
INFORMAŢII PERSONALE

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

POZIŢIA
LOCUL DE MUNCĂ DORIT

STUDIILE PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

BERZA I. MIRELA
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Sexul FEMININ | Data naşterii 27.07.1964 | Naţionalitatea Română

Colegiul Național Ferdinand I Bacău
Director

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ

01.09.2016-prezent
Profesor de biologie

Membru în consiliul de administrație al Colegiului Național Ferdinand I Bacău

01.09.2013-Director
31.08.2016 Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău, str. George Bacovia nr 45, tel 0234-513565,

mail – ferdinandbc@yahoo.com. , www.colegiulferdinand.ro,

▪ Managementul organizaţiei şcolare: proiectare, organizare, conducere operațională, control-evaluare, motivare, 
implicare/participare, formare/ dezvoltare personală, formarea grupurilor/dezvoltarea echipelor, negocierea/rezolvarea 
conflictelor; parteneriat funcțional cu elevii și cu părinții, numeroase proiecte în parteneriat cu Alumni Ferdinand, 
implementarea a 3 proiecte pe Legea 350/2005, implementarea unui proiect Erasmus+, înființarea unei clase Confucius, 
lansarea și realizarea a trei ediții de ReGala Ferdinand, autorizarea specializarii știițele naturii începând din anul școlar 
2014-2015 și multe alte proiecte de dezvoltare a organizației, de schimbare a culturii organizaționale și de
dezvolatre;

• Expert selecție/gestiune/menţinere grup ţintă în cadrul proiectului DATA “Dezvoltare Activa prin Tranziția 
Activă”,
POSDRU/175/2.1/S/151527;
•Responsabil cu diseminarea în cadrul proiectului Leonardo- Sen - School Electronic News;

•Responsabil cu diseminarea în Comisia de gestiune din cadrul proiectului 2015-1-RO01-KA102-014651

„Ferdinand-TUTOR”

Educaţie / Învăţământ

Sept.2006- Profesor de biologie
sept.2013 Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău, str. George Bacovia nr 45, tel 0234-513565

▪ Elaborarea documentelor de organizare curriculară, planificarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare, organizarea
diferenţiată a activităţilor de predareînvăţare- evaluare conform programei şcolare, asigurarea materialului didactic
adecvat, managementul educativ al colectivului de elevi, organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare,
îndeplinirea atribuţiilor conform fișei postului,
diriginte, șef de catedră, membru in consiliul de administrație al școlii, coordonator al practicii studenților de la Facultatea
de Biologie din Bacau, mentor pentru studenții de la facultatea de Biologie , coordonator al activității elevilor la biologie
în cadrul Centrului de Excelență Bacău, responsabil Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității.
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Educaţie / Învăţământ

Martie 2005-august 2006

Iunie 2002-martie 2005

Septembrie 1990-iunie 2002

Inspector şcolar general adjunct- compartiment curriculum
Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău, str. Oituz, nr.24, cod 600266, Bacău, telefon 0234/511899

▪ Elaborarea documentelor de organizare curriculară la nivel județean, planificarea activităţilor de 
inspecție, organizarea diferenţiată a activităţilor de inspecție, managementul colectivului de 
inspectori școlari, organizarea olimpiadelor școlare, organizarea examenlor naționale- teste la 
clasa a VIII a, examen de competențe, examen de bacalaureat, examen de admintere în liceu, 
îndeplinirea atribuţiilor conform fișei postului
• Asistent coordonator -Proiect PHARE 2003 “ Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate-

școală atractivă pentru toți”

Educaţie / Îndrumare şi control

Inspector şcolar de specialitate – biologie
Inspectoratul Școlar al Județului Bacău, str. Oituz, nr.24, cod 600266, Bacău, telefon 0234/511899

▪ Elaborarea documentelor de organizare curriculară la nivel județean, planificarea activităţilor de inspecție, 
organizarea diferenţiată a activităţilor de inspecție, managementul colectivului de inspectori școlari, 
organizarea activităţilor extraşcolare şi extracurriculare, îndeplinirea atribuţiilor conform fișei postului

Educaţie / Îndrumare şi control

Profesor de biologie
Colegiul Naţional Ferdinand I Bacău, str. George Bacovia nr 45, tel 0234-513565

Septembrie 1988- Iunie
1989

▪ Elaborarea documentelor de organizare curriculară, planificarea activităţilor de predare-învăţare-
evaluare, organizarea diferenţiată a activităţilor de predare-învăţare-evaluare conform programei 
şcolare, asigurarea materialului didactic adecvat, managementul colectivelor de elevi, organizarea 
de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, îndeplinirea atribuţiilor conform fișei postului, diriginte, 
șef de catedră, membru in consiliul de administratie al școlii, coordonator al practicii studenților de 
la Facultatea de Biologie din Bacau, mentor pentru studenții de la facultatea de Biologie , 
coordonator al activității elevilor la biologie în cadrul Centrului de Excelență Bacău.

