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Curriculum vitae 
 
 
 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANDREI BRÎNDUŞA 

Adresa(e) B-dul DECEBAL, Nr. 35, bl.I4, sc. E, et. 4, ap. 79, Municipiul Piatra-Neamţ, 
Judeţul Neamţ 

Telefon(-oane) 0746904266   

Fax 0233212000 

E-mail(uri) andrei.brindusa@yahoo.ro 

Nationalitate română 

Data naşterii 31.08.1969 

Sex Feminin 
 

Experienţa profesională  

Perioada  01.09.2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director cu delegație 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Proiectarea, organizarea, controlul și evaluarea activităților educative 
școlare și extrașcolare. 

 - Coordonarea proiectelor si/sau parteneriatelor care angajează colegiul 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, 
nr.19 

 - Coordonarea proiectelor si/sau parteneriatelor care angajează colegiul 
.- Membru în comisia de elaborare a subiectelor și de evaluare a lucrărilor 
scrise pentru Concursul de ocupare a posturilor catedrelor din învățământul 
preuniversitar organizat la nivelul județului Neamț, pentru cadrele didactice 
calificate 

Perioada     03.09.2012 – 31.08.2020 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct în urma concursului 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Proiectarea, organizarea, controlul si evaluarea activităților educative școlare 
si extrașcolare. 

   - Coordonarea proiectelor si/sau parteneriatelor care angajează colegiul. 
 - iulie 2020, profesor evaluator la Examenul Național de Bacalaureat, 
sesiunea specială 
  -18-29.10.2019 – membru în comisia de organizare a Olimpiadei 
Internaționale de Astronomie. 

- 2014-2020, secretar în comisia județeană pentru organizarea şi 
desfăşurarea examenului național de definitivare în învățământ – Centrul nr.1 
Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ  
- aprilie 2016, membru al comisiei de organizare a Olimpiadei Naţionale de 
limbi romanice, desfăşurate la Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-
Neamţ; 
- 2012- 2020, vicepreședinte al comisiei de organizare şi evaluare pentru 
etapa judeţeană a Olimpiadei de chimie clasele VIII-XII 
- 03.02.2016 membru al Consiliului Consultativ al Directorilor de unităţi 
şcolare din judeţul Neamţ, 
- 2015, 2018 - coordonator al activităților și proiectelor prin care colegiului i s-
a decernat titlul de „Școală Europeană”  
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    - 2015-2020, colaborator al revistei „ZECE +”, obţinând premiul I, 
- 2015-2019, secretar al Comisie Centrale a Concursului Naţional de chimie 
„Petru Poni” 
rusă maternă, limba rusă modernă și limba croată,  

 - 6-10 aprilie 2015 membru în Comisia de organizare a Olimpiadei Naționale 
de limba  

- 9-13 aprilie 2014 Coordonator al acțiunilor care au implicat colegiul în cadrul 
festivalului internațional de film ecologist „Pentru sănătatea pământului”  
- aprilie 2013, membru în comisia de organizare a Olimpiadei Naţionale de 
chimie; 

   - 2012 – 2020, președinte în comisia de Evaluare Naţională la clasa a VIII-a; 
- 2012 – 2020, vicepreședinte al comisiei de organizare şi evaluare pentru 
etapa judeţeană a Olimpiadei de chimie clasele VIII-XII 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional „Calistrat Hogaş”, Piatra-Neamţ, str. Alexandru cel Bun, 
nr.19 
 

Perioada 12/04/2010 –31/08/2012 - director adjunct cu delegaţie Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” Tg. Neamţ 
12/04/2006 –12/04/2010 – director adjunct cu concurs Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” Tg. Neamţ 
30/06/2005 - 12/04/2006 -  director adjunct cu delegaţie Colegiul Tehnic „Ion 
Creangă” Tg. Neamţ 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 
 

