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INFORMAŢII  PERSONALE ANDREI BRÎNDUȘA  
 

    
 
   

  

  

   
 

  

 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE  MUNCĂ  PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE  MUNCĂ  DORIT 

STUDIILE  PENTRU  CARE  SE 
CANDIDEAZĂ 

Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț 
Director-adjunct  

03.09.2012 – prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Profesor de chimie și director-adjunct 

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

▪ Coordonator al comisiei pentru curriculum și al altor comisii cu caracter permanent din colegiu. 

▪ Proiectarea, organizarea, controlul și evaluarea activităţilor educative școlare și extrașcolare. 

▪ Coordonarea proiectelor, parteneriatelor în care sunt implicați elevii și personalul didactic din colegiu. 

▪ 2014, 2015, 2016, secretar în comisia  județeană pentru organizarea şi desfăşurarea examenului 
național de definitivare în învățământ – Centrul nr.1 Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-
Neamţ.  

▪ iulie 2016, membru în Comisia județeană de ocupare a posturilor/catedrelor vacante-proba scrisă și 
membru în comisia județeană de organizare și desfășurare a examenului de Evaluare Națională. 

▪ din 2012 – prezent, membru al comisiei centrale a Concursului Naţional de Chimie „Petru Poni”. 

▪ aprilie 2016, membru al comisiei de organizare a Olimpiadei Naţionale de limbi romanice, 
desfăşurate la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ. 

▪ 2012-2016, membru în comisia pentru elaborarea PDI. 

▪ 2012-2016, membru al comisiilor pentru organizarea și desfășurarea probei practice/orale necesară 
ocupării catedrelor vacante de limba engleză la clasele cu program intensiv/bilingv. 

▪ 2012-2016, participant la examenul de Bacalaureat în comisii din centru de examen sau din centru 
de evaluare în calitate de: președinte/vicepreședinte/membru/evaluator. 

▪ 2012-2016, preşedinte al comisiei de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a. 

▪ 2012-2016, vicepreşedinte al comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a 
Olimpiadei de chimie clasele VIII-XII. 

▪ 2012-2016, responsabil Cerc pedagogic nr. 4 – chimie. 

▪ 2012-2016, membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie. 

▪ 2012-2016, membru în Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei şcolare la 
disciplina chimie. 

▪ 2012-2016, membru al comisiei de întocmire a subiectelor pentru olimpiade şi concursuri de 
specialitate – etapa locală. 

▪ 2012-2016, colaborator al revistei „ZECE +” și „Adobiograființa”. 

▪ 2012-prezent, președinte al Comisiei de examinare pentru obținerea atestatului profesional de către 
absolvenții claselor de matematică-informatică, organizate la nivelul colegiului. 

▪ An școlar 2015-2016, membru al Consiliului Consultativ al Directorilor de unităţi şcolare din judeţul 
Neamţ. 

▪ 2013-2016, profesor pregătitor al elevilor colegiului participanți la etapa Națională a Olimpiadei de 
Chimie. 

 

http://www.calistrathogas.ro/
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▪ ianuarie 2015, președinte al Comisiei de contestații a etapei locale a Olimpiada de Limba și 
Literatură Română. 

▪ 2014–prezent, președinte al Comisiei de organizare și administrare Evaluare Națională clasa a VI-a. 

▪ 2012-2015,  vicepreşedinte al comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a 
Olimpiadei de chimie clasele VIII-XII. 

▪ An școlar 2014-2015 - coordonator al activităților și proiectelor prin care colegiului i s-a decernat titlul 
de „Școală Europeană”. 

▪ 6-10 aprilie 2015, membru în Comisia de organizare a Olimpiadei Naționale de limba rusă maternă, 
limba rusă modernă și limba croată. 

▪ mai-iunie 2015, vicepreședinte al Comisiei pentru obținerea atestatului de competență lingvistică la 
limba engleză, pentru absolvenții claselor a XII-a cu studiul intensiv și bilingv. 

▪ 9-13 aprilie 2014, coordonator al acțiunilor care au implicat colegiul în cadrul festivalului internațional 
de film ecologist „Pentru sănătatea pământului”. 

▪ 3 martie 2014, președinte executiv al comisiei de organizare și evaluare pentru etapa județeană a 
Olimpiadei Pluridisciplinare Științele Pământului. 

▪ 2012-2013, profesor metodist la disciplina chimie. 

▪ aprilie 2013 și mai 2014, președinte executiv al Comisiei de organizare și evaluare a Concursului de 
Chimie „Raluca Rîpan”, etapa județeană. 

