
Curriculum Vitae  JUGLAN Irina 

 
 

 

                 © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu                           

 

 

 
 

 

 
Curriculum vitae 

Europass 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume JUGLAN Irina 

Adresă(e) Aleea Elie Radu Nr. 20 Ap. 20 

Telefon(oane) 0740088308 

Fax(uri)  

E-mail(uri) irina_juglan@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 28.07.1980 

Sex feminin 

Domeniul ocupaţional Educație 

Experienţa profesională  

Perioada 1 septembrie 2014-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector școlar – Biologie 

 

 

Activități și 

responsabilități 

principale 

▪ Consilierea și îndrumarea profesorilor de biologie la nivelul județului  

▪ Monitorizare și evaluare curriculară 

▪ Mentor pentru cadrele didactice debutante 

▪ Membru al Corpului Național de Experți în Management  Educațional 

▪ Membru în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani (2019-prezent) 

▪ Membru în Corpul de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naționale (CPEECN) 

▪ Președinte executiv-Olimpiada de Biologie, Concursul Național ,,George Emil Palade,, Concursul Național de 

Comunicări Științifice pentru elevii de liceu, Olimpiada Interdisciplinară ,,Științele Pământului,, (2014-2020) 

▪ Președinte executiv-Olimpiada Interdisciplinară ,,Științele Pământului,, Olimpiada Interdisciplinară ,,Științe 

pentru Juniori,, (2014-2020) 

▪ Președinte al Comisiei de evaluare și selecție a Resurselor Educaționale Deschise 

▪ Președinte al Consiliului Consultativ  al Inspectoratului Școlar Județean  

▪ Profesor metodist -disciplina biologie (2014-2021) 

▪ Expert formare ciclul gimnazial în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți  

▪ Formator CCD –Abilitarea metodiștilor, Inspecția școlară, Evaluator examene naționale, Valorificarea 

concluziilor inspecției școlare, Harta debutantului 

▪ Formator Proiectul Together for a better educational integration of children with special educational 

need, 2SOFT/1.1/133 

▪ Coordonator Centrul de Excelență pentru Tinerii Capabili de Performanță-disciplina biologie (2014-

2020) 

▪ Coordonator Centrul de Excelență pentru Tinerii Capabili de Performanță-aria curriculara matematică 

și științe (2016-2020) 

▪ Vicepreședinte Comisia Județeană de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat-2019 

▪ Membru Comisia Județeană de organizare și desfășurare a examenului Bacalaureat-2014-2021 

▪ Vicepreședinte Centrul Regional de Contestații din cadrul examenului de Bacalaureat/Centrul Zonal 

de Evaluare-2015 

▪ Membru Centrul Regional de Contestații din cadrul examenului de Bacalaureat (2018, 2019, 2021) 

▪ Evaluator bacalaureat Centre Zonale de Evaluare, Centre Regionale de Contestații sesiunile iunie/iulie 

și august-septembrie (2016-2021) 

▪ Membru Comisia Județeană de ocuparea a posturilor didactice vacante-titularizare (2015-2020) 
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▪ Președinte Concursul Național de ocupare a posturilor didactice/Comisia de concurs-

Titularizare(2021)/Membru Comisia de concurs-Titularizare (2015-2020) 

▪ Președinte Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice în profilul postului din 

cadrul concursului județean de ocupare posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 

▪ Membru Comisia Județeană de organizare și desfășurare a probelor practice/orale în profilul postului 

și a inspecțiilor speciale la clasa din cadrul concursului de titularizare (2015-2017) 

▪ Membru Comisia Județeană de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare și de evaluare a 

lucrărilor scrise în cadrul concursului/testării organizate la nivel județean pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate (2015, 2016, 2019, 2020) 

▪ Membru în Comisia  de mobilitate a personalului didactic din învățământul preuniversitar (2014-

2021) 

▪ Membru în Comisia Județeană de monitorizare a acordării ,,Bursei profesionale,, 