Educaţie / Învăţământ

Profesor de biologie
Şcoala cu clasele I-VIII Băcioi, Corbasca, Bacău

▪ Elaborarea documentelor de organizare curriculară, planificarea activităţilor de predare-învăţare-
evaluare, organizarea diferenţiată a activităţilor de predare învăţare-evaluare conform programei 
şcolare, asigurarea materialului didactic adecvat, managementul educativ al colectivului de elevi, 
organizarea de activităţi extraşcolare şi extracurriculare, îndeplinirea atribuţiilor conform fișei postului,

Educaţie / Învăţământ

Septembrie 1982-sept. 1983 Asistent medical

Sanatoriul Bisericani, Neamţ

▪ Atribuţii de îngrijire bolnavi, conform fişei postului
▪ Certificat - Soră medicală
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE

2007-2009

2007

2000

1983-1988

1982-1983

1978-1982

Master MBA , tema dizertatiei "Managementul organizației școlare - Colegiul Scrieţi nivelul EQF,

National Ferdinand I Bacau" dacă îl cunoaşteţi

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi – CETEX, Studii aprofundate - 4 semestre - 150 de credite - disertație 

Domenii studiate - Management financiar, managemntul resurselor umane, managementul marketingului, 

negociere în afaceri, contabilitate şi economie, cultura organizaţională şi leadership, managemntul proiectelor, 

management strategic, schimbare organizaţională, managementul calităţii, managementul proiectelor, 

marketing internaţional, metodologie de cercetare ș.a.

▪ Curs de limba engleză – iniţiere , Curs limba engleză – avansaţi , Adev. Nr. 182/29.01.2007, Adev. Nr.
1363/05.04.2007

Ajutor analist programator
Certificat de calificare profesională nr. 3/11.12.2000 – 3 luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi C.N. 
„Ferdinand I” Bacău, Studii complementare,

Noţiuni de programare de nivel mediu

Licenţă în biologie

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Studii universitare
Facultatea de biologie, geografie, geologie-sectia biologie

Sanatoriul Bisericani Neamț
Certificat sora medicală

Diploma de bacalaureat

▪ Liceul Sanitar Bacău
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EXPERIENȚĂ
îN
DOMENIILE

1)
2001-2009

2007-2008

2004 si 2005

2006

2009

2008-2010

2011

2001-2013

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

• Mentor- Adeverința nr. 6/ 12.02.2002, Îndrumător practică pedagogică – studenţi Universitatea „Vasile 
Alecsandri” Bacău – Facultatea de Biologie- Protocol de colaborare cu Universitatea din Bacau nr. 5433/2002, 
1852/2002, Certificat seria G nr 00031961 eliberat in 2010 cu nr 8411/11.01.2010 și supliment descriptiv

•Auditor în domeniul calității – Certificat seria F , nr 0037111 și supliment descriptiv

• Formator național în Educație pentru sănătate- adeverința nr. 36398/2004 și Certificat de formator nr 28265/2005

• Formator "Școala incluziva- scoala europeana"- Adev. 1104/15.09.2006

• Șef de catedră (biologie+chimie) la Colegiul Național Ferdinand I Bacău- Decizia nr. 15/6.02.2009, Notă 
de serviciu nr 377/2011

•Responsabil al Comisiei de Evaluare și Asigurare a calității la Colegiul Național Ferdinand I Bacău -
Deciziile : nr. 345/11.12.2008, nr. 158/26.10.2009, 13/6.02.2009;

• Formator INSAM- Adeverința nr.213074100DBC/7.11.2011 în cadrul POSDRU/1/1.1/S/3, ID 3074

• Profesor la Centrul de Excelență Bacau- Informare 2001, Diplomă de excelență 2002, Diploma 2003, 
Adeverința 270/2007, Adeverința nr 31/2015

2014

2013-2016

2016

2)

2002-2005

Martie 2005-august
2006

2006-2007

2008

2001-2010

MEMBRU IN
COMISII

JUDEȚENE

•Facilitator pentru invațarea permanentă- Adeverința nr. 968/24.06.2014 și certificat seria F nr 0161999

• Director al Colegiului Național Ferdinand I Bacău - Deciziile : nr 834/20.08.2013, nr 
1064/27.08.2014, 899/27.08.2015;

• Membru în consiliul de administrație al colegiului – Adeverința 5778/19.09.2016

• inspector școlar de biologie – Adeverințe cu calificativele 2002, 2003, 2004 si Adeverința nr. 145/10.01.2006