▪ aprilie 2013, membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de Chimie. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație  

30.06.2005 – 31.08.2012 

 

 

   

 

   

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Profesor de chimie și director-adjunct 

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”,  str. Mărășești, Nr. 175, Târgu Neamţ, www.ctic.ro  

▪ 01-08.2012, formator în cadrul programului „Transversal Intreractiv-Trening” derulat în cadrul 
proiectului POSTDRU/87/1.3/S/62468 

▪ 12/06/2012, profesor mentor în cadrul corpului de mentori constituit la nivelul Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Neamţ. 

▪ 27/04/2012, membru în Registrul Naţional de experţi în management. 

▪ 2010-2012, responsabil Cerc pedagogic nr. 4 – chimie. 

▪ 2010-2012, director adjunct cu delegație 

▪ 2005-2012, membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie. 

▪ 2005-2012, membru în Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei şcolare la 
disciplina chimie. 

▪ 2005-2012, membru al comisiei de întocmire a subiectelor pentru olimpiade şi concursuri de 
specialitate. 

▪ 2005-31/08/2012, responsabil al Comisiei de perfecţionare. 

▪ 2005-31/08/2012, preşedinte al Comisiei „Bani de Liceu”.  

▪ 2005-31/08/2012, preşedinte al Comisiei de casare. 

▪ 2005-31/08/2012,  membru în Comisia pentru control documente şcolare, Comisia pentru 
elaborarea proiectelor, PAS şi PDŞ. 

▪ 2005-2012, profesor metodist la disciplina chimie. 

▪ 2006-31/08/2012, membru al Consiliului de Administrație. 

▪ 2006-31/08/2012, responsabil/coordonator al Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea Calităţii. 

▪ 2007-31/08/2012, membru în echipa de redacţia a revistei „Ipoteze”. 

▪ iunie-iulie 2012, vicepreşedinte Comisie de Bacalaureat din Centrul de Examen – Grupul Şcolar 
„Petru Poni”. 

▪ august – septembrie  2012 preşedinte Comisie de Bacalaureat din Centrul de Examen 435 – 
Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra-Neamţ. 

▪ septembrie 2012, profesor corector comisia judeţeană de contestaţii – Bac 2012. 

▪ An școlar 2010-2011, coordonator cu implementarea activităților, la nivelul colegiului, derulate în 
cadrul proiectului strategic POSTDRU Monitorizarea inserției socio-profesionale pe piața muncii a 
absolvenților din învățământul profesional și tehnic. 

▪ 2010, membru în Registru formatorilor în domeniul calităţii educaţiei. 

 

http://www.ctic.ro/
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▪ martie 2008, 2009, aprilie 2010, membru în echipa de organizare a Simpozionului Naționall 
„Perspective tehnice și tehnologice, priorități în contextul european”. 

▪ martie 2009, 2010, membru în echipa de organizare a Simpozionului Județean „Arta de a fi gazdă”. 

▪ februarie 2011, membru în comisia judeţeană a concursului „Made for Europe”. 

▪ mai – august 2011, membru în Comisii de organizarea și desfășurare a  concursului pentru 
ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitățile de învățământ preuniversitar 
din judeţul Neamţ – titularizare şi suplinire. 

▪ 13-16 ianuarie 2011, participarea la programul de formare  “Evaluarea internă a calităţii”  proiect 
strategic al  ARACIP: „Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de 
învăţământ preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”, ID 55330. 

▪ 25 noiembrie 2010, participare la dezbaterea  proiectului de metodologie de evaluare externă a 
calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, în cadrul Proiectului strategic al ARACIP: 
„Dezvoltarea culturii calităţii şi furnizarea unei educaţii de calitate în sistemul de învăţământ 
preuniversitar din România prin implementarea standardelor de referinţă”, ID 55330.  

▪ 2009-2010, membru în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pentru 
Proiecte Educaționale și Programe Europene. 

▪ 2006-2010, director-adjunct, cu concurs, decizia 46/07.06.2006. 

▪ 2006-2009, membru în echipa ISJ Neamţ pentru validarea rapoartelor de evaluare internă privind 
asigurarea calităţii în IPT. 

▪ 2009, membru Comisie de Bacalaureat. 

▪ martie 2008, membru în comisia judeţeană a concursului „Made for Europe”. 

▪ 2006 și 2008 (perioada mai – august), membru în Comisii de organizarea și desfășurarea a  
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unitățile de 
învăţământ preuniversitar din județul Neamț. 

▪ 2006-2008, membru în echipa de implementare a Proiectului „Pentru o mai buna guvernare și 
administrare în şcoală”. 

▪ august 2010, membru în comisia de elaborare a subiectelor și baremelor de evaluare și de evaluare 
a lucrărilor scrise la concursul de suplinire pentru ocuparea catedrelor vacante. 

▪ iulie 2010, profesor evaluator în cadrul comisiei de corectare a lucrărilor scrise la disciplina chimie la 
concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante. 

