaș” și a simpozionului național „De la 
clasicism la metamodernism” (2014). 
- Coordonator al acțiunilor care au implicat colegiul în cadrul festivalului internațional de film ecologist 
„Pentru sănătatea pământului” 9-13 aprilie 2014. 
- Coordonator al activităților și proiectelor prin care colegiului i s-a decernat titlul de „Școală 
Europeană” (2015).    

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație  

05.06.2008 - 01.09.2012 Profesor de limba engleză şi director-adjunct 

Colegiul Naţional ”Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ, 
www.calistrathogas.ro   

▪ Ca profesor: 

-  Activitatea de predare a limbii engleze la clasă, în special acolo unde limba engleză se predă în 
regim intensiv/ bilingv. 
- Membru în Comisia de elaborare a subiectelor pentru concursul de ocupare a posturilor de director/ 
director-adjunct (2008). 
- Membru în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare şi de evaluare a lucrărilor 
scrise la concursul pentru ocuparea catedrelor vacante, organizat de ISJ Neamţ (2008). 
- Membru in Consiliul Consultativ al disciplinei (din 2007). 
- Membru (profesor corector/evaluator) în Comisia Naţionala a Olimpiadei de limba engleză (2008-
Slatina, 2009-Ploiești, 2011-Iași, 2012-Râmnicu Vâlcea). 
- Membru în Comisia judeţeana a olimpiadei de limba engleză (ca profesor corector/ evaluator/ 
secretar). 
- Membru în Comisia judeţeana de elaborare a subiectelor si baremelor pentru proba de aptitudini în 
vederea admiterii la clasele cu program bilingv şi intensiv (2010 şi 2011). 
- Profesor corector/evaluator pentru limba engleza la examenul de bacalaureat. 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană şi naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 
- Pregătirea elevilor pentru susținerea testelor de competenta lingvistică (Cambridge, TOEFL, 
Michigan), care le-au permis să-și continue studiile în străinătate. 
- Membru în comisia de examen pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru 
absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine (2008 şi 2010). 
- Membru în comisia de verificare a corectitudinii variantelor de subiecte propuse de MECI pentru 
proba scrisă de limba engleză de la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2009. 
- Autor al subiectelor de la proba de Listening din cadrul etapei naţionale a olimpiadei de limba 
engleză, (2009 - Ploieşti). 

▪ Ca director-adjunct: 

- Proiectarea, organizarea, controlul si evaluarea activităţilor educative școlare și extrașcolare. 
- Coordonarea proiectelor şi/sau parteneriatelor care angajează colegiul. 
- Membru în echipa de elaborare a proiectului de dezvoltare instituţională (PDI) pentru perioada 2010-
2014. 
- Preşedinte al centrului de evaluare pentru examenul de bacalaureat organizat la Colegiul Tehnic 
Piatra-Neamţ (2011). 
- Vicepreşedinte/membru în comisiile de bacalaureat de la centrul de examen Colegiul Tehnic „Miron 
Costin” Roman şi Liceul cu Program Sportiv Roman, Colegiul Tehnic Piatra-Neamţ (2010, 2009 şi 
2008). 
- Coordonator al proiectului dintre colegiu și organizaţia Corpul Păcii, prin care un voluntar american a 
desfăşurat activitate didactica în colegiu (2011). 
- Membru în comisia pentru organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale la nivelul colegiului (2011). 
- Membru în comisia pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului de suplinire pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, rezervate netitularizabile – Centrul de concurs nr.1 – 
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş” (august 2011). 
- Membru în comisia pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea 
posturilor didactice/ catedrelor vacante, rezervate – Centrul de concurs nr.1 – Colegiul Naţional 
„Calistrat Hogaş” (iunie-iulie 2011). 
- Preşedintele comisiei de organizare şi susţinere a examenului în vederea obţinerii atestatului 
profesional pentru absolvenţii claselor a XII-a, profil real, specializarea matematică-informatică şi 
matematică-informatică intensiv engleză (mai 2010). 

http://www.calistrathogas.ro/
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Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

17.03.2003 - 04.06.2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor de limba engleză şi director-adjunct 

Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ 

▪ Ca profesor: 