• Inspector școlar general adjunct- compartiment curriculum – conform Ord. De Ministru Nr. 
3585/15.03.2005 și Ord de Ministru nr. 4887/2 sep 2005

• Metodist al Casei Corpului Didacti Bacau - Decizia nr 27/07/11/2006, coordonator al Programului 
" Școala incluzivă- școala europeană"- conform procesului verbal din 09.12.2006

• Auditor în domeniul calității- Certificat seria F nr 0037111 eliberat cu nr. 2961/25.09.2008

• Metodist al ISJ Bacau- biologie conform deciziilor înregistrate cu nr 8191/2001, 11.475/2002, 
10309/2003, decizie nr 3386/204, 3866/2005, 43/2007, 1566/2009,

• Vicepreședinte- Olimpiada de biologie 2004- Decizia nr. 3/09.01.2004;
• Președinte -Comisia județeană de evaluare si certificare a competențelor profesionale în 
invățmântul liceal, filierele tehnologica si vocationala - Decizia nr. 656 /26.04.2005;
• Membru - Comisia județena a olimpiadei de biologie - Decizia nr.1/ 05.01.2010;
• Membru - Comisia de mobilitate didactică 2014-2015 - Decizia nr. 412/5.05.2014;
• Președinte Comisia de organizare a examenului de bacalaureat - Centrul de Examen de la 
C.T. Gr. Cobalcescu Moinești - 2014;
•Președinte Comisia de organizare a examenului de bacalaureat- Centrul Zonal de Evaluare de la Colegiul
Sportiv Nadia Comaneci Onești-2014;
• Președinte Comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale 2014, 2015 , 
2016 de la Colegiul National Ferdinand I Bacau;
• Președinte Comisia de Evaluare Națională de la Colegiul Național Ferdinand I Bacau 2014, 2016;
• Președinte Comisia din centrul zonal de inscriere în clasa a IX a 2014, 2016;
• Membru in Comisia județeana a olimpiadei de biologie 2016;
• Vicepreședinte in Comisia județeană de organizare a olimpiadei de matematică 2016;
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MEMBRU ÎN
COMISII

NAȚIONALE

PARTICIPARE,
INIȚIERE,

COORDONARE
PROIECTE

2005- 2006

Mai-decembrie
2005

2011

2013

2013

2015

2016

2016

2016

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

• Membru în Comisia Națională de organizare și evaluare a olimpiadei de biologie - 2004;
• Organizator al Olimpiadei Naționale de Chimie-2016;

Asistent coordonator proiect, responsabil cu formarea și cu desegregarea- PROIECT PHARE /2003/005-
551.01.02/22 " Școală atractivă și primitoare pentru toți"- Adresa nr. 269/08.03.2006 și Adresa nr. 582/
15.05.2006;

Formator judeţean - Educaţie incluzivă, metode de învăţare activă şi prin cooperare, rolul comunităţii în 
educaţie, educaţia adulţilor, CDS, educaţie antidiscriminare, in partenriat cu WYG Internaţional şi 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării- Adeverința 11 04/15.09.2006 si coordonator al programului de 
formare al cadrelor didactice – Școala incluzivă- școală europeană- Proces verbal din 09.12.2006

Profesor - Proiect "Leadership în sanatate- Cursuri pregătitoare pentru elevii rromi"- Diploma de participare,

Membru în Comisia de monitorizare, implementare și evaluare a parteneriatului școlar multilateral din cadrul 
proiectului Leonardo- SEN- School Electronics News- Diplomă, copie PV de la consiliul de administrație

Profesor coordonator în cadrul proiectului international PADRI- Adeverința nr. 1269/16.04.2013;

Expert selecție/gestiune/menţinere grup ţintă în cadrul proiectului DATA “Dezvoltare Activa prin Tranzitia Activa”,
POSDRU/175/2.1/S/151527- Diploma, Fișă post

Infiintare Clasa Confucius la Colegiul National Ferdinand I Bacau afiliata Institutului Confucius 
din cadrul Universitatii Bucuresti, cu acordul Hanban China – Adeverinta nr. 77/2015APCNF, 
Informare Rectorat Universitatea Bucuresti inreg. Cu nr. 13570/08.06.2016

Responsabil cu diseminarea in Comisia de gestiune din cadrul proiectului 2015-1-RO01-KA102-

014651 „Ferdinand-TUTOR” – Adeverinta nr. 5066/31 aug 2016, Decizia nr. 402/2015
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CURSURI,
TRAINING-URI

In strainatate
28 martie-3 aprilie 2004

19-23.03.2007

Aprilie 2015

CURSURI,
TRAINING-URI 

-în țară

2016

2015

2014-2015

2013-2014

Mai-iunie 2014

8.01.2014-08.03.2014

2013

Managementul 
institutiiilor02.11.2013-22

.12.2013 

20.11.2013-5.12.2013

2011

2010

2009

2008

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

▪ Conferinţa Europeană de Mediu, Instituto Istruzione Superiore Artistica e per Geometri Terni – Italia, 2004;

