
 

Curriculum vitae                                                 
EUR0PASS 

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Raluca-Mariana CIUDIN                                 
Adresa  Str. Romană, nr. 37, bl. N1, sc. B, et. IV, ap.19, Iaşi 
Telefon 0332445737 Mobil:  0742044342 
 E-mail raluca.ciudin@yahoo.com 

  
                                             

Naţionalitate 
 
Română 

  
Data naşterii 29.04.1979 

  
Sex Feminin 

  

Experienţa profesională 
 
                                      Perioada 
    Funcţia sau postul ocupat 

 
 
August 2013 – prezent 
Director, Școala Gimnazială „P. Poni” Cucuteni 

Perioada 
       Funcţia sau postul ocupat 
 

Perioada 

  Septembrie 2012 – iulie 2013 
Profesor de matematică, Liceul Tehnologic „N. Bălăuță” Șcheia 

 
   Septembrie 2009 – august 2012 

Funcţia sau postul ocupat    Director, Grupul Şcolar Șcheia 

Perioada Septembrie 2003 – septembrie 2009 
Funcţia sau postul ocupat          Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Asigurarea orelor de matematică la clasele V-XI; 
-      Asigurarea orelor de T.I.C. şi opţional informatică; 
-      Responsabil Comisia metodică  „Matematica şi Ştiinţele naturii”; 
-      Responsabil BDNE; 
-      Membru în Consiliul de Administraţie; 
-      Responsabil Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii; 
-      Membru în Consiliul Şcolar; 

   -     Informatician pentru admiterea elevilor de clasa a VIII-a în clasa a IX-a ; 
-      Întocmirea proiectului „Şcoala - cadru de păstrare a tradiţiei” care a participat la concurs 
de proiecte, fiind aprobat şi desfăşurat pe parcursul anului  2006; 

Numele angajatorului    Grupul Şcolar Şcheia 

Perioada August 2005- aprilie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Consultant financiar profesionist 



Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Vânzări asigurări life şi nonlife 

Numele angajatorului S.C. Allianz-Tiriac Asigurări S.A. 

Tipul activităţii sau sectorul   
de activitate 

Asigurări generale 

Perioada Septembrie 2002 – august 2003 
Funcţia sau postul ocupat    Profesor de matematică 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Asigurarea orelor de matematică la clasele V-VIII 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala cu clasele I-VIII Gropniţa 

             Educaţie şi formare  
  

Perioada 2004 - 2006 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Masterand  „Structuri matematice fundamentale” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi – Facultatea de Matematică 

Perioada 1997-2001 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Licenţiat matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi – Facultatea de Matematică 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Limba Română 

Limba(i) străină(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                        Limba 
Engleză 

 B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

                             Limba 
Franceză 

 B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- Aptitudini adecvate de conducere, control, coordonare şi organizare 
- Abilitatea de a lua decizii 
- Aptitudini de a gestiona eficient resursele umane şi financiare 
- Capacitatea de a lucra independent, ca membru şi lider al echipei 
- Capacitatea de a analiza şi rezolva probleme şi de a implementa soluţii 
- Obiectivitate şi imparţialitate 
- Bună gândire strategică 
- Abilitatea de a negocia şi media conflicte 
- Abilităţi deosebite de comunicare şi de relaţionare cu diverse categorii de persoane 
- Flexibilitate şi adaptare la cerinţele sociale 
- Responsabilitate, autodezvoltare şi autoperfecţionare 



Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 
 

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a 

calculatorului 
 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

 
 

Permis(e) de conducere
 

- Perseverenţă şi dinamism 
- Managementul timpului 
- Implicare şi motivaţie la locul de muncă 
- Controlul stresului şi gândire pozitivă 

            Bune cunoştinţe de utilizare a suitei de aplicaţii Microsoft Office şi familiarizată cu 
Internet Explorer, Mozilla Firefox,Prezi, Power Point, diverse motoare de căutare şi servicii 
de e-mail. 