- 27/04/2012 – membru în Registrul Naţional de experţi în management; 
- 2010 -  membru în Registru formatorilor în domeniul calităţii educaţiei; 
- 2005 – 31/08/2012 coordonator al Comisiei pentru Evaluare şi Asigurarea 
Calităţii; 
- 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 in Comisia pentru control documente şcolare, 
Comisia pentru elaborarea proiectelor, PAS şi PDŞ; 
- 2007 – 31/08/2012 membru in  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 
- martie 2008, 2009, aprilie 2010 membru in echipa de organizare a 
Simpozionului National „Perspective tehnice si tehnologice, prioritati in 
contextul european”; 
- martie 2009, 2010 membru in echipa de organizare a Simpozionului 
Judetean „Arta de a fi gazda”; 
- februarie 2011 membru in comisia judeţeană a concursului „Made for 
Europe” 
- mai – august 2011 membru in Comisii de organizarea si desfasurarea a  
concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 
vacante in unitatile de invatamant 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-  
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 -2006 – 2009 - membru in echipa ISJ Neamţ pentru validarea raportelor de 
evaluare interna privind asigurarea calităţii in IPT; 
- iunie, august  2009 – membru Comisia de Bacalaureat; 
-martie 2008 membru in comisia judeţeana a concursului „Made for Europe” 
- 2006/2008 (perioada mai – august) menbru in Comisii de organizarea si 
desfasurarea a  concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 
declarate vacante in unitatile de învăţământ preuniversitar din judetul Neamt 
- 2006-2008 membru in echipa de implementare a Proiectului „Pentru o mai 
buna guvernare si administrare in şcoala”; 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular/director adjunct la Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ 
 
- 2001 – prezent membru al comisiei de întocmire a subiectelor pentru 
olimpiade şi concursuri de specialitate; 
- 2002 - prezent  membru în Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare 
a Olimpiadei şcolare la disciplina chimie;  
- 2003 – prezent membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie; 
- 2003 – prezent profesor metodist la disciplina chimie; 
- 2009 – prezent responsabil Cerc pedagogic nr. 3 – chimie; 
-12/06/2012 – profesor mentor în cadrul corpului de mentori constituit la 
nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Tg. Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  

Perioada 
 

01/09/1995 -30/06/2005 – profesor chimie 
 

Funcţia sau postul ocupat Profesor chimie/director adjunct 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  - 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 Simpozion judetean „Apa conditie 
sine qua-non a vietii” 
- martie 2008, 2010 – membru in comisia de evaluare la etapa judeteana a 
sesiuneii de postere, referate si comunicari stiintifice ale elevilor din 
invatamantul liceal 
- aprilie 2009 – organizator al etapei judetene a concursului interjudetean 
„Petru Poni” 
- iulie 2009 profesor corector BAC - contestatii 
- 2006-2007 Responsabil Cerc pedagogic 
- 2007 participare la Sesiunea metodico-stiintifica editia a XXXVI – a „ 
Metode si mijloace de invatamant pentru chimie” si la Simpozionul 
Interjudetean „Stefan Procopiu” 

   - iulie 2006 – profesor evaluator în cadrul comisiei de recorectare a lucrărilor 
scrise la disciplina chimie la concursul de ocupare a posturilor/catedrelor 
vacante; 
- 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 
- 2002/2005 responsabil  Comisia metodică a diriginţilor; 
- 1999/2002 responsabil  Comisia metodică a profesorilor de chimie; 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada 01/09/1993 – 31/08/1995 

Funcţia sau postul ocupat Profesor I 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

1994, 1995 profesor corector la etapa judeţeană a Olimpiadei de chimie; 
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Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I – VIII NR. 2, Tg. Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 23.11.2018-09.12.2018 

Calificarea / diploma obţinută  

 

Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 

Prevenirea consumului de droguri la adolescenți prin intervenții active în 
școală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Ministerul Educației Naționale, Asociația pentru Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale și Educaționale „Cartasis” 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 