▪ Arion Study Visit 2006 (vizite de studiu pentru factori de decizie din învățământul preuniversitar) – 2007 
Brussels – Belgium, Adev. 2030/13.06.2007 , The teaching profession, Socrates National Agency, 2007;

• Vizita și schimb de experiență educațională în China ( Beijing si Xi'an). Vizita delegaţiei din domeniul 
învăţământului a fost organizată cu sprijinul Hanban / Sediul General al Institutelor Confucius, China . Vizita a 
avut drept scop o cunoaştere mai aprofundată a limbii, culturii, condiţiilor sociale şi educaţionale din această ţară, 
cât şi încurajărea dezvoltării cursurilor de limba şi cultura chineză în instituţii de învăţământ din România.

• Psihopedagogie: actualizari, conexiuni, perspective– 25 de credite - organizat de Casa Corpului 
Didactic Gr Tabacaru Bacau;
•Curs de scriere proiecte Erasmus +
•Participare la seminarul internațional The impact of educational partenerships in the context of 
european cultural diversity- examples of good practice Erasmus+ Certificat de participare 2016
• Workshop internațional – Management of Erasmus + Project – Certificat 2016
• Conferință Proiect POSDRU - Dezvoltarea activă prin tranziție activă – Diploma - 2015

•Proiect POSDRU – Personalul didactic din invatamantul preuniversitar și universitar- promotor al 
invățării pe tot parcursul vieții – Adeverința nr. 7023/2015- 5 credite
•Managementul instituțiilor de invățătmânt din perspectiva strategiei anticorupție în educație – curs 
30 de ore organizat de Casa Corpului Didactic Gr Tabacaru Bacau – Adeverința nr 1080/2014

▪ Managementul organizației școlare – 40 de ore – organizat de Casa Corpului Didactic Gr 
Tabacaru Bacau, Adeverința nr 895/11.06.2014

▪ Facilitator pentru invățarea permanentă – 84 ore – 20 credite , organizat de Institutul de Știinte ale 
Educației Bucuresti, Adeverinta nr. 968/24.06.2014

▪ Educație civică- formarea profesorilor – 90 ore – 25 credite ( Abilitati dobandite : educatie incluzivă, 
educație interculturală, educație în diversitatea culturală etc) – organizat de Casa Corpului Didactic 
Gr Tabacaru Bacău, Certificat galben nr 1397/20.05. 2014

Ord OMECTS 5557 / 22.11.2013 – Expert in management

▪ Managementul calității in educatie – 89 ore – 25 credite (Abilități dobândite : competențe în domeniul 
asigurării calității, evaluării instituționale etc) – organizat de Casa Corpului Didactic Gr Tabacaru 
Bacau, Certificat galben nr. 873/14.03.2014

▪ Pedagogia diversității și dificultățile de învățare – 89 ore –25 credite ( Abilități dobândite : educație 
incluzivă, educatie interculturală, educație în diversitatea culturală etc) – organizat de Casa 
Corpului Didactic Gr Tabacaru Bacau,Certificat galben nr 587/13.03.2014

▪ Formare specialişti în evaluare INSAM -7 credite- MECTS POSTDRU/1/1.1/S/3
▪ Curs- Compostare în şcoli – gestionarea deşeurilor menajere-Adev.924/26.05.2012 – 18 ore - Casa Corpului

Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Examen de disertaţie – master - Managementul organizaţiei şcolare C.N. „Ferdinand I” Bacău
▪ Curs- Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei şcolare - biologie , Adev. 3187/20.11.2009,

Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău;
▪ Curs- Manager proiect,, Certif. Nr. 6234/31.08.2009, M.Ed.C şi Ministerul Muncii şi Familiei
▪ Curs- Mentor- Certif. Nr.8411/11.01.2010, M.Ed.C şi Ministerul Muncii şi Familiei
▪ Curs- Programul Naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice (DeCeE)-

Certif. Nr.129/17.08.2009 – 15 credite, MEdC şi Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs - Şcoala incluzivă – şcoală europeană- Certif. Nr. 1297/1.11.2007 – 15 credite- Casa Corpului Didactic

„Grigore Tăbăcaru” Bacău
▪ Curs- Auditor în domeniul calităţii- Certif. Nr. 2961/25.09.2008, M.Ed.C şi Ministerul Muncii şi 

Familiei de Chimie aplicata,
▪ Participare la Conferința Franco- Română de Chimie aplicată- 2008, Bacau, prezentare – Metode 

de învre prin cooperare, implementare, rezultate
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

2006 ▪ Curs - Consiliere şi orientare, Adev. 1586/19.12.2006, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, Casa 
Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

