
Curriculum vitae  
 
Informaţii personale  

Nume si prenume Stanciu Florentina 

Adresa Bacău 

Telefon 0748 205 383 

Fax ---- 

Email ladym_ladym78@yahoo.com 

Naţionalitate  Română 

Data  naşterii 17 decembrie 1972 

Sex Feminin 

Experienţa profesională  

  

Perioada ( de la-până la) 1 sept. 2013—acum 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi curriculare si extracurriculare pentru 
dezvoltarea personalităţii elevilor 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul National ,,Ferdinand I,,  -Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ 

  

Perioada ( de la-până la) 1 sept. 2005—31 august 2013 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi curriculare si extracurriculare pentru 
dezvoltarea personalităţii elevilor 

Profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic Letea -Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ 



Curriculum vitae  
 
  

Perioada(de la –până la) 1 sept. 2004—31 august 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activitaţi curriculare şi extracurriculare pentru 
dezvoltarea personalităţii elevilor 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII ‘’Ion Creangă’’-Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ 

  

Perioada(de la –până la) 1 sept. 1998—31 august 2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi curriculare şi extracurriculare pentru 
dezvoltarea personalităţii elevilor 

Profesor diriginte 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII’’Miron Costin’’-Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de limba franceză 

  

Perioada(de la –până la) 1 sept. 1997—31 august 1998 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de limba franceză 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi curriculare si extracurriculare  pentru 
dezvoltarea personalităţii elevilor 

Numele şi adresa  angajatorului Scoala cu clasele I-VIII nr 15 Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ 

  

Perioada (de la –până la) 2004--2006 

Funcţia sau postul ocupat Traducător/interpret 



Curriculum vitae  
 
Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi de traducere şi interpretariat legate de profilul 
societăţii 

Numele şi adresa angajatorului Societatea  CETA, filiala Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Transport internaţional de mărfuri 

  

Educaţie şi formare profesională  

  

Perioada(de la –până la) 2012-2013 

Calificarea/ diploma obţinută Adeverinta  

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continua’’Modele de abordare curriculara a 
educatiei.Proiectarea curriculara a activitatii de 
instruire,, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

24 ore 

  

Perioada(de la –până la) 2012-2013 

Calificarea/ diploma obţinută Adeverinta  

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continua’’ Consiliere si orientare,, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

24 ore 

  

Perioada(de la –până la) 2012-2013 

Calificarea/ diploma obţinută Atestat de formare continua 

Disciplinele  principale studiate/ Formare continua’’Managementul calitatii in educatie,, 



Curriculum vitae  
 
competenţele profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

25 credite transferabile 

  

Perioada(de la –până la) 13.06-17.06 2012 

Calificarea/ diploma obţinută Program de initiere-perfectionare-specializare 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

S.C. Info  Educatia SRL Iasi  

Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la –până la) 09 februarie 2012-31 martie 2012 

Calificarea/ diploma obţinută Atestat de formare continua 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continua’’ Pedagogia  diversitatii si dificultatile  
de invatare ’’ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

25 credite transferabile 

  

Perioada(de la –până la) 13 februarie-15 februarie 2012 

Calificarea/ diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Curs’’Metode si instrumente de educatie nonformala in 
context Tineret in Actiune’’ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau 



Curriculum vitae  
 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la –până la) 2011-2012 

Calificarea/ diploma obţinută Atestat de formare continua 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continua’’Abilitarea corpului de metodisti 
pentru realizarea inspectiei de specialitate-activitati 
extracurriculare(educative)’’ (24 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tabacaru’’ Bacau 

Inspectoratul Scolar al Judetului Bacau 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

25 credite transferabile  

  

Perioada(de la –până la) 2011-2012 

Calificarea/ diploma obţinută Atestat de formare continua 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continua’’Educatie nonformala si educatie 
formala’’(40 ore) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tabacaru’’ Bacau 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la –până la) 21.11.2011-15.12.2011 

Calificarea/ diploma obţinută Program de initiere-perfectionare-specializare 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formator de formatori 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

S.C. Info  Educatia SRL Iasi  

Inspectoratul Scolar al Judetului Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 



Curriculum vitae  
 
  

Perioada(de la –până la) Anul şcolar 2010-2011 

Calificarea/ diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele  principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continuă’’Formare şi dezvoltare profesională în 
mediul defavorizat’’ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

55 credite transferabile 

  

Perioada(de la-până la) 29 aprilie -2 mai 2010 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Seminar eTwinning pe tema parteneriatelor între şcoli 
din România şi cele din străinătate în mediu virtual de 
colaborare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  /furnizorului  de formare 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei România 

Biroul Naţional  eTwinning  Franţa 

Domeniul studiat /aptitudini 
ocupationale 

Seminar    eTwinning  pe tema  parteneriatelor intre 
şcoli din Romania şi cele din străinatate în mediu virtual 
de colaborare 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la –până la) Iunie 2010 

Calificarea/diploma obţinută Atestat 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Membru şi traducător/ interpret  al asociaţiei  umanitare 
Franche-Comté Carpates , Baume les Dames, France 

Numele şi tipul institutiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Association Franche-Comté Carpates , Baume les 
Dames, France  