▪ Vicepreședinte Comisia Județeană de evaluare și certificare a competențelor profesionale (2019-

2020) 

▪ Vicepreședinte Comisia Județeană de contestații pentru examenul de certificare a competențelor, 

învățământ postliceal (2015-2019) 

▪ Evaluator Comisia din Centrul de Examen pentru certificarea competențelor profesionale ale 

absolvenților învățământului postliceal, nivel 5 (2020, 2021) 

▪ Membru evaluator Comisia Județeană de înscriere și evaluare a portofoliilor candidaților înscriși la 

concursul de selecția cadrelor didactice pentru constituirea Corpului de experți în management 

educațional (2016-2020) 

▪ Membru evaluator Comisia Județeană de evaluare a activității manageriale a directorilor și directorilor 

adjuncți din învățământul preuniversitar (2015-2021) 

▪ Membru evaluator Comisia județeană de verificare a documentelor justificative pentru obținerea 

titlului de Colegiu de către unitățile de învățământ 

▪ Comisia de selecție pentru proiectul ,,Promovarea și susținerea excelenței prin dezvoltarea 

competențelor în Disciplina Tehnologia Informației,, 

▪ Membru în Comisiile Naționale de organizare și desfășurare a etapelor naționale(Concursul National 

de informatica ,,Urmașii lui Moisil, Olimpiada Națională de Limbi romanice,, Călătoria Mea 

Interculturală, Olimpiada de mecanica, Concursul National ,,Memoria Holocaustului,, ) 

▪ Membru în echipa de proiect Comenius Regio, LLP, „Implementing Benchmarking in School 

Improvement” (Bench-Schools) – nr. COM -13 – PR – 40- BT –TR 

▪ Președinte Comisia de selecție în cadrul proiectului Erasmus ,,Modele educaționale europene pentru 

favorizarea progresului școlar,, 

▪ Membru Comisia de contestații în cadrul proiectului Erasmus ,,Adapting IT teachers competences 

and knowledge to modern robotics and web technologies,, 

▪ Membru Comisia de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante, Proietul SEVA ,,Șansă la 

Educație, Viitor asigurat,, 

▪ Președinte Comisia de selecție pentru concursul de recrutare și selecție a experților în cadrul 

proiectului Together for a better educational integration of children with special educational need,, 

2SOFT/1.1/133 

▪ Coordonator principal și responsabil formare profesională în Echipa de implementare/gestiune  în 

cadrul proiectului ,,Adaptarea competențelor și cunoștințelor de specialitate ale profesorilor de 

informatică la robotică și tehnologii web moderne,,ERASMUS+ 

▪ Membru în Comisia de selecție/Comisia de contestații ,,A doua șansă în educație, o nouă șansă în 

viață,, ID MySMIS 133087 POCU 

▪ Președinte/Membru în Comisia Județeană de organizare a evaluărilor la finalul claselor a II a, a IV a, 

a VI a (2015-2019) 

▪ Responsabil  echivalarea perioadelor de studii efectuate in străinătate(2019-2021) 

▪ Responsabil admiterea elevilor în învățământul liceal de stat (2015-2021) 

 

Numele și adresa 

angajatorului 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN BOTOŞANI,  str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoșani 

Tel.: (+40) 231 584 051 E-mail  office.isjbt@gmail.com – http://www.isjbotosani.ro/ 

Tipul activității sau 

sectorul de activitate 

EDUCAȚIE 

mailto:office.isjbt@gmail.com
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Perioada 1 septembrie 2019-2020 

Funcția sau postul ocupat Inspector școlar învățământ particular și alternative educaționale 

Activități și 

responsabilități 

principale 

▪ Consilierea și îndrumarea  cadrelor didactice care predau alternative educaționale 