2006 ▪ Curs - TIC iniţiere – 30 credite, Certif. Nr. 664/12.01.2007, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

▪ Curs- Aprofundarea metodelor de învăţare activă – 40 ore, Adev. 841/29.05.2006 , Casa Corpului Didactic
„Grigore Tăbăcaru” Bacău

▪ Curs- Competenţe de comunicare eficientă cu superiorii, cu colegii şi cu subalternii. Antrenamentul 
comunicării, Adev. Nr.248/16.01.2006 , Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

▪ Stagiu de formare manageriala- Inspector european 2007 – Targoviste - 2006
2005-2006 ▪ Curs de limba engleză – iniţiere – 40 ore, Curs limba engleză – avansaţi – 40 ore, Adev. Nr. 

182/29.01.2007, Adev. Nr. 1363/05.04.2007, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

▪ Utilizare AEL – 12 credite Certif. Nr. 4563/27.01.2007, CHFP, SILVECO,Casa Corpului Didactic 
„Grigore Tăbăcaru” Bacău

2005 ▪ Formator judeţean – 30 credite, Educaţie incluzivă, metode de învăţare activă şi prin cooperare, 
rolul comunităţii în educaţie, educaţia adulţilor, CDS, educaţie antidiscriminare, WYG 
Internaţional şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării

▪ Curs- Managementul proiectelor educaţionale – 40 ore, Adeverinţa nr.1107/20.12.2005 , Casa Corpului
Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

2004-2005 ▪ Atestat de formare continuă a cadrelor didactice nr.311/29.11.2005, Managementul organizaţiei 
şcolare – 30 credite, Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

▪ PHARE 2003 – Acces la educatie pentru grupuruile dezavantatjate-39 de credite , 2005-2006, 
Certificat seria B nr 0026846

2004 ▪ Diplomă şi certificat MEdCT şi International Headquarters of Christian School International (ACSI) – 4 credite,
Cunoaşterea valorilor europene şi a proiectelor româneşti în domeniul asigurării calităţii în educaţie, 
Evaluarea şcolilor, Dobândirea competenţelor de monitorizare a calităţii în educaţie, International 
Headquarters of Christian School International (ACSI) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării

▪ Curs - Formator naţional în domeniul educaţiei pentru sănătate Adev. de participare nr.36398/200 şi 
Certificat de formator nr. 28265/2005 Educaţie pentru sănătate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 
Ministerul Sănătăţii,Youth for Youth Fondation

2003 ▪ Certificat de participare-Dobândirea competenţelor de utilizare a platformelor educaţionale AEL 3, 
SIVECO România

2001 ▪ Curs- Mentor- Dobandirea abilitatilor de coordonare a practicii pedagogice a studentilor, Fundatia 
EuroEd şi Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE
cunoscute

Ascultare Citire Participare la Discurs oral
conversaţie

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2

autoevaluare

Limba franceză B2 B2 B2 B2 B1

autoevaluare
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

Competenţe 
de 
comunicare

Competenţe
organizaţionale/

manageriale

▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin cursuri, experienţa proprie de manager , studiu individual, participare 

la workshop-uri, conferințe, seminarii, vizite de studii, schimburi de experiență cu lideri din invățământ și alte domenii.

▪ Bune competente de organizare, motivare, lucru in echipa .

Am coordonat cu rezultate foarte bune activitatea profesorilor de biologie din judeţul Bacău /compartimentul de 

curriculum şi inspecţie şcolară din cadrul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău. Am proiectat şi implementat 

activitatea de formare în domeniul educaţiei incluzive şi am coordonat editarea cursului „Şcoala Incluzivă –

Şcoală europeană” care a fost acreditat prin Decizia nr.55 din 26.06.2006 .

Am implementat un numar mare de proiecte ca director al Colegiului Nationla Ferdinand I Bacau, implicand 

elevii in propria lor formare, profesorii in propria lor motivare, parintii in si absolventii, creand echipe care au 

lucrat foarte bine si cu rezultate vizibile.

Competenţe 
dobândite la 

locul de 
muncă

Competenţe

informatice

Alte

competenţe

Permis de 
conducere

▪ 27 de ani de experiență de lucru cu oamenii , relaționare și comunicare foarte bună cu elevii , colegii, părinții și 

membrii comunității ,lecții de leadership învățate și împărtășite, competețe de proiectare, planificare, 

organizare, evaluare, monitorizare și îmbunățățire continuă.