-  Activitatea de predare a limbii engleze la clasă, în special acolo unde limba engleză se predă în 
regim intensiv/ bilingv. 
- Membru în Comisia de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de evaluare a lucrărilor 
scrise la concursul pentru ocuparea catedrelor vacante, organizat de ISJ Neamţ (2006 si 2008). 
- Metodist al ISJ Neamţ ( 2001-2006). 
- Membru în Consiliul Consultativ al disciplinei (din 2007). 
- Membru (profesor corector/evaluator) în Comisia Naţională a Olimpiadei de limba engleză (2003-
Timişoara, 2004-Craiova, 2005-Bacău, 2007- Reșița). 
- Membru în Comisia judeţeană a olimpiadei de limba engleză (în fiecare an, ca profesor corector/ 
evaluator/ secretar). 
- Membru în Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor si baremelor pentru proba de aptitudini în 
vederea admiterii în clasa a IX-a la clasele cu program bilingv şi intensiv. 
- Profesor corector/evaluator pentru limba engleză la examenul de bacalaureat. 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană şi naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 
- Autor al subiectelor de la proba de Listening din cadrul etapei naţionale a olimpiadei de limba 
engleză, 2007 - Reşiţa. 
- Coordonator al standardizării evaluării din cadrul comisiei judeţene a olimpiadei de limba engleză 
(2007). 

▪ Ca director-adjunct: 

- Proiectarea, organizarea, controlul și evaluarea activităţilor educative școlare și extrașcolare. 
- Coordonarea proiectelor și/sau parteneriatelor care angajează liceul. 
- Membru în Comisia de elaborare a subiectelor pentru concursul de ocupare a posturilor de director/ 
director-adjunct (2006). 
- Asigurarea condiţiilor pentru organizarea Simpozionului CCD Neamţ „Practici (pedagogice) pentru 
favorizarea activităţii independente a elevilor” (8-13 martie 2007). 
- Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea cursurilor de formare organizate de ISJ Neamţ şi CCD 
(2006). 
- Colaborare cu Institutul de Științe ale Educației în realizarea studiilor: „ Impactul resurselor materiale 
asupra învățării și reușitei școlare” și „Managementul și cultura calității la nivelul unității școlare” (2005 
și 2006). 
- Vicepreşedinte/membru în comisiile de la centrele de examen de bacalaureat în (2003, 2006, 2007) 
- Membru în Comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de biologie (2005). 
- Coordonator al proiectului dintre colegiul și organizația Corpul Păcii, prin care un voluntar american a 
desfășurat activitate didactica în liceu (2003-2006). 
- Membru în Comisia de mobilitate a personalului didactic constituita la nivelul ISJ Neamţ (2004). 
- Membru în Consiliul Consultativ al ISJ Neamţ (2004). 
- Preşedinte/secretar/membru în comisiile din centrele zonale de evaluare/centrele de examen la 
examenul de teste naţionale/capacitate, în fiecare an. 
- Preşedintele comisiei de examen constituită în vederea susţinerii, de către candidaţi, a probelor 
practice/ orale în profilul postului pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor 
vacante, rezervate (2007). 
- Preşedintele comisiei de evaluare pentru proba de verificare a cunoştinţelor de limba modernă 
pentru admiterea în clasa a IX-a bilingv/intensiv limba engleză. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

1.09.2001 - 16.03.2003 Profesor de limba engleză şi director-adjunct 
 Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ 

 ▪ Ca profesor: 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasa, în special la profilul umanist, filologie (bilingv 
engleza). 
- Metodist al ISJ Neamţ ( 2001-2006). 
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 - Membru (profesor corector/evaluator) în Comisia Naţională a Olimpiadei de limba engleză (2001-
Iaşi). 