Atestat de formare – 10 credite profesionale transferabile 

Perioada februarie 2016 

Calificarea / diploma obţinută  

 

Adeverință de participare de Universitatea „Valahia” Târgoviște 

Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 

Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale 
naturii – ProWeb 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Universitatea 
„Valahia” Târgoviște 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 

Program de formare acreditat prin OMECS 4859/04.11.2014 „E-educație în 
cadrul ariei curriculare Matematică și Științe ale Naturii” – 22 credite 
transferabile 

Perioada februarie 2016 

Calificarea / diploma obţinută  

 

Adeverință de participare de Universitatea „Valahia” Târgoviște 

Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 

Rețea de formare continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, 
instrumentația virtuală și web 2.0 în aria curriculară Matematică și științe ale 
naturii – ProWeb 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice - Universitatea 
„Valahia” Târgoviște 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 

Program de formare acreditat prin OMECS 4859/04.11.2014 – „Abordări 
moderne în didactica Matematicii și Științelor Naturii” – 22 credite 
transferabile 
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Perioada 
Calificarea / diploma obţinută  
 
Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 
 
                                                       
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 
 
 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 
 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
 
Discipline principale studiate /  
competenţe dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 
 
Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala 
 

 
 
februarie - martie 2015 
Certificat de participare la curs, eliberat de Junior Achievement România 
 
IT&C - dezvoltarea competențelor de IT și a folosirii instrumentelor TIC la 
clasă 
 
Ministerul Educației și Cercetării Științifice în parteneriat cu Junior 
Achievement România și Google România 
 
 
Certificat de participare la curs, eliberat de Junior Achievement România 
 
 
 
12.12.2014 – 07.03.2015 
Adeverință de participare și absolvire a programului OSCINT, pentru 
management educațional preuniversitar eliberată de Academia Națională de 
Informații 
 
Managementul 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” 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în parteneriat cu 
Academia Națională de Informații „Mihai Viteazu” București 
 
Adeverință de participare și absolvire a programului OSCINT, pentru 
management educațional preuniversitar eliberată de Academia Națională de 
Informații 
 
 01.02 – 20.02.2012  
Evaluator de competenţe profesionale, Cod COR 241219 

 Comunicare specifică activităţii de evaluare; Planificarea şi organizarea 
evaluării; Verificarea internă/externă a proceselor de evaluare; 

 
 Asociaţia „Formare studia” 
 
 
 
 Naţional – certificat 
 
 
01.10.2010 – 31.12.2011 

  European  Computer Driving Licence 
 
  Utilizarea computerului; Calcul tabelar; Baza de date Access  
 
 
 
  ECDL România 
 
 
 Internaţional 
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Perioada Iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută certificat  

 
Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

“Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru 
utilizarea resurselor informatice moderne în predarea eficientă a chimiei – e-
Chimie” (ID 61839) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Politehnica din Bucuresti, SIVECO Romania, Universitatea 
Politehnica din Timisoara 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Certificat formare – 35 credite transferabile 

  

Perioada 26-30 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

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 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

   Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Fundaţia Tineri  
pentru tineri 
 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Certificat formare – 10 credite transferabile 

  

Perioada Iulie - august 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Instrumente digitale de ameliorare a calitatii evaluarii in invatamantul 
preuniversitar  (INSAM), ID 3074 - Formarea de specialisti in evaluare 
disciplina chimie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, SIVECO Romania, 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Certificat formare – 15 credite transferabile 

  

Perioada 25 septembrie 2009 – 8 noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat – în curs de elaborare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Programul de formare ,,Formarea formatorilor în domeniul calităţii educaţiei” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Certificat formare – 32 credite transferabile 

  

Perioada Septembrie 2007- ianuarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul instituţiilor educative  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

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.) 

http://www.pub.ro/
http://www.siveco.ro/
http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
http://www.siveco.ro/
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Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Certificat formare – 90 credite transferabile 