▪ aprilie 2011, mai 2010, secretar în cadrul Comisiei Naţionale de organizare a concursului „Petru 
Poni”. 

▪ martie 2008, 2009, 2010, coordonator în cadrul Simpozionului județean „Apa, condiție sine qua-non 
a vieții”. 

▪ martie 2008 și 2010, membru în comisia de evaluare la etapa județeană a Sesiunii de postere, 
referate și comunicări științifice ale elevilor din învățământul liceal. 

▪ martie 2009, membru în comisia judeţeană a concursului „Made for Europe”. 

▪ aprilie 2009, organizator al etapei județene a concursului interjudețean „Petru Poni”. 

▪ iulie 2009, profesor corector BAC – contestații. 

▪ 2006-2007, responsabil Cerc pedagogic. 

▪ 2007 participare la Sesiunea metodico-științifica ediția a XXXVI –„Metode și mijloace de învățământ 
pentru chimie” și la Simpozionul interjudețean „Ștefan Procopiu”. 

▪ iulie 2006, profesor evaluator în cadrul comisiei de recorectare a lucrărilor scrise la disciplina chimie 
la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor vacante. 

▪ iulie 2005-iulie 2006 director adjunct cu delegație. 

▪ 2005, profesor corector în cadrul Centrului Zonal de Evaluare nr. 200, Roman. 

▪ mai 2005, profesor coordonator al Cursului de formare pentru laboranţi, aria curriculară matematică 
şi ştiinţe, organizat de CCD Neamţ şi ISJ Neamţ. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

01.09.1995 – 30.06.2005  

 

 

   

   

  

   

Profesor de chimie  

Colegiul Tehnic „Ion Creangă”,  str. Mărășești, Nr. 175, Târgu Neamţ 

▪ 2003-2005, responsabil  Comisia metodică a diriginţilor. 

▪ 2000-2004, responsabil  Comisia metodică a profesorilor de chimie. 

▪ 2003-2005, profesor metodist la disciplina chimie. 

▪ 2003-2005, membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie. 
 



   Curriculum Vitae   Andrei Brînduşa  

  Pagina 4 / 12  

 

 

  

 

 

▪ 2002-2005, membru în Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei şcolare la 
disciplina chimie. 

▪ 2001-2005, membru al comisiei de întocmire a subiectelor pentru olimpiade şi concursuri de 
specialitate. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

 
 
  

 
 

01.09.1993 – 31.08.1995 Profesor de chimie 

 Şcoala cu clasele I – VIII Nr. 2, Târgu Neamţ 

 ▪ 1994, 1995, profesor corector la etapa judeţeană a Olimpiadei de chimie. 

 
Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ și Educație 

 
 
 
 
 

 
 

  19 noiembrie 2015 – 29 noiembrie 2015 

   

 

  

Curs formare Erasmus+, Staff Mobility „The other shores” 
Certificat Europass Mobility,  
Chain Fundation, Netherlands.  
Proiect  Training4EQuality Package (T4EquiP), Erasmus+, număr de referinţă: 2014-1-RO01-KA101-

001246 

▪ Dobândirea competențelor în utilizarea noilor metode și a instrumentelor adecvate pentru a dezvolta 
la elevi abilități specifice secolului XXI; 

▪ Abordarea transdisciplinară a conținuturilor; 

▪ Realizarea lecțiilor interactive; 

▪ Utilizarea metodelor activ – participative în procesul instructiv educativ (Outdur education). 
  

 

Ianuarie 2015 – februarie 2015 

   

 

Certificat participare curs DigitalEdu: abordării bazate pe proiecte 

Sc Social IT și Fundația „Institutul pentru Educație” 

▪ Utilizarea softurilor educaționale în activitatea didactică; 

▪ Realizarea de activități interactive cu mijloace multimedia. 
  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

Septembrie 2014 - septembrie 2015 

   

 

Adeverință de absolvire program de formare – 22 credite 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște  

▪ Program de formare „Abordări moderne în didactica Matematicii și Științelor Naturii” 

▪ Dezvoltarea competențelor de a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0, în aria 
curriculară, Matematică și Științele Naturii; 

▪ Utilizarea  metodelor participativ active și a metodelor moderne, în  abordarea conținuturilor specifice 
Matematicii și Științelor Naturii. 