 - Membru în Comisia judeţeană a olimpiadei de limba engleză (ca profesor corector/ evaluator/ 
secretar). 
- Membru în Comisia judeţeană de elaborare a subiectelor și baremelor pentru proba de aptitudini în 
vederea admiterii la clasele cu program bilingv și intensiv. 
- Profesor corector/evaluator pentru limba engleza la examenul de bacalaureat. 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană și naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 

▪ Ca director-adjunct: 

- Proiectarea, organizarea, controlul și evaluarea activităţilor educative școlare și extrașcolare. 
- Coordonarea proiectelor și/sau parteneriatelor care angajează liceul. 
- Vicepreşedinte/secretar/membru în comisiile din centrele zonale de evaluare/centrele de examen la 
examenul de teste naţionale/capacitate, în fiecare an. 
- Membru/examinator în cadrul comisiilor constituite pentru susţinerea examenului de bacalaureat 
(2002). 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

01.12.1998 - 31.08.2001 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

    

 

Profesor de limba engleză 
Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ 
- Activitatea de predare a limbii engleze la clasa, profilul umanist. 
- Membru în comisia constituita la nivelul liceului în vederea elaborării subiectelor/baremelor și 
desfășurării  probelor de aptitudini pentru admiterea la clasele cu program bilingv și intensiv. 
- Responsabilul catedrei de limba engleză la nivelul liceului (1999-2001). 
-  Responsabilul cercului profesorilor de limba engleză la nivel de municipiu (1999-2000). 
- Membru în comisia judeţeană a olimpiadei de limba engleză, în fiecare an, ca profesor corector. 
- Membru în comisia de elaborare a subiectelor la etapa locala și judeţeană a  olimpiadei de limba 
engleză.  
-  Membru în Consiliul de Administraţie al liceului (1999-2001).  
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană și naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 
- Profesor corector/evaluator pentru limba engleza la examenul de bacalaureat. 
- Coordonator al proiectului de colaborare dintre Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş” și Consiliul Britanic 
(1998-2000). 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

01.10.1994 - 30.11.1998 Profesor de limba engleză şi director-adjunct 

Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ 

▪ Ca profesor: 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasa, în special la profilul umanist. 
- Membru în comisia constituită la nivelul liceului în vederea elaborării subiectelor/baremelor și 
desfăşurării  probelor de aptitudini pentru admiterea la clasele cu program intensiv. 
- Membru în comisia judeţeană a olimpiadei de limba engleză, în fiecare an, ca profesor corector. 
- Membru în comisia de elaborare a subiectelor la etapa locala și judeţeană a  olimpiadei de limba 
engleză. 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană si naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 
- Profesor corector/evaluator pentru limba engleză la examenul de bacalaureat. 

▪ Ca director-adjunct: 

- Proiectarea, organizarea, controlul și evaluarea activităţilor educative școlare și extrașcolare. 
- Coordonarea proiectelor și/sau parteneriatelor care angajează liceul. 
- Vicepreşedinte/membru/evaluator în comisiile de la centrele de examen de bacalaureat. 
- Membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de fizica (1998). 
- Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi la nivel naţional: 
         - reuniunea naţională a inspectorilor de discipline socio-umane (1998); 
         - seminarul „Drepturile omului-drepturile mele” (1998). 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

   

 

01.09.1990-01.09.1994 Profesor de limba engleză 

Liceul Teoretic „Calistrat Hogaş”, str. Alexandru cel Bun, Nr. 19, Piatra-Neamţ 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasă. 
- Pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat. 
- Membru în comisia municipala și judeţeană a olimpiadei de limba engleza, în fiecare an, ca profesor 
corector. 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele judeţeană și naţională ale Olimpiadei de limba 
engleză. 
- Profesor corector pentru limba engleză la examenul de bacalaureat. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

31.08.1981-1.09.1990 Profesor de limba engleză și director-adjunct cu probleme educative 

Şcoala Generală Nr.4, Bd. Decebal, nr.70, Piatra-Neamţ 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasă. ( cl. II-X) 
- Pregătirea elevilor pentru participarea la etapele locală și judeţeană ale Olimpiadei de limba engleză. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

01.09.1976 – 31.08.1981 Profesor de limba engleză 

Şcoala Generală Nr.3, Piaţa 22 Decembrie, Piatra-Neamţ 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasă.  