▪ Membru al Comisiilor Județene ale concursurilor școlare pe discipline 

▪ Președinte  al Consiliului Consultativ –alternative educaționale 

▪ Membru al Consiliului de Administrație  al Inspectoratului Școlar Județean 

▪ Membru Echipa de implementare/gestiune a proiectului ,,Modele educaționale europene pentru favorizarea 

progresului școlar-Erasmus 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

INSPECTORATUL  ŞCOLAR  JUDEŢEAN  BOTOŞANI,  str. Nicolae Iorga nr. 28, Botoşani 

Tel.: (+40) 231 584 051 E-mail  office.isjbt@gmail.com – http://www.isjbotosani.ro/ 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

EDUCAȚIE 

Perioada 1 septembrie 2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular biologie 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

▪ Educarea elevilor 

▪ Predarea disciplinei biologie 

▪ Activități extracurriculare 

▪ Pregătirea elevilor pentru concursuri școlare 

▪ Coordonator Comisia de Evaluare si Asigurare a Calității 

▪ Responsabil și membru al unor comisii de lucru 

▪ Responsabil comisie metodică 

▪ Responsabil Proiecte și programe educative 

▪ Indrumător proiecte de  absolvire 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

ȘCOALA POSTLICEALĂ “PROF.DR.DOC.ENESCU LONGINUS” BOTOȘANI ,str. Calea 

Naționala nr. 123, Botoșani - 710357 /Telefon şi fax:   0231 513830 

E-mail:  postliceala.enesculonginus@yahoo.com 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

EDUCAȚIE 

Perioada   1 septembrie 2006-31 august 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular biologie 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

▪ Educarea elevilor 

▪ Predarea disciplinei biologie 

▪ Activități extracurriculare 

▪ Predarea disciplinei opționale Educația pentru Sănătate 

▪ Coordonator de proiecte si programe educative 

▪ Coordonarea activităților sanitare din unitatea școlara 

Coordonarea activităților ecologice din unitatea școlara 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV  BOTOSANI   str. Mihail Kogalniceanu,nr.29, Botoșani 

▪ Telefon şi fax:   0231 533490 E-mail:  lps_botosani@yahoo.com 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
▪   EDUCAȚIE 

Perioada ▪ 1 septembrie 2005-31 august 2006 

Funcţia sau postul ocupat ▪ Profesor  titular biologie 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

▪ Educarea elevilor 

▪ Predarea disciplinei biologie 

▪ Activități extracurriculare 

▪ Predarea disciplinei opționale Educația pentru Sănătate 

▪ Coordonator de proiecte si programe educative 

▪ Coordonarea activităților sanitare din unitatea școlara 

▪ Coordonarea activităților ecologice din unitatea școlara 

 

mailto:office.isjbt@gmail.com
mailto:postliceala.enesculonginus@yahoo.com
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Numele şi adresa 

angajatorului 

ȘCOALA DE ARTE SI MESERII ROMA, localitatea Roma, județul Botoșani 

E-mail:  scoalaroma@yahoo.com 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

EDUCAȚIE 

Perioada 1 septembrie 2003-31 august 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular biologie 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

▪ Educarea elevilor 

▪ Predarea disciplinei biologie 

▪ Activități extracurriculare 

▪ Predarea disciplinei opționale Educația pentru Sănătate 

▪ Coordonator de proiecte si programe educative 

▪ Coordonarea activităților sanitare din unitatea școlară 

Coordonarea activităților ecologice din unitatea școlară 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII RĂUSENI, localitatea Răuseni, județul Botoșani 

E-mail: scoalarauseni@yahoo.com 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

EDUCAȚIE 

 

Educaţie şi formare 

Perioada 

 

2020-2021 Curs formare ,,Manager de proiect,, POCU/726/6/12/135409 

Adeverinţă formator„Abilitarea metodiştilor ISJ” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară/CCD Botoşani 