  

Septembrie 2014 - septembrie 2015 

   

 

Adeverință de absolvire program de formare – 22 credite 

Universitatea „Valahia” din Târgoviște  

▪ Program de formare „E-educație în cadrul ariei curriculare Matematicii și Științelor Naturii” 

▪ Dezvoltarea competențelor de a utiliza multimedia, instrumentația virtuală și web 2.0, în aria 
curriculară, Matematică și Științele Naturii; 

▪ Utilizarea platformelor educaționale și a instrumentațiilor virtuale în  abordarea conținuturilor specifice 
Matematicii și Științelor Naturii. 
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12 decembrie 2014 – 7 martie 2015 

   

 

Certificat și adeverință de participare la cursul eliberat de Junior Achievement 
România 

Ministerul Educației și Cercetării Științifice în parteneriat cu Junior  Achievement România și Google 

 România 

▪ IT&C - dezvoltarea competențelor de IT și a folosirii instrumentelor TIC la clasă; 
  Utilizarea instrumentelor online în educaţie. 
  

27 ianuarie –28 februarie 2014 

   

 

Adeverință participare stagii formare continuă „Formare metodiștilor – 
Inspectoratul Școlar Județean Neamț- profesor chimie” 

Inspectoratul Școlar al Județului Neamț și Casa Corpului Didactic Neamț 

▪ Competenţe în activitatea de metodist la disciplina chimie. 

  

                        2 – 25 noiembrie 2012   

   
 
 

Certificat de absolvire „Manager financiar” 

S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L. 

▪ Întocmirea planului financiar al organizației; 

▪ Analiza veniturilor și cheltuielilor și a sistemului de management; 

▪ Evaluarea proiectelor de investiții; 

▪ Comunicare eficientă la nivelul organizației; 

  

  
01-20  februarie  2012 

   

 

Certificat de absolvire: evaluator de competențe profesionale, Cod COR 241219  

 Asociaţia „Formare studia” 

▪ Comunicare specifică activităţii de evaluare;  

▪ Planificarea şi organizarea evaluării;  

▪ Verificarea internă/externă a proceselor de evaluare. 

 
  

  
04 iulie 2010 – 09 octombrie 2011 

   

 

Atestat de Formare continuă a personalului didactic: TIC - chimie – 10 credite 
transferabile 

 S.C. SIVECO S.R.L 

▪ Dezvoltarea competențelor tehnici și tehnologice, de managementul carierei, de comunicare și 
relaționare și psihosociale; 

▪ Discipline parcurse editoare de documente complexe, crearea unei prezentării, multimedia în 
educați, platforma e-learning. 

  

1 octombrie 2010 – 31 decembrie 
2011 

   

 

Certificat ECDL Complet    

ECDL România 

▪ Concepte de bază ale Tehnologiei informației;  

▪ Utilizarea computerului și organizarea fișierelor; 

▪ Editare de text. Calcul tabelar; 

▪ Baza de date. Prezentări; 

▪ Utilizare internet și poștă electronică. 
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Iulie 2011 

   

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic „Privim către viitor”  e-Chimie – 
25 credite transferabile  
Universitatea Politehnica din București, SIVECO Romania, Universitatea Politehnica din Timișoara 

▪ Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor informatice moderne în 
predarea eficientă a chimiei (ID 61839) 

▪ Integrarea resurselor pedagogice și a metodelor interactive în predarea chimiei; 

▪ Selectarea materialelor educaționale cu elemente digitale adecvate predării chimiei; 

▪ Organizarea de experimente virtuale. 

1 mai  – 30 septembrie 2011 

   

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic:  Formarea de specialiști în 
evaluare INSAM – 15 credite transferabile  

S.C. SOFTWIN S.R.L. Romania 

▪ Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar  (INSAM), ID 
3074  

▪ Metode alternative de evaluare din perspectiv utilizării platformelor e-learning; 

▪ Utilizarea calculatorului în crearea și implementarea de instrumente de evaluare; 

▪ Proiectarea, conducerea și realizarea procesului de evaluare în cadrul unei platforme educaționale. 

26-30 mai 2011 

  

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Educație pentru 
sănătate/decidenți” – 10 credite transferabile  
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Fundaţia Tineri pentru tineri 

▪ Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă 
sănătos şi a cetăţeniei active pentru copiii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în 
învăţământul preuniversitar din România POSDRU/1/1.1/S/7 

▪ Identificarea rolului școlii în programele de educație pentru sănătate și în politicile educaționale 
locale; 

▪ Comportamentele și beneficiile unui stil de viată sănătos; 

▪ Sustenabilitatea ofertelor educaționale- resurse și rețele de la nivelul comunității; 

▪ Strategii de promovare și planuri de acțiune pentru factorii interesați de la nivelul comunității. 

   decembrie 2010 – ianuarie 2011 

   

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Evaluarea internă a calității” – 
3 credite transferabile  

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

▪ Program de formare continuă  

▪ Specificul evaluării periodice din perspectiva evaluării interne; 

▪ Organizarea dovezilor pentru măsurarea valorii adăugate furnizate de școală; 

▪ Înțelegerea conceptelor și a teoriilor specifice evaluării. 