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

01.09.1975 – 31.08.1976 Profesor de limba engleză  

Liceul Metalurgic, Roman 

- Activitatea de predare a limbii engleze la clasă.  
- Activitate educativă ca diriginte. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

februarie - martie 2015 

  

IT&C - dezvoltarea competențelor de IT și a folosirii instrumentelor TIC la clasă 
Certificat de participare la curs, eliberat de Junior Achievement România  
Ministerul Educației și Cercetării Științifice în parteneriat cu Junior Achievement România și Google 
România 

 Utilizarea instrumentelor online în educaţie 

12.12.2014 – 07.03.2015 Management educațional – „OSCINT pentru Management Educațional 
Preuniversitar” în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor manageriale ale 
personalului didactic cu funcții de conducere, îndrumare și control din sistemul 
preuniversitar, în societatea cunoașterii” 
Adeverință de participare și absolvire a programului OSCINT, pentru management educațional 
preuniversitar eliberată de Academia Națională de Informații 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în parteneriat cu Academia Națională de Informații 
„Mihai Viteazu” București 

 Competenţe de management educaţional pentru funcţie de conducere în învăţământul preuniversitar 
Discipline studiate: metode şi instrumente moderne pentru căutarea, identificarea, selectarea, 
interpretarea şi analiza datelor relevante din surse deschise. 
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6.11.2013 Managementul proiectelor - seminar județean de informare/formare despre 
proiectul european ERASMUS PLUS  
Adeverință de participare, eliberată de Casa Corpului Didactic Neamț 
Agenția Națională de Programe Comunitare în Domeniul Educațional și Formării Profesionale, 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț, Casa Corpului Didactic Neamț 

 Abilitatea de a iniţia, organiza şi coordona proiecte europene tip Erasmus 

02-25.11.2012 

 

Manager financiar 
Certificat de absolvire (80 ore) 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 
prin S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L., Iaşi 

 Competenţe: Întocmirea planului de politică internă a organizaţiei pe termen scurt şi pe termen lung, 
Întocmirea unui plan financiar, Realizarea procedurii de elaborare a bugetului organizaţiei, Analiza 
sistemului de management. 
Materii studiate: Analiza veniturilor şi cheltuielilor organizaţiei, Întocmirea raportului de control bugetar, 
Evaluarea proiectelor de investiţii, Planificarea activităţii în raport cu elementele de management al 
timpului. 

25.11.2011-09.03.2012 

    

„Managementul instituţiilor educative” 
Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic (280 ore/ 90 credite transferabile) 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Generală Management, Resurse 
Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul 
Preuniversitar, prin Casa Corpului Didactic Neamţ. 

 Creşterea eficientei actului managerial prin aplicarea principiilor, metodelor şi tehnicilor 
managementului participativ folosind strategii de comunicare contextuală. 
Discipline studiate: management educaţional, comunicare şi curriculum, iniţiere TIC. 

01.05.2011-30.09.2011 

    

IT&C – formarea de specialiști în evaluare INSAM 
Atestat de formare continuă a personalului didactic pentru folosirea instrumentelor digitale de 
ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitar 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Direcţia Generală Management, Resurse 
Umane şi Reţea Şcolară, Direcţia Formare Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul 
Preuniversitar, prin S.C. SOFTWIN S.R.L. București 

 Competente metodologice, de evaluare a elevilor, tehnice şi tehnologice, de comunicare şi relaţionare. 
Discipline/Teme:  
- Managementul testelor în cadrul platformei INSAM. 
- Administrarea testelor către elevi. 
- Corectarea testelor, analiza rezultatelor, statistici şi rapoarte în platforma INSAM. 

noiembrie 2008 

  

Curs de formare pentru utilizarea calculatorului în cadrul proiectul SEI 5  
Adeverinţă 
SIVECO România 

 Competenţe: iniţierea şi dezvoltarea abilităţilor de folosire a calculatorului şi a aplicaţiilor AeL şi ASM. 
Discipline:  
- Microsoft Office 2007. 
- Software educaţional AeL. 
- Software management şcoală ASM. 
- Predare-învăţare cu ajutorul mijloacelor TIC. 

05-19.12.2008 

 

Dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE) în cadrul  
programului naţional axat pe curriculum 
Atestat de formare continuă a personalului didactic (15 credite transferabile) 
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Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul Naţional de Formare a Personalului din 
Învăţământul Preuniversitar, prin Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul 
Preuniversitar 

 Competenţe de evaluare a elevilor. 
 Discipline studiate: Componentele Curriculumului Naţional şi relaţia cu evaluarea. Conceptele şi 

scopul evaluării educaţionale. Elemente de deontologie în procesul de evaluare. 