2019-2020 Certificat expert  formare ciclul gimnazial în cadrul proiectului CRED - Curriculum relevant, educație 

deschisă pentru toți  

*Dezvoltarea competențelor cadrelor didactice(disciplina biologie) din ciclul gimnazial de a promova 

practici didactice eficiente la clasă, în contextul aplicării noului curriculum național/ ME 

Adeverință  webinar de formare pe Google Meet  ,,Instrumente web 2.0 utile în activitatea on-line,, / 

CCD Botoșani 

Adeverință  webinar de formare pe Google Meet  ,,Utilizarea aplicației JAMBOARD în predarea on-

line,,  /CCD Botoșani 

Adeverință Program de formare continua Dezvoltarea competențelor pentru asigurarea unui mentorat 

de calitate în învățământul preuniversitar -15 credite 

*Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

*Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a cadrelor didactice/CCD Botoșani 

Adeverinţă formator„Abilitarea metodiştilor ISJ” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară/CCD Botoşani 

2018-2019 Certificat program de formare continua Leadership și management în organizațiile școlare-30 credite 

*resurse motivaționale pentru profesori 

*managementul activităților extracurriculare și non-formale/CCD Botoșani 

Certificat Formator-cod COR 242401  

*Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor la formare, marketingul 

formării, proiectarea programelor de formare. Organizarea stagiilor şi a programelor de formare/ 

Asociația Humanitas Tineret 

Adeverință curs  ,,Formarea cadrelor didactice în vederea participării în comisii județene pentru proba 

practică/orală/ în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasa 

* Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice   

probelor practice/orale și inspecțiilor speciale la clasa/ CCD Botoșani 

Adeverință activitate Formator ,,Formarea cadrelor didactice în vederea participării în comisii județene 

pentru proba practică/orală/ în profolul postului și a inspecțiilor speciale la clasa,, 

* Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice   

probelor practice/orale și inspecțiilor speciale la clasa 

CCD Botoșani 

Curs formare "Competente digitale cu resurse deschise TI&C"-22 credite / UPIR 
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Curs formare ,,Dezvoltarea competenţelor în vederea asigurării unui mentorat în învăţământul 

preuniversitar,,-15 credite / CCD Botoșani 

2017-2018 Certificat ,,Prevenție și Pregătire pentru Dezastre,,- 

Adeverinţă formator„Abilitarea metodiştilor ISJ” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară / CCD Botoşani 

Certificat-Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă-ŞTIINŢE 

*Competenţa de a desfăşura procesul instructiv – educativ interdisciplinar 

*Dezvoltare a carierei didactice-120 credite 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

 Adeverinţă formator„Abilitarea metodiştilor ISJ” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară / CCD Botoşani 

Adeverință activitate de consiliere și mentorat pentru debutanți. Harta debutantului / CCD Botoșani 

Decizie Grup de lucru pentru revizuirea programelor școlare la disciplina biologie / ISJ Botoșani 

Certificat de mentor-25 ore 

*Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

*Valorificarea metodelor și tehnicilor de cunoaștere și activizare a cadrelor didactice 

*Dezvoltarea competențelor de comunicare interactivă, comunicare mentor-student/stagiar,  organizarea  

activității de practică/stagiatură, evaluarea performanțelor studenților / CCD Botoșani 

2015-2016 Atestat  program de formare „Competenţe în evaluare a cadrelor didactice pentru examene şi concursuri 

naţionale” -30 credite 

*Competențe metodologice, de evaluare, de comunicare și relaționare diversificate, specifice evaluării 

Adeverinţă formator „Valorificarea concluziilor inspecţiei şcolare”-10 ore 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară 

Adeverinţă Formator ,,Evaluator pentru examene naţionale”-25 ore 

*Competențe metodologice, de evaluare, de comunicare și relaționare diversificate, specifice evaluării / 

CCD Botoșani  

2014-2015 Atestat de formare continuă „Managementul Instituţiilor Educaţionale”-60 credite 

* Dezvoltarea competenţelor manageriale ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar / CCD 