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, Power Point)

▪ Corel

▪ Internet

▪ scriere si implementare proiecte;

▪ Ajutor analist programator  Certificat de calificare profesională nr. 3/11.12.2000 – 3 luni, Ministerul Educaţiei şi Cercetării,

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău

• Cetificat de calificare – sora medicală

▪ B, din 1996

INFORMAȚII
țSUPLIMENTARE
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Publicaţii

Cărți

Articole

Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

▪ „Admiterea în învățământul superior, bacalaureat, biologie, teste, Editura Aramis, Bucureşti, 2003, 
ISBN - 973-8473-14-4, în colaborare;

▪ „Sinteze şi teste pentru examenul de titularizare, biologie”, Editura SAM, Bacău, 2004,ISBN, în colaborare;
▪ Referent ştiinţific la manualul pentru clasa I, „Cunoaşterea mediului”, Editura All, Bucureşti, 2004;

▪ „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, Proiect PHARE 2003, Școală atractivă și primitoare 
pentru toți, suport de curs, 2006, ISBN - 973-87603-7-2, în colaborare;

▪ „Şcoală incluzivă- școală europeană – concept , metode, practici” – 2007, Editura Casei Corpului 
Didactic Bacău, în colaborare, CCD Bacău, ISBN- 978-973-8928-68-8;

▪ Şcoală incluzivă- școală europeană – concept , metode, practice- ediția a doua, revizuită și adăugită” –
2008, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, în colaborare, CCD Bacău, ISBN- 978-973-8928-45-9;

▪ „Încredere și sprijin reciproc între părinți și școală ”-articol in Revista Proiectului PHARE 2003, în 
colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISBN 973-8928-21-4;

▪ „Indictori privind școala incluzivă ”, Formarea cadrelor didactice și asigurarea calității în educație”, Proiect de 
lecție”, -articole in Buletin informativ nr 1, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic
Bacău;

▪ „Bilanț al proiectului după șapte luni ”, -articol in Buletin informativ nr 2, PHARE 2003, în 
colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ „Proiectul nostru după zece luni”, -articol in Buletin informativ nr 3, PHARE 2003, în colaborare, 2006, 
Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 4, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 
1841-9666, colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 5, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 
ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 6, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 
ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 7, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 
ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ Droguri concomitente , CHIM-FIZ-BIO-MAT- revistă de științe – 2006, Editura Egal, Bacău, ISSN =1842-4538

Distincţii

Examen de 
licență 

Media generală a 
anilor studii în 

facultate
Recomandare 

pentru 
învăţământul 

superior 
Gradul I 
Gradul II 

Definitivat

▪ Diploma acordată de ISJ pentru rezultate deosebite ale elevilor îndrumaţi pentru olimpiadă, faza judeţeană sau 
naţională (la faza naţională: eleva Antoniu Flavia a obţinut menţiune-1996, eleva Gârbia Roxana a obţinut 
premiul III în 1999 şi premiul I în 2000 şi s-a calificat în lotul lărgit de pregătire pentru olimpiada internaţională-
2000, eleva Gavriliu Diana a obţinut menţiune-2001 şi 2002 iar în 2002 a făcut parte din lotul lărgit de pregătire 
de la Cluj, elevul Vizitiu Alexandru a participat la olimpiada naţională, 2004);

▪ Diplomă şi certificat MEdCT şi International Headquarters of Christian School International (ACSI) – 4 credite,
Cunoaşterea valorilor europene şi a proiectelor româneşti în domeniul asigurării calităţii în educaţie, 
Evaluarea şcolilor, Dobândirea competenţelor de monitorizare a calităţii în educaţie, International 
Headquarters of Christian School International (ACSI) şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, 2004;

▪ Ordinul „Meritul pentru Învăţământ” în grad de Cavaler, prin decret prezidenţial, nr. 1097 din 10 decembrie 2004

▪ Diploma Gheoghe Lazăr clasa a II a – pentru preocupări deosebite în activitatea didactică, rezultate 
remarcabile obținute la nivel internațional și național, în formarea și educarea tinerilor - 2008

▪ Sesiunea iunie 1988, media 10
▪
▪ 9,68

▪ Gradele didactice si mediile obţinute la gradele didactice
▪ anul obţinerii  2000, media 10 (zece)
▪ anul obţinerii  1996, media 9.79(noua 79%)
▪ anul obţinerii 1992, media 10(zece)
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

ANEXE

a)1. • Diploma de master si supliment de diplomă;

• Recomadare pentru învățămîntul superior; 

a) 2. …..

b) 1.