Nivelul în  clasificarea  naţională sau 
internaţională 

 



Curriculum vitae  
 
  

Perioada(de la –până la) Februarie-aprilie 2010 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare  continuă 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continuă’’Tehnici informaţionale 
computerizate –iniţiere’’ 

Numele şi tipul institutiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea  naţională sau 
internaţională 

30 credite transferabile 

  

Perioada( de la –până la) Februarie-aprilie 2010 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continuă’’Fonduri structurale-Dezvoltare 
instituţională’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
ănvăţământ/ furnizorului de formare   

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

30 credite transferabile 

  

Perioada ( de la-până la) Noiembrie 2009 

Calificarea/ diploma obţinută Certificat  de participare 

Disciplinele principale  studiate / 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continuă ‘’Dimensiuni actuale ale politicilor şi 
practicilor educaţiei incluzive’’ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ /furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic’’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la-până la) Aprilie 2009 

Calificarea/diploma obţinută Atestat 



Curriculum vitae  
 
Disciplinele principale 
studiate/competenţele  profesionale 
dobândite  

Workshop international  ‘’Utilizarea instrumentelor 
MICE pentru creşterea calităţii proiectelor europene’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău 

Association Européenne des Enseignants Roumanie 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada( de la –până la) Martie-mai 2009 

Calificarea/ diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele  profesionale dobândite 

Formare continuă ‘’Şcoala incluzivă-Şcoală europeană’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

15 credite transferabile 

  

Perioada(de la –pana la)       Februarie 2009 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continuă ‘’Originea  rromilor –teorie, legende, 
fapte. Persecutarea rromilor in România(1942-1944) 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la-până la) Noiembrie 2008-martie 2009 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de  formator 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 
dobândite  

Curs de formator 



Curriculum vitae  
 
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de şanse 

Ministerul Educaţiei , Cercetării şi Tineretului 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada ( de la – până la) Anul şcolar 2008-2009 

Calificarea/ diploma obţinută Adeverinţă de participare 

Disciplinele principale  studiate 
/competen-ele profesionale dobândite 

Formare continuă ‘’Şcoala fără discriminare’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada(de la-până la) Februarie 2008 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate 
/competenţele profesionale  dobândite 

Seminarul de formare continuă ‘’Portofoliul profesorului 
documentarist’’  din cadrul proiectului bilateral  franco-
român’’ Educaţie pentru informaţie în mediul rural 
defavorizat 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada ( de la-până la) Mai –iunie 2008 

Calificarea/diploma  obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele  principale studiate 
/competenţele profesionale dobândite 

Formare  continuă ‘’Managementul proiectelor  
educaţionale’’ 



Curriculum vitae  
 
Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa  Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

15 credite transferabile 

  

Perioada( de la –până la) Februarie-martie 2008 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Formare continuă ‘’Managementul organizaţiei şcolare’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa  Corpului Didactic’’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

30 credite transferabile 

  

Perioada( de la-până la) Noiembrie -februarie 2008 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Disciplinele  principale  
studiate/competenţele  profesionale  
dobândite 

Formare continuă  ’’Initiere  IT   si utilizare AeL’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

25 credite transferabile 

  

Perioada( de la –până la) Mai 2008 

Calificarea/ diploma obţinută Certificat  de participare 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţele profesionale dobândite 

Curs de formare continuă’’Discriminare în clasă  şi în 
şcoală.Educaţia incluzivă.Calitatea în educaţie.’’ 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa  Corpului  Didactic ‘’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

Şcoala cu clasele I-VIII ‘’Ion Luca ‘’, Bacău 



Curriculum vitae  
 
Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada( de la –până la) 1992-1997 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele  principale studiate 
/competenţele profesionale dobândite 

Profesor de limba şi literatura română--limba şi 
literatura  franceză 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Bacău 

Facultatea de Litere şi Ştiinţe 

Secţia Română-Franceză 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

Perioada( de la –până la) 2010-2012 

Calificarea/diploma obţinută Examen de disertatie 

Disciplinele  principale studiate 
/competenţele profesionale dobândite 

Comunicare, creativitate si competente psihosociale in 
organizatii 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea ’’ Petru Andrei ’’ din Iasi  

Facultatea de Psihologie si Stiintele Sociale  

4 semestre –curs de zi 

Nivelul în  clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare de master  

130 credite 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba  maternă Româna 

   înţelegere         vorbire   scriere Limbi  străine 

ascultare citire Participare 
la 
conversatie  

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Limba franceză C2 C2 C2  C2 C2 

Limba engleză A2 A2 A1 A1 A1 



Curriculum vitae  
 
Competenţe şi abilităţi sociale O bună capacitate de comunicare interumană în orice 

colectiv social. 

Capacitatea de a gestiona situaţii neprevăzute şi de a 
rezolva amiabil conflicte  de orice natură. 

Capacitate de  mediere a  relaţiilor dintre cadre 
didactice, părinti şi elevi cu cerinţe educative speciale. 