Botoșani 

Adeverinţă formator„Abilitarea metodiştilor ISJ” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie şcolară 

CCD Botoşani 

Adeverinţă curs de formare continuă  „Abilitarea metodiştilor ISJ” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară 

Adeverinţă formator „Inspecţia şcolară-componentă a managementului şcolar” 

*Competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de inspecţie 

şcolară  

Adeverinţă curs de formare continuă  „Inspecţia şcolară-componentă a managementului şcolar” -20 

ore 

*Competențe metodologice privind proiectarea, organizarea și desfășurarea activității de inspecție 

școlară, competențe manageriale de sprijinire, consiliere și evaluare, competențe de comunicare și 

relaționare, competențe de monitorizarea curriculumului, a calității procesului educațional și a activității 

cadrelor didactice, competențe de managment educațional și de asigurare a calității educației 

Atestat  program de formare ,,Competenţă, inovare şi profesionalism prin TIC”- 40 credite 

*Formarea competenţelor IT şi certificare IT 

Atestat  program de formare ,,Alternativa la formal-educaţia nonformală”-15 credite 

*Competenţe metodologice, Competenţe de comunicare şi relaţionare, Competenţe psihosociale,  

Competenţe de evaluare specifice 

Certificat program de formare „Formarea formatorilor locali” ,specializarea Educaţia adulţilor 

*Formarea şi dezvoltarea competenţelor profesorilor de biologie, îmbunătăţirea calităţii învăţământului. 

/ CCD Botoşani 

Adeverinţă CURS ,,Sănătatea pentru toţi”, CCD Botoşani 

2007-2010 Adeverinţă curs Consiliere şi orientare - 24 ore 
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Autocunoaștere și dezvoltare personală, comunicare și abilități sociale, managmentul informațiilor și 

al învățării, planificarea carierei, calitatea stilului de viață. Planificarea carierei şi calitatea stilului de 

viaţă    / CCD Botoșani 

Adeverinţă program de formare continuă ,, introducerea noţiunilor de securitate şi sănatate în muncă 

în învăţământul primar şi gimnazial-parte integrantă a pregătirii pentru viaţă a copiilor noştri” 

DPPD – Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi”  Iaşi 

Adeverinţă curs de formare profesională „AeL” 

*Pregătire în vederea utilizării AeL.  

*Pregătirea în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru AeL 

SIVECO România S.A 

2019 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

2003 

Certificat – Grad didactic I – biologie 

*Competenţa de a desfăşura procesul instructiv – educativ  

*Dezvoltare a carierei didactice 

Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de biologie 

 

Certificat-Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă-ŞTIINŢE 

*Competenţa de a desfăşura procesul instructiv – educativ interdisciplinar 

*Dezvoltare a carierei didactice-120 credite 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ştiinţe 

 

Certificat – Grad didactic II – biologie 

*Competenţa de a desfăşura procesul instructiv – educativ  

*Dezvoltare a carierei didactice 

Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de biologie 

 

Certificat – Grad didactic-definitiv– biologie 

*Competenţa de a desfăşura procesul instructiv – educativ  

*Dezvoltare a carierei didactice 

Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de biologie 

   

Diplomă de absolvire – Absolvent BIOLOGIE 

*Competenţa de a desfăşura procesul instructiv – educativ  

*Dezvoltarea competenţelor didactice pentru disciplina biologie 

 Universitatea ,,Al.I.Cuza”  Iaşi, Facultatea de biologie 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
 A2  A2  A2  A2  A2 

Limba franceză  
 A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 

Competențe de 

comunicare 

 

Competențe de comunicare, dovedite prin participarea la cursurile din cadrul programelor de formare și în 

cadrul activităților de formator  

✓ Adaptarea limbajelor, metodelor şi tehnicilor de interrelaţionare la particularităţile grupului şi 

mesajului oferit către profesori și  elevi. 