03.04-06.05.2008 

 

Specializare ca FORMATOR    

Certificat de absolvire 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului prin 
S.C. Super Profesie S.R.L. 

 Competenţe în pregătirea şi evaluarea formării, evaluarea cursanţilor precum şi în revizuirea şi 
promovarea programului de formare. 
Materii studiate:  
- Formarea ca proces. 
- Elemente de structură a cursurilor. 
- Metode de evaluare ale formabililor. 

18-22.06.2007 

  

„Formarea practicii de dezvoltare reflectivă în vederea autoevaluării” - curs de 
formare pentru profesorii de limba engleză (aprobat OM nr.541/2007) 
Adeverinţă de participare (40 ore de curs şi seminar) 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Casa Corpului Didactic, Miercurea Ciuc, judeţul Harghita 

 Competenţe în realizarea evaluării pe baza dezvoltării unei autoevaluări introspective. 

02-03.03.2007 

    

Stagiul II de formare pentru dobândirea calităţii de evaluator în Comisia Centrală a 
Olimpiadei Naţionale de limba engleză şi diseminator al stagiului în judeţ în 
vederea  standardizării evaluării la etapa judeţeană 
Adeverinţă de parcurgere a stagiului (12 ore) 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti 

 Competenţe în elaborarea de subiecte şi în evaluare pentru cele 3 probe (scrisă,  orală  şi ascultare) la 
etapa naţională. 

26.11.2006 

    

Formare pentru pregătirea elevilor în vederea dobândirii certificatului de 
competenţă lingvistică Cambridge 
Adeverinţă de participare 
Consiliul Britanic Bucureşti şi Departamentul Examene al Universităţii Cambridge 

 Competenţe pentru predarea: înţelegerii unui text citit, redactării unui document funcţional, înţelegerii 
unui text audiat şi îmbunătăţirea comunicării pe cale orală. 

27-29.10.2006 „Cum să aduci universul la ora de engleză din sala de curs” -  Formare 
profesională prin conferinţe 
Certificat de participare la Conferinţa Regională a Asociaţiei profesorilor de limba engleză (RATE) 

 Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi, Asociaţia naţională a 
profesorilor de limbă engleză, în colaborare cu Consiliul Britanic 

 Competenţe metodologice moderne de predare a limbii engleze. 

01-09.10.2005 

  

Stagiu internaţional de formare profesională şi management educaţional: ESOL/ 
School Management Seminar 
Certificat de participare (30+60 ore inclusiv studiul individual) 
Milford School District, Milford, Delaware, SUA 
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 Competenţe: 
- în folosirea unor metode şi abordări moderne de predare a limbii engleze ca limbă străină, 
- în implementarea unui management educaţional bazat pe cunoaşterea şi exploatarea optimă a 
culturii organizaţionale. 
Discipline studiate:  
- Învăţarea şi predarea limbii engleze ca limbă străină,  
- Predarea gramaticii şi a vocabularului, 
- Predarea celor 4 abilităţi: reading, listening, writing, speaking, 
- Caracteristici generale şi specifice ale managementului educaţional, 
- Teorii moderne ale organizării şi conducerii unei instituţii de învăţământ. 

22.10.2002-15.02.2003 

  

Metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ  
Certificat de absolvire 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Competenţe în activitatea de metodist pentru limba engleză 
Materii studiate: 1.Managementul ca proces; 2.Evaluarea ca proces. 

07-09.03.2003 Stagiul I de formare pentru dobândirea calităţii de evaluator în Comisia Centrală a 
Olimpiadei Naţionale de limba engleză şi diseminator al stagiului în judeţ în 
vederea  standardizării evaluării la etapa judeţeană 
Adeverinţă de parcurgere a stagiului (20 ore) 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Bucureşti 

 Competenţe în elaborarea de subiecte şi în evaluare pentru cele 3 probe (scrisă,  orală  şi ascultare) la 
etapa naţională. 

07.10.-05.11.2002 

    

Curs de formare în utilizarea microcalculatoarelor  
Adeverinţă de participare 
Centrul Teritorial de Calcul Electronic, Piatra-Neamţ 

 Competenţe de operare pe calculator în diverse programe. 
Materii/Software: Windows, Word, Excel. 