                          25 noiembrie 2010 

   

 

 

Adeverință de participare    

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar 

▪ Masă rotundă privind dezbaterea proiectului de metodologie de evaluare externă a calității educației 
în învățământul preuniversitar, în cadrul Proiectului strategic al ARACIP „Dezvoltarea culturii calității 
și furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin 
implementarea standardelor de referință”. 
 

18 – 30 iulie 2010 

   

Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Formarea dezvoltatorilor de 
itemi de evaluare (INSAM)”  – 20 credite transferabile  
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decembrie 2008 - februarie 2009 

   
Certificat de finalizarea a cursului TthinkQuest.com 

 S.C. Oracle România S.R.L. 
  

 
 

   

 

decembrie 2008 - februarie 2009 

   
Adeverință curs formare profesională 

 S.C. SIVECO S.R.L 
 Dezvoltarea competențelor în vederea utilizării suitei MS Offiice 2007, a aplicațiilor de softwaer 

educaționale AEL și de management școlar ASM 
  

 
 

   

 

 
S.C. SOFTWIN S.R.L. Romania 

▪ Aplicarea conceptelor și teoriilor moderne privind evaluarea bazată pe competențe; 

▪ Proiectarea evaluării; conceperea și utilizarea instrumentelor de evaluare bazată pe competență; 
dezvoltarea gândirii critice și a creativității elevilor; 

▪ Utilizarea calculatorului în crearea de instrumente de evaluare și introducerea lor în platforma 
informatică. 
 

mai 2010 Certificat de formare continuă     

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului, „Salvaţi Copiii” România 

▪ Curs de formare continuă „Strategii de prevenire a violenţei în şcoală”, proiect POSDRU 

mai 2009 – aprilie 2011 

   

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic: ,,Formarea formatorilor în 
domeniul calităţii educaţiei” – 15 credite transferabile  

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

▪ Programul de formare  

▪ Consilierea actorilor interesați (cadre didactice, directori, coordonatori CEAC, membri CEAC, 
comunitatea locală, inspectorate școlare), privind implementarea sistemului de management și 
asigurarea calității la nivelul unității de învățământ; 

▪ Documentarea și informarea permanentă prin mijloace clasice și moderne;  

▪ Proiectarea, organizarea, realizarea, implementarea, revizuirea și îmbunătățirea activităților de 
formare. 

  

 noiembrie 2008 - februarie 2009 

   

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic:  UNIVERSIATRIA I (modulul I) 
– 30 credite transferabile 
Universitatea „Alexandrul Ioan Cuza”, Iași, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

▪ Program universitar de formare continua a personalului didactic din învățământul preuniversitar   

▪ Conceperea și predarea creativă, inovativă, personalizată a conținuturilor școlare; 

▪ Construirea și aplicarea a unor tehnici noi de evaluare și autoevaluare; 

▪ Comunicarea și relaționarea cu elevii în manieră empatică, cooperantă și responsabilă. 

22 septembrie 2008 - ianuarie 2009 

   

 

Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic „Managementul 
instituţiilor educative” – 90 credite transferabile  
C.C.D. NEAMŢ, C.N.F.P (Direcţia Generală Management, Resurse Umane şi Reţea Şcolară – 
Direcţia Formare Continuă a Personalului din Învăţământul Preuniversitar, din cadrul M.E.C.T.S.) 

▪ 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. 
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decembrie 2005 – noiembrie 2006 

   

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic – 4 credite transferabile 

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea 
Școlară 

▪ Program de formare „Coeziune economică și socială PHARE TVET RO 2003/005-551.05.01” 

▪ Planificarea îmbunătățirii calității procesului de învățământ, de autoevaluare școlară și de inspecție 
școlară; 

▪ Analiza și corelarea datelor privind performanța școlii. 

2005-2006 

   

 

Diplomă de studii postuniversitare de specializare în Managementul instituţiilor 
publice  

Academia de Studii Economice Bucureşti/ Institutul Naţional de Administraţie 

▪ Managementul Instituţiilor Publice 

▪ Creşterea eficientei actului managerial în instituțiile publice prin dezvoltarea competențelor de 
reengineering managerial; 

▪ Discipline studiate: strategii și investiții în instituții publice, activitatea financiar-contabilă și decizia de 
management. 

7-10 februarie 2006 

   

 

 

Formare continuă pentru profesori metodişti   

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

▪ Curs de formare continuă pentru profesori metodişti 

▪ Competenţe în activitatea de metodist la disciplina chimie; 

▪ Materii studiate: 1.Legislație școlară; 2.Managementul clasei de elevi; 3. Inspecția școlară; Activități 
practice specifice profesorului metodist. 