✓ Adoptarea unor tehnici de animare a grupului în scopul desfăşurării optime a procesului 

educativ. 

✓ Dobândirea deprinderilor de lucru în grup, putere de muncă şi rezistenţă fizică şi psihică. 

✓ Capacitate de analiză, sinteză,  prognoză și diagnoză 
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Soluţionarea situaţiilor conflictuale, în urma investigării, prin mediere şi negociere, în vederea 

asigurării unui climat de încredere şi responsabilitate asupra propriului proces de învatare/dezvoltare 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

Coordonarea activităţii în specialitate şi didactică-activitatea de formator 

Competenţe de consiliere și evaluare a personalului şi a activitatilor derulate-activitatea de metodist 

Competenţe în munca de organizare, administrare, coordonare, monitorizare, evaluare a olimpiadelor și 

concursurilor şcolare-biologie, ecologie, sanitare 

Competențe în munca de organizare, administrare, coordonare, monitorizare a examenelor naționale (evaluare 

națională, bacalaureat, examen de certificare a competențelor, titularizare) 

Competențe în evaluare a lucrărilor la examenul de bacalaureat (evaluator 2016-2021) 

Competențe în coordonarea proiectelor și programelor educative, activităților   extrașcolare și 

extracurriculare, campanii și acțiuni sociale, de binefacere, de voluntariat 

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

 

Atestat  program de formare  ,,Competenţă, inovare şi profesionalism prin TIC” 

*Formarea competenţelor IT şi certificare IT, 40 credite 

Adeverinţă curs de formare profesională „AeL” 

*Pregătire în vederea utilizării AeL.  

*Pregătirea în vederea elaborării materialelor educaţionale pentru AeL / SIVECO România S.A. 

Curs formare "Competente digitale cu resurse deschise TI&C"-22 credite / UPIR 

Adeverință  webinar de formare pe Google Meet  ,,Instrumente web 2.0 utile în activitatea on-line,,  

CCD Botoșani 

Adeverință  webinar de formare pe Google Meet  ,,Utilizarea aplicației JAMBOARD în predarea on-

line,, / CCD Botoșani 

Alte competențe și 

aptitudini 

Cunoașterea procedurilor ce vizează inspecţia şcolară 

Cunoașterea procedurilor ce vizează asigurarea evaluării şi calităţii 

Cunoașterea instrumentelor Microsoft Office™ obţinute prin prisma educaţiei şi formării profesionale 

Informaţii suplimentare 

Conferințe/Simpozioane 

Proiecte/ Seminarii 

 

  *Sesiunea de aplicare a mecanismelor/instrumentelor dezvoltate/elaborate/actualizate/îmbunătățite 

în cadrul proiectului ProForm-PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare 

continuă/POCU/73/6/6/108182 

*Seminarul Schimb de bune practici pentru asigurarea calității în educație, dezvoltare profesională 

și pentru facilitarea dialogului școală-comunitate –familie în cadrul proiectului ProForm-

PROfesionalizarea cadrelor didactice prin FORMare continuă/POCU/73/6/6/108182 

*Workshop-ul pentru dezvoltare profesională în cadrul proiectului ProForm-PROfesionalizarea 

cadrelor didactice prin FORMare continuă/POCU/73/6/6/108182 

*Simpozionul Național de didactică ,,Modernitate și inovație în învățământul românesc,, ediția a 

XVI a. 

*Simpozionul Județean ,,Noi și Natura” 2019, ediția a XII-a. 