26.07.-16.08.1996 

  

Stagiu internaţional de formare în management educaţional  
Certificat de absolvire  
Milford School District, Milford, Delaware, SUA 

 Competenţe în managementul resurselor umane, managementul comunicării şi negocierii conflictelor 
şi în aplicarea unor strategii eficiente de marketing educaţional. 
Discipline studiate: 
- Funcţiile managementului educaţional. 
- Valorificarea tuturor resurselor pedagogice: umane, materiale, financiare, informaţionale. 
- Elemente de proiectare şi planificare managerială. 

26.03-23.04.1995 

   

Stagiu pedagogic postuniversitar de formare în management educaţional pentru 
inspectori şcolari şi directori de licee cu clase bilingve  
Certificat 
Ministerul Învăţământului, Ambasada Franţei la Bucureşti, Centrul Internaţional de studii pedagogice, 
Sèvres, Paris, Franţa 

 Discipline studiate: 
- Managementul instituţiilor educaţionale: proiectul instituţional de dezvoltare, îndrumare, control şi 
evaluare a activităţii instituţiei de învăţământ. 
- Politici lingvistice, metodologia formării continue (formator) şi principii de interdisciplinaritate. 
- Rolul directorului de şcoală în dezvoltarea relaţiilor în comunitatea educaţională, cu partenerii sociali 
şi cu familia. 
Competenţe de management instituţional în domeniul proiectării, controlului şi evaluării activităţilor 
şcolare. 
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an şcolar 1993-1994 

  

Formare în vederea predării limbii engleze ca limbă străină  
Adeverinţă 
Ministerul Învăţământului, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Serviciul de Informaţii al 
Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti (USIS), prin Casa Corpului Didactic Piatra-Neamţ  

 Competenţe în specialitate (modulul A) şi didactica disciplinei (modulul B).  
Discipline studiate: tipuri de învăţare, tehnici şi metode moderne, metodologia predării limbii engleze 
prin metode intuitive.   

martie 1991 Predarea limbii engleze ca limbă străină 
Adeverinţă 
Ministerul Învăţământului, prin Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, în colaborare cu Ambasada 
Marii Britanii la Bucureşti, prin Consiliul Britanic 

 Competenţe de predare prin strategii adecvate în vederea realizării de interacţiuni în comunicarea 
orală sau scrisă. 
Discipline studiate: receptarea mesajelor transmise verbal sau în scris, în situaţii diverse de 
comunicare. 

24.11.1987 Formarea profesorilor prin grade didactice - profesor cu gradul didactic I  
Certificat 
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

 Lucrare metodico-ştiinţifică: Dificultăţi întâmpinate de elevii români în studierea limbii engleze 

01.09.1983 Formarea profesorilor prin grade didactice - profesor cu gradul didactic II  
Certificat 
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi 

 Limba şi literatura engleză, didactica specialităţii, elemente de pedagogie şi psihologie. 

08.09.1978 Formarea profesorilor prin grade didactice - profesor cu gradul didactic definitiv  
Adeverinţă 
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Institutul Central de Perfecţionare a Personalului Didactic, 
Bucureşti 

 Limba şi literatura engleză, didactica specialităţii, elemente de pedagogie şi psihologie. 

1971-1975 Studii universitare – licenţiat în limba engleză - limba și literatura română 
Diplomă de licenţă 
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, Facultatea de Filologie, specializarea engleză-română 

 Competenţe şi discipline studiate: conform planului de învăţământ superior şi a programei de 
specialitate. 

1967-1971 Studii liceale – liceu teoretic 
Diplomă de bacalaureat 
Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ 

 Competenţe şi discipline studiate: conform planului de învăţământ liceal şi a programelor care erau în 
vigoare. 

1963-1967 Studii gimnaziale 
Certificat de absolvire a opt clase 
Liceul „Petru Rareş”, Piatra-Neamţ 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

 

 Competenţe şi discipline studiate: conform planului de învăţământ gimnazial şi a programelor care 
erau în vigoare. 