3-7 aprilie 2006 Atestat de formare continuă   

Centrul Naţional de Formare a Personalului  din Învăţământul Profesional şi Tehnic, București 

▪ Asigurarea calităţii în educaţia şi formarea profesională 

20 august 2004 

   

 

 

Adeverință absolvire curs „Managementul Educațional”   

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

▪  Dobândire de competențe în domeniile: 1. Managementul resurselor umane; 2. Managementul 
comunicării; 3. Marketing educațional; 4. Managementul decizional și cultura organizațională. 

mai 2003 – septembrie 2004 

   

 

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic: „Dezvoltarea resurselor 
umane în învăţământul profesional şi tehnic”  – 4 credite profesionale  

Centrul Naţional de Formare a personalului  din Învăţământul Profesional şi Tehnic, București 

▪ Program de formare– proiect PHARE TVET RO 010801 

▪ Identificarea modalităților eficiente de a asigura tinerilor nivelul optim de sprijin în vederea adoptării 
unor decizii realiste cu privire la carieră. 

10 -14 noiembrie 2003 

   

 

Certificat de participare la cursurile pentru Utilizator acreditat AEL   

ISJ Neamţ , SIVECO România 

▪ Certificat de participare şi utilizator acreditat AEL 

▪ Dezvoltarea competențelor de utilizare a computerului în procesul instructiv-educativ. 
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COMPETENȚE PERSONALE 
  

 
 

 

22 octombrie 2002 – 15 februarie 2003 

   

 

 

  

Formare continuă pentru profesori metodişti   

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

▪ Competenţe în activitatea de metodist la disciplina chimie 

▪  Discipline studiate: managementul ca proces, evaluarea ca proces 

14-16 noiembrie 2002 Curs de perfecționare   

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

▪ Creşterea capacităţii consilierilor pentru programe şi proiecte educative de a sensibiliza copiii, 
familia, comunitatea în legătură cu prevenirea HIV/SIDA. 

Sesiunea 2001 - 2003 Formarea profesorilor prin grade didactice - profesor cu gradul didactic I  
▪ Certificat eliberat Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Chimie, Iaşi 

▪ Lucrare metodico-științifică la disciplina chimie 

August 1999 Formarea profesorilor prin grade didactice - profesor cu gradul didactic II  
▪ Certificat eliberată de  Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Chimie, Iaşi 

▪ Chimie, didactica specialităţii, elemente de pedagogie şi psihologie. 

August 1995 Formarea profesorilor prin grade didactice - profesor cu gradul didactic definitiv  
▪ Adeverință eliberată de Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Chimie, Iaşi 

▪ Chimie, didactica specialităţii, elemente de pedagogie şi psihologie. 

1988 -1993 Studii universitare – licenţiat în chimie-fizică   

▪ Diplomă de licență, profil chimie, specializarea chimie-fizică 

▪ Ministerul Învățământului și Științei, Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie 

▪ Competenţe şi discipline studiate: conform planului de învăţământ superior şi a programei de 
specialitate, evidențiate în foaia matricolă 

1984 -1988 Studii liceale – liceu industrial   

▪ Diplomă de bacalaureat 

▪ Liceul „ Ștefan cel Mare” , Tg. Neamț 

▪ Competenţe şi discipline studiate: conform planului de învăţământ liceal şi a programei de 
specialitate, evidențiate în foaia matricolă 

1976 -1984 Studii gimnaziale și primare   

▪ Școala generală nr. 5, Tg. Neamț 

▪ Competenţe şi discipline studiate: conform planurilor de învăţământ primar și gimnazial şi a 
programelor de specialitate 

Limba(i) maternă(e) Limba română  
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

  

Alte limbi străine cunoscute 

 

 

ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B1 B1 B1 B1 B1 

   
 

Foaie matricolă: Facultatea de Chimie, colocviu, anul I, semestrul al II lea 

Limba franceză B1 B1 B1 B1 B1 

   
 

Certificat de performanță, nivel B1,  Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi , Facultatea de Litere 

 

  

Competenţe de comunicare  Am capacitatea de comunicare contextuală și generală eficientă, dobândită prin natura profesiei și a 
funcțiilor ocupate. 

Recepționez cu ușurință feedback-ul în situații diverse. 

Am capacități de mediator. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Am abilitate, experiență și prezint disponibilitate pentru organizarea muncii în echipă. 

▪ Identific cu ușurință problemele curente, analizez situațiile și stabilesc împreună cu factorii implicați, 
soluțiile/strategiile optime pentru atingerea obiectivelor. 

▪  Am capacitatea de gestionare corespunzătoare a managementului de timing. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Am rapiditate în luarea deciziilor atunci când aceasta se impune.  

▪ Cooperez cu cei din jur și am capacitatea de a identifica persoanele cărora să le cer sfatul. 

▪ Am dobândit experiență în problematica elaborării proiectelor și parteneriatelor comunitare europene 
și internaționale. 