• Certificat de participare la seminarul international The impact of educational partenerships in the context of european cultural 

diversity-examples of good practice Erasmus;

• Certificat de participare - workshop internațional – Management of Erasmus+ Project ;

• Diploma de participare la Conferința Proiectului POSDRU – Dezvoltare activa prin Tranzitia activa

• Adeverința - Activități de dezvoltare profesionala- Proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155;

• Adeverinta nr 1080/11.09.2014 – Managementul instituțiilor de invățământ din perspectiva strategiei anticorupție în

educație;

•Adeverinta nr 895/11.06.2014- Managementul organizației școlare;

• Atestat + fișa de competențe - Facilitator pentru învătarea permanentă în scoala ;

▪ Atestat + fișa de competențe -Educație civică - formarea profesorilor;

• Atestat + fisa de competente -Managementul calitatii in educatie;

• Atestat + fișa de competențe - Pedagogia diversității și dificultățile de învățare;

• Adeverința - Abilitarea corpului de metodişti pentru realizarea inspecţiei şcolare - biologie;

• Certificat- Manager proiect;

• Atestat + fișa de competente - Programul Naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare a cadrelor didactice (DeCeE);

• Atestat + fișa de competente -Şcoala incluzivă – şcoală europeană;

• Adeverința - Consiliere şi orientare;

• Certificat de participare la Colocviul de chimie aplicată și lista cu lucrările prezentate ;

• Adeverința - Antrenamentul comunicării;

• Atestat + fișa de competențe - TIC iniţiere;

• Adeverința - Metode de învățare activă ;

• Participare la stagiul național de formare managerială – Inspector 2007 – Targoviste – Ordin de deplasare;

• Atestat + fișa de competențe - Utilizare AEL;

• Adeverința - Managemetul proiectelor educaționale ;

• Atestat + fișa de competențe - Managementul organizaţiei şcolare;

• Atestat + fișa de competențe - " PHARE 2003- Acces la educație pentru grupuri dezavantajate;

• Diploma - Stagiul de formare "Valori europene și proiecte românești în domeniul asigurării calității în educație "

• Certificat - Modelul Evaluării Colegiale și Evaluarea Educației Morale ;

• Diploma - coordonator al conferinței interjudețene " Solomon Marcus";
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

b)2.

•Articol de presa despre participarea la Conferintț europeană de mediu- Terni Italia, lista de participanți la conferinta de la 

Terni, Adresa de la Institutul din Terni;

• Adeverința - vizita Arion prin programul Socrates, extras din aplicație, contract Arion 2006;

• Invitație , lista cu participanții, program vizita de studii in China -2015.

c) 1.

• Nota de serviciu cu nr. deciziei pentru sef de catedra- 2009 si 2011;

• Decizie privind consituirea CEAC ;

• Note de serviciu cu deciziile privind responsabiltățile din CEAC 2008-2009;

• Decizie privind detașarea în interesul invățământului în funcția de director 2013-2014, 2014-2015 si 2015-2016;

• Adeverința care atesta ca sunt membru in consiliul de administratie al colegiului – 2016-2017

• Adeverinta de absolvire a cursului de facilitator pentru invatarea permaneneta in scoala;

• Atestat +fisa de competente - facilitator pentru invatarea permaneneta in scoala;

• Adeverinta si certificare de participare la cursul de formare de mentori;

• Protocol de colaborare pentru mentori de indrumare de practica pedagogica a sutdentilor;

• Certificat + supliment descriptiv - mentor ;

• Certificat de formator in Educatia pentru sanatate;

• Adeverința de participare la cursurile de formare de formatori pentru Educație pentru sănătate;

• Articol despre programul național de Educație pentru sănătate, în judetul Bacau;

• Adeverința de formator -"Formare specialisti in evaluare INSAM";

• Adeverința de formator în cadrul Programului "Scoala incluzivă-scoală europeana"+ decizia de acreditare a programului;

• Adresa - coordonator al pregătirii elevilor la biologie în cadrul Centrului de Excelenta filiala Bacau;

• Diplome si adeverinta pentru calitatea de profesor la Centrului de Excelenta filiala Bacau;

c) 2.

• Adeverinta cu calificativele de inspector scolar de specialitate de biologie 2002-2005;

• Ordine de numire ca inspector școlar general adjunct martie 2005-septembrie 2005, septembtie 2005-august 2006;

• Decizia de numire ca metodist al CCD Bacau;

• Proces verbal care atestă coordonarea programului "Școala incluzivă- școală europeană";

• Certificat de auditor în domeniul calității + supliment descriptiv;

• 8 decizii de metodist al ISJ - specialitatea biologie ;

• 16 decizii și adeverințe de președinte, vicepreședinte sau membru al diverselor comisii județene;

• Diploma - organizator al Olimpiadei Naționale de Chimie 2016;

• Decizia nr 12/2005 si 84/2005 – Comisia județeană de stabilire a punctajelor pentru acordarea distincțtiilor și premiilor

• Adresa cu componenta comisiei naționale a olimpiadei de biologie -2004;
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

d) 1.