1959-1963 Studii primare 
Şcoala Nr. 4, Piatra-Neamţ 

 Competenţe şi discipline studiate: conform planului de învăţământ primar şi a programelor care erau 
în vigoare. 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C2  C2  C2 C2  C2  

 Diploma de studii universitare: Facultatea de Filologie, specializarea engleză-română  

 ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

 Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba franceză B2 B2  B1 B1  B1  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect 

▪ Capacitate foarte bună de motivare a voluntarilor 

▪ Experienţă extinsă în furnizarea de programe de training 

Competenţe informatice  ▪ Sisteme de operare Windows 

▪ Microsoft Office 

▪ Internet / Email 
Aceste  abilităţi şi competenţe au fost obţinute în conformitate cu certificările menţionate anterior şi 
îmbunătăţite prin natura profesiei şi a funcţiilor îndeplinite 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

Publicaţii 

 

 

▪  Articolul „Error Analysis – Basic Instrument for Effective Error Correction in ESOL Teaching” – în 
Anuarul Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” 2015, Editura Adan, Piatra-Neamţ, ISSN 2247-1693. 

▪ Articolul „Rost şi întemeiere” – în Anuarul Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” 2013, Editura Adan,  
Piatra-Neamţ, ISSN 2247-1693. 

▪ Articolele „Evaluarea între teorie şi practică” şi „Evaluarea ca provocare a învățării pe tot parcursul 
vieţii” – în Anuarul Colegiului Naţional „Calistrat Hogaş” 2011, Editura Adan,  Piatra-Neamţ, ISSN 
2247-1693. 

▪ „Teste de management şi legislaţie pentru directori şi inspectori” (coautor), Editura Alfa, 2007, ISBN 
978-973-8458-76-5.  

▪ Romanul „Familia Prizzi” – Editura Multistar, Piatra-Neamţ, 1992 – co-traducător, ISBN:  
9739136044. 

Prezentări 

 

▪ Standardizarea evaluării în Comisia Judeţeană a Olimpiadei de limba engleză 2007, în urma 
stagiului de instruire a evaluatorilor Comisiei Centrale de Organizare şi Evaluare a Olimpiadei de 
limba engleză, organizat la Bucureşti în intervalul 2-3 martie 2007. 
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Proiecte 

    

▪ Coordonare proiecte internaţionale: 
1.Appréhender le patrimoine culturel immatérial attaché aux différentes utilisations du cheval, le 
sauvegarder, le respecter et sensibiliser aux niveaux local, national et européean, Erasmus+, Acţiunea 
cheie: „Cooperarea în materie de inovare şi schimburi de bună practică” cu numărul: 2016-1-FR01-
KA219-024109_3, Decizia 50/01.09.2016 
2.SELFY-Save Earth’s Life for Youth, Erasmus+, Decizia 352/23.11.2015 
3.Training4EQuality Package (T4EquiP), Erasmus+, număr de referinţă: 2014-1-RO01-KA101-
001246, Decizia 52/23.07.2014 
4.Europe Defines Unity and Diversity in Food Culture, Leonardo da Vinci, Decizia 109/29.11.2012 
5.Youth Initiatives to Enhance their Life Development, Comenius bilateral, Decizia 48/22.10.2013 

▪ Participare proiecte internaţionale: 
1.Waves of Citizenship, Waves of Legality, Programul „Europe for Citizens 2014-2020”, runda 

01.09.2014, număr de referinţă: 558669, Decizia 82/31.03.2015 

▪ Participare proiecte comunitare: 

1.Cunoaşte şi protejează patrimoniul cultural naţional, iniţiator Fundaţia Collegium XXI, partener 
Inspectoratul General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, 6-10.04.2015 
2.Împreună pentru viitor, organizat în cadrul „Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară” (SNAC), 
înscris în CAEN, poz.29, secţ.A1, 31.05-2.06.2013 
3.Promovarea dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului, din cadrul proiectului „Profesionalism la 
toate nivelurile învăţământului preuniversitar”, cofinanțare FSE prin POSDRU 2007-2013 
4. Promovarea egalităţii de gen, de şanse şi respectarea diversităţii, din cadrul proiectului 
„Profesionalism la toate nivelurile învăţământului preuniversitar”, cofinanțare FSE prin POSDRU 2007-
2013 