Competenţe informatice  ▪ Utilizare PC (Word, Excel, Power Point), navigare internet, corespondență electronică. 

▪ Cunoştinţe de operare și utilizare au fost dobândite conform certificatelor anterior menționate și  sunt 
aplicate în cadrul diverselor proiecte pe platforme e-learnimg: e-chimie, INSAM, e-școala sau 
platforme educaționale. 

Alte competenţe  ▪ Coerență și constanță atitudinală. 

▪ Stabilitate emoțională. 

▪ Disponibilitate și capacitate de efort prelungit și în condiții de presiune psihică. 

Permis de conducere  Categoria B 

Publicaţii  

    

 

 

   

 

   

   

 

   

 

 

▪ Lucrarea „Caietul laborantului” – Ghid metodologic pentru îndrumarea activităţii laboranţilor şcolari, 
Editura S.C. ADI CENTER S.R.L.,  Piatra-Neamţ, 2012, ISBN 978-606-624-263-9, coordonator 

▪ Lucrarea „Resurse umane în învăţământul preuniversitar”, Editura RAABE România, ISSN 2247-
1731, coautor 

▪ Articolele „Educaţie ecologică… o necesitate?” şi „Metodologia învăţării centrate pe elev” – în 
anuarul CNCH 2013-2014, Editura  Adan,  Piatra-Neamţ, ISSN 2247-1693. 

▪ Articolul „Interdisciplinaritatea – principiu şi modalitate de restructurare a conţinuturilor 
învăţământului” în  „Ghidul laborantului”, Editura   STEF, ISBN 973-8961-51-3 

▪ Lucrarea „Metodologia învăţării centrate pe elev” prezentată la Concursul Naţional „Ştiinţa & Tehnica 
altfel”,  ISSN 2286-4237; 
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Prezentări 

   

 

 

   

 

▪ Masa rotundă, organizată la Iași, în data de 25.11.2010, cu tema ”Dezvoltarea culturii calității și 
furnizarea unei educații de calitate în sistemul de învățământ preuniversitar din România prin 
implementarea standardelor de referință”; 

▪ Stagiu de perfecționare pentru laboranți cu tema ”Dinamica activităților practice în cadrul ariei 
curriculare matematică și științe”, desfășurat în aprilie 2005; 

▪ Lucrarea „Metodologia învăţării centrate pe elev” prezentată la Concursul Naţional „Ştiinţa & Tehnica 
altfel”, desfășurat în data de 23 mai 2014 la Liceul Teoretic ”Vasile Alecsandri” Săbăoani; 

▪ Programele de formare continuă  „Inițiere în tehnicile informaționale și de comunicare” și ”Formarea 
responsabilului cu dezvoltarea profesională și personală a cadrelor didactice”, organizate în 
perioada 2008-2010 de CCD Neamț; 
 

Proiecte 

   

 

 

   

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

   

 

   

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Membru în echipa de coordonare a proiectelor  internaţionale:  

▪ 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 

▪ SELFY-Save Earth’s Life for Youth, Erasmus+, Decizia 352/23.11.2015 
 Europe Defines Unity and Diversity in Food Culture, Leonardo da Vinci, Decizia 109/29.11.2012 
 Youth Initiatives to Enhance their Life Development, Comenius bilateral, Decizia 48/22.10.2013, 
diplomă  
 
Participare proiecte internaționale:  

▪ Videoconferință Internațională „Agricultură, energie și dezvoltare durabilă”, realizată în colaborare cu 
centrul Regional de Documentare Pedagogică a Academiei din Amien/Franța, în perioada 
17.11.2009 

▪ Youth Initiatives to Enhance their Life Development, Comenius bilateral, mobilitate în Istabul/Turcia, 

în perioada 13.10.2014-23.10.2014 

▪ 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:  

▪ Curs formare continuă cu tema „Strategii de prevenire a violenței în școală” organizat în cadrul 
proiectului POSDRU „Tineri împotriva violenței”, mai 2010 

▪ Coordonator dezbateri în cadrul proiectului Educație pentru Cetățenia Activă și Democratică – 
ECAD, derulat de Fundația Corona Iași 

▪ Implicarea în organizarea și desfășurarea ediției I „THEATRUM MUNDI, 2015”, activitate inclusă în 
CAEJ Neamț, poziția 14  

▪ „Valențe culturale a securității și sănătății în muncă”, organizat de ISJ Neamț în colaborare cu ITM 
Neamț 

 
Proiecte de reformă:  

▪ Profesor evaluator la Concursul Național de Titularizare pentru ocuparea catedrelor vacante, 
disciplina chimie-iulie 2010 

▪ Organizarea programului de formare continuă cu tema „Formarea responsabilului cu dezvoltarea 
profesională și personală a cadrelor didactice” 