 
 Acurateţe discursivă bine definită şi corectitudine în modul de exprimare, dicţie bună 
 Disponibilitate de a învăţa noi domenii şi de perfecţionare a acelora deja achiziţionate 
 Auto-evaluare profesională permanentă 

            Hobby: sport, muzică, călătorii 
              Categoria B, iunie 1999 

           Înscrisă în Registrul național al experților în management educațional, poziţia 
129, conform OMECTS 3845/27.04.2012 

  
 Cursul “Management stresului în organizațiile școlare” (15pc), 2017 
 Cursul “Management educațional participativ” (22pc), 2016 
 Participare la Programul de formare “Înregistrarea electronic a autoevaluării” (5pc), 

2015 
 Cursul “Abordări innovative în managementul proiectelor educaționale”(42ore) 
 Participare la Programul de formare “Personalul din învățământul preuniversitar și 

universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” (5pc), 2015 
 Cursul „Asigurarea calității prin comisia CEAC” (24 ore), 2015 
 Cursul “Profesorul metodist” (24 ore), 2015 
 Cursul “Dezvoltarea abilităţilor de viaţă în context de dezvoltare durabilă”(20pc)2014 
 Cursul “MANAGEDU-utilizarea aplicațiilor de management educațional”,(16pc) 2014 
 Cursul de formare „Competențe în comunicare, performanță în educație”(25pc); 
 Participare la Programul de formare „Coordonate ale unui nou cadru de referință al 

curriculumului național” (15pc), 2013; 
 Participare la Programul de formare continuă “Democrație participativă. Proiectul 

Cetățeanul/Project Citizen ”, (25pc), 2013; 
 Cursul de formare „Extinderea competențelor IT în învățământul preuniversitar – 

utilizarea eficientă a laboratoarelor deinformatică ID62260”(25pc);2013 
 Cursul PROIT II, modululele de formare „Realizarea de aplicații multimedia on-line 

utilizând software dedicat” și „Baze de date on-line”, în cadrul proiectului 
CONCORD(25pc), 2013; 

 Cursul „Tinerii în viața comunității, comunicarea socială – curs avansat de 
dezbateri, profesori”, 2012; 

 Cursul PROMANAGEMENT, modulul de formare TIC - avansați, în cadrul 
proiectului CONCORD(30pc), 2012; 

 Cursul „Dezvoltarea profesională în societatea cunoașterii”(25pc), 2012; 
 Cursul „Competențe curriculare-priorități ale reformei”(25pc), 2012; 
 Cursul „Competențe cheie TIC în curriculum școlar”(15pc), 2012; 
 Cursul „Tehnologii de instruire on-line” în cadrul proiectului „Formarea personalului 

didactic din învățământul secundar în vederea utilizării tehnologiei informației și a 
instrumentelor e-learning în activitatea didactică”(25pc), 2012; 

 Cursul “Calitate și eficiență în managementul școlilor”(90pc), 2012; 
 Cursul „Metode și tehnici de evaluare activ-participative cu careacter creativ”, 2012; 
 Cursul „Eficiență în predare prin folosirea metodelor interactive”(20pc), 2012; 
 Cursul „Proiectarea curriculară centrată pe competențe”(25pc), 2012; 
 Cursul de formare profesională pentru ocupaţia de “Director în învăţământul 

preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi de maiştri”, 2012; 
 Cursul „Curriculum şi didactică” (30pc), 2012; 

  

 
Cursuri de formare 

absolvite



 
 
 
 
 
 
 

Participare la conferințe, 
simpozioane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cursul de „Management educaţional”(60pc), 2011; 
 Cursul „Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar”(14pc), 2011 
 Cursul „Formare în managementul proiectelor în contextul Instrumentelor 