▪ Reformă învăţământ (contribuţii): 

1.Elaborarea subiectelor pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de directori/directori 
adjuncţi organizat în judeţele pilot (2006) – membru în comisia judeţeană, Adeverinţa ISJ Neamţ 
nr.10775/20.09.2016 
2. Elaborarea subiectelor şi a baremelor de evaluare, evaluarea lucrărilor scrise la Concursul Naţional 
de ocupare a catedrelor vacante/rezervate organizat în judeţele pilot (2006 şi 2008) – membru în 
comisia judeţeană, Adeverinţa ISJ Neamţ nr.10774/20.09.2016 

  3.Verificarea corectitudinii variantelor de subiecte propuse de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 
pentru proba scrisă la limba engleză din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2009, 
membru în comisie,  Adeverinţa ISJ Neamţ nr.10771/20.09.2016 
4.Coordonarea standardizării evaluării în vederea desfăşurării Olimpiadei de limba engleză, etapa 
judeţeană, 2007,  Adeverinţa ISJ Neamţ nr.2815/07.04.2011 

Conferinţe 

 

▪ Participare la cea de-a-7-a Conferinţă regională a profesorilor de limba engleză (RATE) organizată în 
parteneriat cu Consiliul Britanic, în intervalul 27-29 octombrie 2006, Iaşi. 

▪ Participare la Conferința Naţională a Alianţei Colegiilor Centenare, organizată la Colegiul Naţional 
„Unirea” din Focşani, 29 noiembrie 2014. 

Seminarii 

 

▪ Seminarul judeţean de informare/ formare despre programul european Erasmus+, organizat de 
Casa Corpului Didactic, Neamţ, 6 noiembrie 2013. 

▪ Seminarul atelier „Ziua Oxford”, Piatra-Neamţ, aprilie 2011. 

Distincţii 

 

▪ Diplomă de participare la campania de sensibilizare „Toleranţa şi fenomenul migraţionist în Europa”, 
acordată de ADR Nord-Est, 9-12 mai 2016 

▪ Diploma de excelenţă pentru participarea în Comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de Limbi 
Romanice, acordată de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi ISJ Neamţ, Piatra-
Neamţ, 18-22 aprilie 2016 

▪ Diplomă de merit pentru implicarea în buna desfăşurare a Olimpiadei Naţionale de Limba rusă 
maternă, Limba rusă modernă şi Limba croată, Piatra-Neamţ, 2015. 

▪ Medalia Jubiliară oferită cu ocazia sărbătoririi a 150 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional „Mihai 
Viteazul”, Bucureşti, 2015. 

▪ Diplomă de merit pentru implicarea în buna desfăşurare a Olimpiadei Naţionale de Chimie, Piatra-
Neamţ, 2013.  

▪ Diplome de excelenţă pentru îndrumare spre marea performanţă a participanţilor Colegiului Naţional 
„Calistrat Hogaş” la etapa naţională a olimpiadelor şcolare (2012, 2004) 
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 ▪ Diplomă de merit pentru implicarea în buna desfăşurare a Concursului Naţional de Creaţie „Calistrat 
Hogaş”, ediţia a III-a, mai 2012. 

▪ Diploma de excelenţă pentru implicarea în menţinerea spiritului de elită al Colegiului Naţional 
„Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ, 2011. 

▪ Diplomă pentru participare la Olimpiada Naţională de Limbă, Comunicare şi Literatură Română, 
Piatra-Neamţ, 2011. 

▪ Diplomă de excelenţă pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi poziţia de excelenţă 
deţinută în galeria de olimpici ai şcolii româneşti acordată de Guvernul României, Bucureşti, 2008. 

▪ Diplomă de excelenţă pentru activitatea metodico-ştiinţifică prestigioasă şi rezultatele competiţionale 
deosebite acordată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ, 2003. 

▪ Titlul de „Profesor evidenţiat”, acordat prin Ordinul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului 
nr.5135/18.06.1983 

Afilieri 

 

▪ Alianţa Colegiilor Centenare din România, str. G-ral Berthelot nr.23, sect.1, Bucureşti 

▪ Fundaţia „Calistrat Hogaş - 1911”, str. Alexandru cel Bun Nr.19, Piatra-Neamţ 