*Simpozionul Naţional ,,Biodiversitate şi dezvoltare durabilă,,ediţia a XIII a, poziţia 1262 

*Conferinţa naţională Erasmus 2019- VET in Erasmus+ 

*Conferința Națională ,,Utilizarea metodelor moderne de predare bazate pe PBL (Problem Based 

Learning)-învățarea prin problematizare și MI (Multiple Inteligence) theory-Teoria 

 Inteligențelor Multiple-2018 

*Conferință internațională -VET in Erasmus+ 2018 

*Simpozion interjudețean ,,Biodiversitate și dezvoltare durabilă,,-ediția a XII a, 2018 

*Simpozion Național ,,Noile Educații, răspunsuri la imperativele lumii contemporane,, -CAEN 17, 

2017, ISSN-2392-9359 

*Conferința din Proiectul ,,Learning using non-formal methods durring classes,,-2017 

*Conferință Proiect Erasmus+-Education and Training From Italia-2017 

*Conferință locală ,,Ziua Educației Nonformale,,-2016 

*Simpozion Național ,,Stil de viață sănătos,,-Sanatatea fizică, emoțională și socială, factori 

intercondiționali,,-ISSN 2360-3453, 2017 

*Simpozion internațional ,,Extemporal la dirigenție,, Toleranța în mediul școlar, ISSN 2501-1162 

*Simpozion Național-educația pentru toleranță și respect 

*Simpozion Național ,,Strategii funcționale de prevenire și combatere a abandonului școlar în medii 

defavorizate-Abandonul școlar și familia, CAEN 2016, POZ. 22 

*Simpozion Național ,,Performanță și prestigiu în educație, transdisciplinaritate, creativitate,, ISBN 

978-973-0-23749-8 

*Conferință internațională de matematica ,,Acad. O. Onicescu-125 de ani de la naștere,, 

*Proiect internațional Senior Experten Service, RO-BO NURSE/71542880 
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*Dialoguri critice nr. 6-ISSN-L 2360-5537 

* Dialoguri critice nr. 8-ISSN-L 2360-5537 

* Articol  „Corpii străini în activitatea cercului de biologie” – Simpozionul Naţional „ introducerea 

noţiunilor de securitate şi sănătate în muncă în învăţământul primar şi gimnazial-parte integrante a 

pregătirii pentru viaţă a copiilor noştri”, martie 2010 

* Articol ,,Transplantul de organe acceptare sau refuz,,- revista Hygeea 

*Manifestări Ştiinţifice , Asociaţia Română pentru Educaţie Permanentă-,,Acţiunea uleiului de 

porumb asupra colesteromiei experimentale” 

*Simpozion Național ,,Managementul Sănătății și securității ocupaționale,, ISSN-2501-3297 

*Simpozionul Naţional ,,Între imaginaţie şi aplicaţie,,octombrie 2016-,,Educaţia ecologică 

nonformală” ISBN 9786066242745 

*„Corpii straini în activitatea cercului de biologie” – Simpozionul Naţional „ introducerea noţiunilor 

de securitate şi sănătate în muncă în învăţământul primar şi gimnazial-parte integrante a pregătirii 

pentru viaţă a copiilor noştri”, martie 2010, CAEN 75 

*Simpozion ,,Un viitor mai bun prin educaţie”, ID-142190 

*Seminar de diseminar-workshop ,,Un viitor mai bun prin educaţie”, Proiect Posdru/162/22.2/S/ID-

142190  

*Conferinţa naţională ,,Terapii complementare – Natură-Sănătate-Frumuseţe,,-2012/2016 

*Conferinţa internaţională ,,Benchmarking in Education”, Kutahya, Turcia -26 martie 2015  

*Simpozionul Naţional de Didactică ,,Curriculum la decizia scolaii-perspective inovative,, (2018) 

ediția a XV-a 

*Simpozionul Naţional de Didactică,, Strategii de optimizare a managementului clasei de elevi,,  