Structurale”, 2011; 
 Cursul „Tinerii împotriva violenței”(21pc), 2011; 
 Cursul „Profesorul creator de soft educational”(25p), 2011; 
 Cursul „Formare de consilieri și asistenți suport pentru implemantarea Strategiei de 

descentralizare a învățământului preuniversitar”, 2010; 
 Cursul  „Managementul Proiectelor Educaționale”(11pc), 2010; 
 Cursul „Administratea și promovarea afacerilor mici și mijlocii”, 2010; 
 Cursul „Asigurarea Calității în educație”(25pc), 2010; 
 Cursul „Administratea și promovarea afacerilor mici și mijlocii”, 2010; 
 Cursul „Asigurarea Calității în educație”(25pc), 2010; 
 Cursul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice 

DeCeE(15pc), 2008 
 
 

 Participare la Conferinţa de lansare a campaniei naționale de prevenire a 
consumului de canabis #POT ALTFEL!#, 2017 

 Susţinerea lucrării “Emil Racoviță – savantul care a murit în sărăcie” în cadrul 
Simpozionului cu participare internaţională „Tradiție și continuitate în viața culturală 
a Iașului”, 2017 

 Susţinerea lucrării “Traian Vuia – românul care a demonstrat că avioanele există” în 
cadrul Simpozionului regional „Modele pentru mileniul III”, 2016 

 Participare la Seminarul  “Proiecte și realizări românești din perspectivă 
europeană”, 2016 

 Susţinerea lucrării “Calitatea educației în contextul obiectivelor Lisabona 2010” în 
cadrul Simpozionului județean „Știință și pasiune”, 2016 

 Participare la Seminarul  “Parteneriatul educațional – un factor important în 
realizarea educației pentru calitate”, Chișinău, 2016 

 Susţinerea lucrării “Climatul organizațional – premisă a succesului educațional” în 
cadrul Simpozionul Internațional „Universul Stiințelor”, 2016 

 Participare la cursul de instruire “Educație parentală”, 2016 
 Susţinerea lucrării “Ecaterina Teodoroiu – exemplu de curaj și patriotism” în cadrul 

Simpozionului regional „Modele pentru mileniul III”, 2015 
   Participare la WORKSHOP – Creative Communities, octombrie 2015 
 Susţinerea lucrării “Matematica în parc” în cadrul Simpozionului internațional 

„Inițiativă și creativitate în demersul didactic al profesorului fără frontiere”, 2015 
   Participare la Conferinţa Naţională a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România, 

octombrie 2014 
   Participare la Simpozionul „Sănătatea se naşte din energie în armonie”, oct 2014 
   Participare la Conferinţa „Educaţia ieşeană – confluenţe, metamorfoze, idealuri”, 

septembrie 2014 
 Participare la Simpozionul Internaţional „Sărbătoarea învierii – lumina sufletelor 

noastre”, iulie 2014 
   Participare la Forumul Educațional MAGISTER, iunie 2014 
 Participare la Conferința regională „Fii activ! Rolul actorilor socio-economici în 

orientarea în carieră a elevilor”, aprilie 2014 
 Participare la Simpozionul Naţional „Naşterea Domnului-Filantropie şi voluntariat 

creştin”, martie 2014 
 Participare la Simpozionul Internaţional „Disponibilităţi creative în lume”, feb. 2014 
 Partener în organizarea Simpozionului Judeţean „Tradiţional şi modern în lecţiile din 

învăţământul primar”, februarie 2014 
 Participare la Conferinţa de deschidere a proiectului transfrontalier „Platformă 

virtuală pentru schimb transfrontalier între tineri” 
 Paricipare la Simpozionul Internațional „Universul Stiințelor”, sept. 2013 

 
 



               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Activitatea nonformală 

 
 Participare la Simpozionul Internațional din cadrul proiectului LdV „Methodes et 

strategies innovantes d’enseignement – apprentissage pour la formation des 
competences professionnelles de futurs enseignants pour la maternelle et pour 
l’ecole primaire”, iunie 2013 

 Participare la Workshop-ul „European Projects Party – Atelierul proiectelor vii”, 2013 
 Participare la Conferința Județeană „Debutul în școlaritate – actualitate și 

perspective”, mai 2013 
 Participare la Conferința Națională „Campionii Eduației Digitale”, 2012 
 Participare la Conferința Internațională „Noi perspective în educația socială, prin 

integrarea tehnologiilor digitale”, 2012 
 Partic. la Seminarul Național “Resurse digitale deschise în practicile eduaționale”; 
 Susţinerea lucrării “Relația profesor - elev” în cadrul Simpozionului Național „D. 