Copii dupa lucrările:

▪ „Admiterea în învățământul superior, bacalaureat, biologie, teste, Editura Aramis, Bucureşti, 2003, ISBN - 973-8473-14-4, în 

colaborare;

▪ „Sinteze și teste pentru examenul de titularizare, biologie”, Editura SAM, Bacău, 2004,ISBN, în colaborare;

▪ Referent ştiinţific la manualul pentru clasa I, „Cunoaşterea mediului”, Editura All, Bucureşti, 2004;

▪ „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, Proiect PHARE 2003, Școală atractivă și primitoare pentru toți, suport de 

curs, 2006, ISBN - 973-87603-7-2, în colaborare;

▪ „Şcoală incluzivă- școală europeană – concept , metode, practici” – 2007, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, în 

colaborare, CCD Bacău, ISBN- 978-973-8928-68-8;

▪ Şcoală incluzivă- școală europeană – concept , metode, practice- ediția a doua, revizuită și adăugită” – 2008, Editura Casei 

Corpului Didactic Bacău, în colaborare, CCD Bacău, ISBN- 978-973-8928-45-9;

d) 2.

▪ Alcaloizii-stimulente, medicamente, stupefiante” – Bacău, 1997 – impreuna cu prof. Silvia Bogdanaeanu - Buletin Ştiinţific; 

•„Încredere și sprijin reciproc între părinți și școală ”-articol in Revista Proiectului PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura 

Casei Corpului Didactic Bacău, ISBN 973-8928-21-4;

▪ „Indictori privind școala incluzivă ”, Formarea cadrelor didactice și asigurarea calității în educație”, Proiect de lecție”, -articole in 

Buletin informativ nr 1, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău;

▪ „Bilanț al proiectului după șapte luni ”, -articol in Buletin informativ nr 2, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei 

Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ „Proiectul nostru după zece luni”, -articol in Buletin informativ nr 3, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei 

Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 4, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, 

colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 5, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, 

colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 6, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, 

colectiv de redacție;

▪ Buletin informativ nr 7, PHARE 2003, în colaborare, 2006, Editura Casei Corpului Didactic Bacău, ISSN 1841-9666, 

colectiv de redacție;

▪ Droguri concomitente , CHIM-FIZ-BIO-MAT- revistă de științe – 2006, Editura Egal, Bacău, ISSN =1842-4538

e)

Coordonare, inițiere sau participare la proiecte de reforma, comunitare, integrare europeana, internaționale

• Adresa nr. 269/08.03.2006 și Adresa nr. 582/15.05.2006- Asistent coordonator proiect, responsabil cu formarea și cu 

desegregarea-PROIECT PHARE /2003/005-551.01.02/22 " Școala atractivă și primitoare pentru toți"- Formator judeţean -

Educaţie incluzivă, metode de învăţare activă şi prin cooperare, rolul comunităţii în educaţie, educaţia adulţilor, CDS, educaţie 

antidiscriminare, in partenriat cu WYG Internaţional şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării
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Curriculum Vitae Scrieţi numele şi prenumele

• Diplome - Profesor - Proiect "Leadership în sănătate- Cursuri pregătitoare pentru elevii rromi"- Diplomă de 
participare,

•Certificat și copie proces verbal al consiliului de administratie al colegiului - Membru în Comisia de monitorizare, 
implementare și evaluare a parteneriatului școlar multilateral din cadrul proiectului Leonardo- SEN- School 
Electronics News

•adeverința - Profesor coordonator în cadrul proiectului internațional PADRI;

•Fișa postului - Expert selecție/gestiune/menţinere grup ţintă în cadrul proiectului DATA “Dezvoltare Activa prin 
Tranzitia Activa”,

POSDRU/175/2.1/S/151527, Diploma de participare la concursul național, Diploma de participare la concursul 
județean, Diploma de participare la tabere de lucru, Diploma de organizare a concursului județean, Diploma de 
participare la activități, Diploma de expert pe termen lung.

•Adeverinta nr. 77/2015APCNF privind inițierea implementarii cursurilor de limba chineză la Colegiul Național 
Ferdinand I Bacau, Inființarea

Clasei Confucius la Colegiul National Ferdinand I Bacau afiliata Institutului Confucius din cadrul Universității 
București, cu acordul Hanban China și Informare Rectorat Universitatea Bucuresti înreg. cu nr. 13570/08.06.2016.

• Adeverința si decizie - Responsabil cu diseminarea în Comisia de gestiune din cadrul proiectului 2015-1-RO01-
KA102-014651 „Ferdinand-TUTOR” – Adeverinta nr 5066/31 aug 2016, Decizia nr. 402/2015.

f .

• 2 Adeverințe de formare continuă " Invățarea limbilor străine - engleza "

g

• Certificat de calificare profesională - Ajutor analist programator;

• Atestat + fișa de competențe - TIC inițiere;

• Certificat Google for Education;

• Certificat de absolvite - Curs AEL 3;
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