(2017) ediția a XIV-a 

*Simpozionul Naţional de Didactică ,,Noile educaţii-o continuă provocare pentru şcoala 

românească,, ( 2016), ediția a XIII-a 

* Simpozionul Naţional de Didactică ,,Şcoala, familia şi comunitatea - parteneri în dezvoltarea 

personalităţii elevilor”,(2015), ediția a XII-a 

* Simpozionul Național de Didactică ,,Competențe cheie și integrarea învățământului românesc în 

contextual european” (2012), ediția a IX-a  

* Simpozion Național de Didactică ”Educația nonformală și informală-realități și perspective în 

scoala românească” (2014), ediția a XI-a 

* Simpozionul județean ”Noi și natura”, mai 2015/mai 2016/mai 2017/mai 2018 

 * Conferinţa internaţională,,Benchmarking in Education,, Botosani, România-11 iunie 2015  

sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă,,-2014  

 *Proiect educaţional  finanţat de Uniunea Europeană în cadrul  Programului Phare 2006 ,,Cum vezi 

sănătatea mintală,,-2009 

* Proiect educaţional  finanţat de Uniunea Europeană ,,Tineret în acţiune,,-2010 

*Proiect ,,Program transnațional de îmbunătăţire a stagiilor de pregătire practică a elevilor din şcolile 

sanitare pentru facilitarea tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă,,-2014  

*Proiect Comenius Regio, LLP, cu titlul,,Implementing  Benchmarking in School Improvement,, nr. 

COM-13- 

* Proiectul Erasmus ,,Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului școlar,, 

*Proiectul Erasmus ,,Adapting IT teachers competences and knowledge to modern robotics and web 

technologies,, 

*Proiectul ,,Adaptarea competențelor și cunoștințelor de specialitate ale profesorilor de informatică la 

robotică și tehnologii web moderne,,ERASMUS+ 

*Coordonator Concurs Naţional Sanitarii Pricepuţi/Crucea Roșie-etapa locală/judeţeană-concurs de 

acordare a primului ajutor 

*Coordonator proiect judeţean de promovare a unui stil de viaţă sănătos ,,Bolile care ne ameninţă în 

secolul  XXI,, cuprinzând 6 activităţi extraşcolare, în colaborare cu 4 unităţi de învăţământ, 2015. 

*Coordonator  Proiect Educaţional  ,,O viaţă poate depinde de fiecare dintre noi!”- Cursul de Prim Ajutor 

de Bază în colaborare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie, Filiala Botoşani 

*Proiect educaţional  în colaborare cu Fundaţia Estuar ,finanţat de Uniunea Europeană în cadrul  Programului 

Phare 2006 ,,Împreună putem învinge mentalitatea, indiferenţa, teama!”, 2009 

* Proiect educaţional  în colaborare cu Fundaţia Estuar ,finanţat de Uniunea Europeană în cadrul  Programului 

Phare 2006 ,,Cum vezi sănătatea mintală”, 2009 

* Conferinţa naţională ,,Terapii complementare– Natura-Sănătate-Frumuseţe,,-evaluarea stării de sănătate 

personală (2012/2016) 
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* Coordonator Proiect Educaţional de sensibilizare şi responsabilizare a întregii comunităţi ,,Botoşani-oraş 

curat”, 2016 

*Coordonator proiect judeţean de promovare a unui stil de viaţă ecologic,,Educaţia  Ecologică a tinerilor ,,2015, 

cuprinzând  6 activităţi extraşcolare, în colaborare cu 4 unităţi de învăţământ 

*Coordonator concurs naţional,, Împreună pentru  un mediu mai sănătos”, 2010. 

*Coordonator /Îndrumător Concurs Naţional de Ecologie şi Protecţia Mediului ,,Bune practici în educaţia 

pentru protecţia mediului” 

*Proiect internaţional Senior Experten Service, RO-BO NURSE / 71542880-noiembrie/decembrie 2015 

* Concurs Național ,,Picătura magică de viață-apa!,,, în cadrul Proiectului ,, Integrarea elevilor cu CES, aprilie 

2016 

* Concurs Național ,,Casa noastră-Pământul ! » în cadrul Proiectului ,, Integrarea elevilor cu CES » 

- Cursul de Prim Ajutor de Bază în colaborare cu Societatea Naţională de Cruce Roşie, Filiala Botoşani 

 

 

 