Leonida - Învățământul românesc - trecut, prezent și viitor”, 2012 
 Susţinerea lucrării “Incursiune în lumea învățământului românesc de ieri și de 

astăzi” în cadrul Simpozionului Național „D. Leonida - Învățământul românesc - 
trecut, prezent și viitor”, 2012 

 Participare la Simpozionul Internațional “Viața Pământului depinde de noi!”, 2012; 
 Partic. Seminarul internaţional „Abordări inovative în managementul educaţional – 

modelul norvegian”, 2011 
 Participare la Conferinţă susţinută de prof. Yves Lenoir de la Univ. Sherbrook, 

Canada, 2011 
 Participare la dezbaterea „Educaţia părinţilor, componentă esenţială pe tot parcursul 

vieţii”, în cadrul programului „Săptămâna educaţiei adulţilor”,CCD, 2011 
 Participare la dezbaterea „Dimensiunea formării continue a profesorilor din 

învăţământul vocaţional special”, în cadrul programului „Săptămâna educaţiei 
adulţilor”,CCD, 2011 

 Participare la Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”, 2011  
 Participare la conferința regională „Promovarea securităţii şi sănătăţii în muncă 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar din Regiunea Nord-Est”, 2011 
 Susţinerea lucrării “Climatul organizaţional–premisă a succesului educaţional” în 

cadrul conferinței internaţionale „Abordări inovative în procesul de transformare a 
şcolilor”, mai 2011 

 Participare la conferința  „Paradigma comunicării Profesor-Elev”, 2011 
 Participare la conferința internațională „Strategii educaționale de succes. Abordări 

internaționale: Finlanda, Scoția și Statele Unite ale Americii”, 2011 
 Participare la seminarul de formare „Metode alternative de educație”, 2010 
 Participare la conferinţa „Reforma legislativă penală, 2010” 
 Participare la conferința anuală a directorilor „Tendințe europene în învățământul 

preuniversitar ieșean”, 2010 
 Participare la programul de formare „Program de dezvoltare profesională pe baza 

activităţii proprii desfăşurate în şcoală”, 2008; 
 Participare la seminarul „Asigurarea calității educaţiei în învăţământul 

preuniversitar”, 2007 
 

 Organizator și coordonator al activității “Spectacol – lecție de istorie” în cadrul 
proiectului EUROSCOLA “Cucuteni – începutul identității europene”, 2017 

 Partener în organizarea și coordonarea Simpozionului de Arte Vizuale “HUMAn”, 
2017 

 Membru în echipa județeană de organizare a Concursului județean “Mărul – regele 
fructelor”, 2017 

 Moderator atelier de lucru “Cum dezvoltăm cultura participativă la elevi?” în cadrul 
cercului metodic al Comisiei diriginților, 2017 

 Moderator atelier de lucru “Strategii de mediere a conflictelor în școală” în cadrul 
cercului metodic al profesorilor coordonatori ai Comisia pentru prevenirea și 
combaterea violenței în școli, 2017 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Membru în Comisia de evaluarea a proiecte educative din calendarele CAEN, 
CAER și CAEJ în anul 2016 și 2017 

 Moderator atelier de lucru “Rolul profesorului diriginte în orientarea și consilierea 
elevilor pentru carieră și viață” în cadrul cercului metodic al Comisiei diriginților, 
2016 

 Participare la activitatea de informare „Ghidul utilizării în siguranţă a Internetului”, 
ianuarie 2015 

 Partener în cadrul F.I.E. “Descoperind Iașii...” activitate desfășurată în colaborare 
cu Școala Gimnazială "Ion Creangă" Iași, 2014 