  

Perioada 2005-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul Instituţiilor Publice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti/ Institutul Naţional de 
Administraţie 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Curs Postuniversitar  
 

  

Perioada 7-10.02.2006 

Calificarea / diploma obţinută Metodist chimie 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Formare continuă pentru profesori metodişti 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Perfecţionare 
 

  

Perioada 3-7/04/2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Asigurarea calităţii în educaţia şi formarea profesională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Centrul Naţional de Formare a Personalului  din Învăţământul Profesional şi 
Tehnic 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Formare continuă –atestat 

  

Perioada 20/08/2004 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul Educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Perfecţionare 

  

Perioada Mai 2003 – septembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul profesional şi tehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Centrul Naţional de Formare a personalului  din Învăţământul Profesional şi 
Tehnic 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Formare continuă – atestat 
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Perioada 10/11.2003-14/11/2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare şi utilizator acreditat AEL  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs utilizare AEL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

ISJ Neamţ , SIVECO 
 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Formare 

 

Perioada 22/10/2002 – 15/03/2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

„Managementul ca proces”, „Evaluarea ca proces” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Formare continuă pentru profesori metodişti 

 

Perioada 14-16/11/2002 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Perfecţionare 

 

Perioada Sesiunea 2001/2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului didactic I (nota 10) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Perfecţionare 

 

Perioada August, 1999 

Calificarea / diploma obţinută Perfecţionare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi 
 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Certificat de acordare a gradului didactic II (nota 9,13) 

 

Perioada August 1995 
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Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivării în învăţământ (nota 9,00) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi 
 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Perfecţionare 

 

Perioada 1998/1993 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea „ Al. I. Cuza” Iaşi 
Facultatea de Chimie 

Nivelul in clasificarea naţionala 
sau internaţionala  

Studii universitare 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza   Bine  Bine  Bine  Bine   Bine 

Limba franceza   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

  

Competente şi abilităţi sociale Asigur colaborarea unităţii cu autorităţile locale si judetene în vederea 
realizării calităţii în educaţie. 

Ma implic in desfasurarea actiunilor scolare si extrascolare  la nivel local 
si judetean în vederea realizării de parteneriate favorabile si schimburi de 
bune practici care să genereze acumularea de idei, opinii care tind să 
îmbunătăţească intreg procesul instructiv-educativ. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Îndrum membrii corpului profesoral în organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor metodice şi activităţilor de perfecţionare, coordonez 
implementarea actiunilor care  asigura calitatea în învăţământul 
profesional şi tehnic. 
Abilitate, disponibilitate şi experienţă în organizarea muncii de  echipă. 
Operativitate şi seriozitate în executarea sarcinilor şi atribuţiilor. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

  Utilizare PC (Word, Excel, Power Point), navigare internet. 
Posed cunoştinţe de utilizare calculator având şi certificat de participare 
al cursului de utilizare AEL 3 şi certificat de „utilizator acreditat AEL”. 
Lucrez, în cadrul diverselor proiecte, pe platforme e-learnimg: e-chimie, 
INSAM, e-școala. 
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Alte competenţe şi aptitudini   Deţin aptitudini comunicaţionale interumane axate pe respect reciproc şi   
asumare a responsabilității socio-profesionale. 

  Îndrum permanent cadrele didactice în curs de perfecţionare în 
realizarea activităţilor educaţionale din unitatea în care activez. 

  Particip anual la evaluarea lucrărilor la disciplina chimie în cadrul 
competițiilor școlare și a examenelor naționale. 

Permis(e) de conducere  Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  Persoane de contact, referinţe:  
 

- profesor de chimie Moga -Tudoran Ioana, tel. 0721829198; 
 

- profesor Irimia  Florin, tel. 0744501089 (director al Colegiul Naţional 
„Calistrat Hogaş” Piatra-Neamţ în perioada 2012-2020). 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                        
 