▪ Finalizare curs „Utilizare portal eȘcoala” din cadrul proiectului eȘcoala  co-finanțat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională 

 
Proiecte pilot:  

▪ Participare la cursuri de instruire cultura inovării și calității în cadrul proiectului „Promovarea culturii 
antreprenorială: Adaptabilitate, dinamism, inițiativă în industria electronică” cofinanțare FSE prin 
POSDRU 2007-2013 

▪ Promovarea dezvoltării durabile şi a protecţiei mediului, din cadrul proiectului „Profesionalism la 
toate nivelurile învăţământului preuniversitar”, cofinanțare FSE prin POSDRU 2007-2013 

▪ Promovarea egalităţii de gen, de şanse şi respectarea diversităţii, din cadrul proiectului 
„Profesionalism la toate nivelurile învăţământului preuniversitar”, cofinanțare FSE prin POSDRU 
2007-2013 
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Proiecte de integrare Europeană: 

▪ Proiectul „Teach for Future” din cadrul programului Erasmus+, sesiune de instruire cu tema 
Internaționalizarea Educației și Tehnici Moderne de Predare în Educația Adulților 

▪ Proiectul „Toleranța și fenomenul migraționist” în parteneriat cu Centrul Europe Direct Nord-Est 

▪ Proiect „Pentru o mai bună guvernare și responsabilizare în școală” (2006-2008), seminarii de 
formare implementate de Centrul Educația 2000+  

▪ Proiect strategic POSTDRU Monitorizarea inserției socio-profesionale pe piața muncii a 
absolvenților din învățământul profesional și tehnic. 
 

Conferinţe 

 

 

▪ Conferința regională de valorizare a modelelor de bune practici, realizate de școlile din Programul 
PHARE TVET, Regiunea Nord-Est, Piatra-Neamț, 3 decembrie 2009; 

▪ Certificat de participare la conferința Applying made easy, organizată de UniversityAdmission.eu 

▪ Videoconferința internațională: Forệts d'ici, forệts d'ailleurs, 10 decembrie 2008 
 

Seminarii 

 

▪ Participare la seminarul județean de informare, despre programul European Erasmus+; 

▪ Tabăra ”Educație civică democratică”, organizată de Asociația Pro Democrația în perioada 1-5 
septembrie 2008; 

▪ Programul de dezbateri „Tineri pentru democrație” din cadrul proiectului ”Educație pentru Cetățenie 
Activă și Democratică”, organizat de Fundația Corona; 

▪ Instruire cu tema „Creșterea capacității consilierilor pentru programe și proiecte educative de a 
sensibiliza copiii, familia, comunitatea în legătura cu prevenirea HIV/SIDA” din cadrul programului 
„Un copil, o familie”, organizat de Fundația Principesa Margareta, în noiembrie 2002; 

▪ Seminarul „Combaterea violenței în școli – o mai bună comunicare între școală, copii și părinți ”, 
organizat de Organizația OSC România, 26 mai 2010; 
 

Distincţii 

 

▪ Diplomă de excelență pentru implicarea în organizarea  Olimpiadei Naţionale de Limbi romanice 
Piatra-Neamţ, 2016 

▪ Diplomă de merit pentru implicarea în buna desfăşurare a Concursului Naţional de Creaţie „Calistrat 
Hogaş”, 2012-2016. 

▪ Diplomă de excelență pentru implicarea în promovarea chimiei nemțene la nivel național, ianuarie 
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. 

▪ Scrisoare de mulțumire pentru susținerea Olimpiadei Naționale de Chimie, din partea ISJ Iași, 2014. 

▪ Diplome de excelenţă pentru îndrumare spre marea performanţă a participanţilor Colegiului Naţional 
„Calistrat Hogaş” la etapa naţională a olimpiadelor şcolare (2012-2016) 

▪ Diplomă pentru contribuția adusă la organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Chimie, 
Iași, 2014. 

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

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

▪ Diplomă de excelență pentru contribuția adusă la organizarea  Olimpiadei Naţionale de Informatică, 
Piatra-Neamţ, 2011 

▪ Diplomă de merit pentru organizarea Taberei Naționale de Chimie, Piatra-Neamț, 2009. 

▪ Diplomă de recunoștință pentru participarea la activitățile pedagogice din săptămâna franceză din 
orașul Târgu Neamț, martie 2009. 
 

Afilieri 

 

 Membru fondator al Asociației de resurse educațional EDUMOND – La Colegiul Tehnic ”Ion 
Creangă” Tg. Neamț ; 

 Membru fondator al Asociației profesorilor de chimie din învățământul preuniversitar  din județul 
Neamț ASCHIM; 

 Membru al fundației „Calistrat Hogaș 1911”, Piatra-Neamț 

 

  