 Organizator al evenimentului dedicat Zilelor Școlii Gimnaziale “Petru Poni” Cucuteni 
“Vreme trece, vreme vine, educația rămâne”, 2014 

 Membru în echipa județeană de organizare a Concursului județean “Mărul – regele 
fructelor”, 2014 

 Participant la Campania Globală pentru Educaţie, 2014 
 Coordonator al proiectului județean “Să cunoaștem Cultura Cucuteniană!”, 2014 
 Coordonator al proiectului județean “Acasă – spre poezia la sat”, 2014 
 Coordonator al proiectului "Ziua Verde a Eco-Şcolilor din România", organizat de 

Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie, 2014 
 Voluntar în campania “O şansă pentru fiecare”, martie 2014 
 Participarea şi implicarea în sesiunile de lucru ale Adunării Generale a Consiliului 

Naţional al Elevilor, februarie 2014 
 Partener, în cadrul Simpozionului Național “Educarea preșcolarilor și școlarilor în 

spiritul valorilor morale”, al Școlii Gimnaziale nr. 2 Caracal,  2013 
 Partener în cadrul Simpozionului Național Dimitrie Leonida “Orientări contemporane 

în învățământul românesc”, 2013 
 Coordonator al proiectului educațional “Poveste de iarnă … Universul magic din 

lumea Școlii Gimnaziale Cucuteni, un vis împlinit!”, decembrie 2013 
 Coordonator al proiectului educațional „Cetăţean roman – Cetăţean european”, 

desfășurat în cadrul Festivalului Național al Șanselor Tale, 2013 
 Participare împreună cu elevi la evenimentul „Funda umană-act de solidaritate cu 

persoanele afectate și infectate HIV/SIDA”, 2013 
 Coordonator S.N.A.C., octombrie 2013 
 Participare la Conferința Interregională „Consiliul Național al Elevilor – valori și 

perspective”, iulie 2013 
 Coordonator al revistei școlare “Ani de școală”, editată de Grupul Școlar Șcheia  
 Membru în echipa județeană de organizare a Concursului județean “Mărul – regele 

fructelor”, 2013 
 Coordonator al Concursului județean “Mărul – regele fructelor”, la nivelul Liceului 

Tehnologic Șcheia, 2013 
 Inițiator și coordonator proiect Leonardo da Vinci IVT “Stiliștii de modă – 

creatori de armonie și frumos în lumea modei”, 2012-2013; 
 Coordonator la nivelul școlii al proiectului national “Let’s do it România” 2010-2013 
 Participare networking Finlanda în cadru proiectului Economia Bazată pe 

Cunoaștere, 2012; 
 Coordonator al proiectului național Economia Bazată pe Cunoaștere,  2012 
 Coordonator al proiectului “Dezvoltare rurală şi progres prin TIC”, desfășurat în 

cadrul competiției “e-Vacanţă!“, premiul câștigat I, 5000 euro, 2012 
 Coordonator al revistei școlare “Ani de școală”, editată de Grupul Școlar Șcheia 

2009-2012 
 Participare împreună cu elevi la evenimentul „Funda umană-act de solidaritate cu 

persoanele afectate și infectate HIV/SIDA”, 2012; 
 Participare la pilotarea sistemului de evaluare de competențe pentru ocupația de 

„Lucrător de tineret”, 2012; 
 Participare la pilotarea programei pentru cursul de „Lucrător de tineret”, 2012; 
 Participare la dezbaterea “În România, politia anitidrog se face pentru copii”, 

organizată de CJPECA, 2012; 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Atestate 
 
 
 
 
               Activitate didactică 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Informații suplimentare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Partener și coordonator al proiectul EDSANO - participare la Dezvolatarea curriculei 
opționale modulare pentru învățământul preuniversitar pentru “Educația pentru 
sănătate”; 

 Coordonator al proiectului judeţean „Teatrul – o lume în aşteptare”, 2012 
 Organizator „Campania Globală pentru Educație”, 2011; 
 Coordonator al proiectului “De la oameni pentru oameni”, gândit ca o acțiune 

caritabilă pentru bătrânii nevoiași din satul Șcheia, 2012 
 Participare acțiune SNAC - „Săptămâna legumelor și fructelor donate”, la nivel 

județean, 2011 
 Coordonator proiect „Talente şi creativitate”, în parteneriat cu S.A.M. „Ionel 

Teodoreanu” Victoria, în perioada decembrie 2010- martie 2011 
 Participare la campania de informare „Primăvara europeană 2010” 
 Participare la campania de informare „Primăvara europeană 2009” 
 Inițiator și coordonator al proiectul „Şcoala – cadru de păstrare a tradiţiilor”, 

desfăşurat în cadrul P.I.R., 2006 
 

 Atestat „Formator de formatori”, 2013 
 Atestat „Mentor”, 2012 
 Atestat „Inspector resurse umane”, 2012 
 Atestat „Formator”, 2012 

 
   Profesor evaluator la concursul de matematică aplicată “Haimovici”, 2017 
   Profesor evaluator la concursul de matematică aplicată “Florica T. Câmpan”, 2017 
   Profesor evaluator la concursul de matematică aplicată “Florica T. Câmpan”, 2016 
   Profesor evaluator la concursul de matematică aplicată “Euclid”, 2015 
   Membru în comisia de organizare a Olimpiadei de matematică, 2015 
   Profesor evaluator la concursul de matematică aplicată “Haimovici”, 2014 
   Profesor evaluator la etapa judeţeană a Olimpiadei de Matematică, martie 2014;   
 Membru în comisia de bacalaureat, iunie 2013; 
 Profesor corector concurs matematică “Euclid 2013”; 
 Membru în Comisia de elaborare subiecte, concurs matematică “Euclid 2013”; 
 Membru în Comisia Județeană a Olimpiadei de Matematică, martie 2013; 
 Vicepreședinte în comisia organizată la nivelul centrului zonal pentru Evaluarea 

națională a elevilor de clasa a VIII-a, 2012; 
 Membru în comisia de bacalaureat, 2012 
 Președinte al Comisiei de organizare și desfășurare de ocupare a posturilor 

didactice din învățământul preuniversitar de la Centrul nr. 32-Grupul Școlar Șcheia; 
 Facilitator local al activităţilor de proiect „Restructurarea sistemului de formare 

continuă a personalului din învăţământului preuniversitar prin generalizarea 
sistemului de credite profesionale transferabile”, 2012; 

 Preşedinte Comisia de organizare a Concursului Şcolar Naţional de Competenţă şi 
performanţă COMPER, 2012; 

 Preşedinte Comisie de Organizare concursurile Proeducaţia, 2011; 
 Membru în comisiile de bacalaureat, 2011 

 
 Membru în Consiliul Consultativ al I.S.J. Iași 2014-2015 până în prezent 
 Monitor proiecte educative din calendarele CAEJ și CAERI, 2015, 2016, 2017 
 Formator pentru cursul avizat “Strategii de prevenire și combatere a 

comportamentelor de risc în rândul elevilor”, 2017 
 Secretar al Comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director/director adjunct 

din unitățile de învățământ preuniversitar, 2016 
 Formator pentru cursul avizat “Demersuri specifice pentru scrierea și implementare 

proiectelor educative din CAEN, CAER și CAEJ”, 2016 
 Formator la seminarul municipal pt. managerii educativi “Aspecte metodologice în 

activitatea didactică”, Chișinău 2012; 
 Participare la „Programul de formare a profesorilor pentru dobândirea de 

competențe în leadership și managementul de proiecte finanțate de Uniunea 
Europeană”, desfășurat în Albano Laziale, Italia, 2010; 

 Certificat Europass Mobiliy, Italia, 2010; 
 Certificat „Limba și cultura italiană pentru străini”, nivel A2, 2010. 