Susţinerea activităţilor cultural-artistice în cadrul 
şcolilor în care am profesat. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonarea , planificarea  şi organizarea unor activităţi 
culturale  în cadrul şcolii dar şi în cadrul consiliilor 
culturale unde am activat ca membru. 

Coordonarea lucrărilor Seminarului Naţional ‘’Calitatea 
în educaţie şi educaţie incluzivă’’,desfăşurat în cadrul 
proiectului ‘’Impreună pentru o comunitate prosperă şi 
europeană-Bacău 600’’, mai 2008 

Am coordonat   ‘’Întâlnirea literară’’ dintre scriitorii 
băcăuani, scriitori din Franţa şi scriitori din Iaşi , 
organizată la Casa Corpului Didactic  ‘’Grigore 
Tăbăcaru’’, Bacău, mai 2011 

Competenţe şi aptitudini tehnice - 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului  

Abilităţi de utilizare a bazelor de date, a internetului şi o 
bună stăpânire  a instrumentelor Microsoft Office(Word, 
PowerPoint) 

Competenţe şi aptitudini artistice Sunt membră a Uniunii Scriitorilor din România , filiala 
Bacău 

Alte competenţe  şi aptitudini Abilitatea de a rezolva cu tact conflictele interumane 

Capacitatea de a invata, curiozitate pentru nou 

Coordonarea , planificarea  si organizarea unor activitati 
culturale  in cadrul scolii dar si in cadrul consiliilor 
culturale unde am activat ca membru  

Coordonarea Consiliului Judetean al Elevilor (fiind unul 
din cei doi profesori coordonatori) si a proiectelor 
derulate din oct 2011: 

-Proiectul’’Hai sa-ntindem hora  mare!’’, dedicat  Zilei 



Curriculum vitae  
 

de 1 Decembrie, desfasurat pe 29 nov. 2011 ,la Casa de 
Cultura Bacau 

-Proiectul ‘’Uniti de aceeasi credinta ‘’, dedicat zilei 
Marii Uniri, desfasurat pe 22 ian. 2012 la biserica Sf. 
Dumitru Bacau 

-Proiectul ‘’Cei cu inima romana’’, dedicat Zilei Marii 
Uniri, desfasurat pe 23 ian. 2012 la sala de teatru 
‘’Prospero’’ a Palatului Copiilor Bacau 

-Proiectul cenaclului ‘’Crisalide’’, proiect literar artistic,  

Permis de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Lucrări publicate : 

Prima carte in format electronic din Moldova ‘’Felii de 
umbra’’, 1999 

Volumul de poezie ‘’Florentine’’, Editura Casa 
Scriitorilor , Bacau-2004 

Volumul de poezie ‘’Soare vândut la fiare vechi’’ 
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacau-2008 

Volumul de poezie “Jurnal de  sampanie’’, Editura Casa 
Corpului Didactic  Bacau, 2009 

Grupaje de poeme în  revistele   de cultură ‘’Florilège’’-
Dijon  nr114-mars 2004   , revista Respiro din 
24.10.2009, revista ‘’Insemnări de cenaclu’’-august 
2004, revista ‘’Plumb’’(2007, 2008, 2009), revista 
electronică Hermenea, revistele ‘’Ateneu’’ , ‘’13 PLUS 
‘’, ‘’Vitralii’’ , ‘’Examene’’ , ‘’Viata  bacauana’’, si in 
Antologia Festivalului  Concurs National  de Poezie 
Avangarda XXI –Starea de necesitate-Bacau 2001 

Lucrări traduse: 

Traducerea   cărtii de poeme ‘’Duminici la porţi’’ Mara 
Paraschiv- ‘’Dimanches aux portes’’, Editura Corgal 
Press, Bacău-2007 

Traducerea cartii de poezie  ‘’Tăcerea de clopot’’ Ioan 
Petru Viziteu- ‘’Le silence du clocher’’ , Editura 
Fundaţiei Culturale Cancicov, Bacău, 2008 



Curriculum vitae  
 

Traducerea cărţii de poezie ‘’Blestemul lui Saturn. 
Procesul lui François Villon’’ Benone Ghenciu-‘’La 
malédiction du Saturne.Le procès de François Villon’’, 
Editura Pro Plumb, Bacău 2009 

Traducerea prefeţelor celor două albume de artă  
coordonate de Carmen Murariu Istrate ‘’Dicţionarul 
artei naive din Bacău’’  , Editura Pro Plumb, Bacău-
2008 şi ‘’ UAP  Bacau-40 de ani/1969-2009’’, Editura 
Rovimed Publishers, Bacău-2009 

Traducerea  volumului de poezie  ‘’Aripi imaginare’’ 
Aurora Barcaru-‘’Ailes imaginaires’’ 

Traducerea  volumului de poezie  ‘Pelerin la templul 
cuvantului ’’ Dumitru Braneanu - ,, Métamorphoses,, 

Colaborator la traducerea cartii de poezie ‘’Poem pe 
cord deschis” Petru   Scutelnicu-‘’Poème sur le coeur 
ouvert’’ 

Traducerea unor poeme ale  scriitorilor Calistrat Costin, 
Dan Sandu, D. Braneanu, P. Scutelnicu, N. Mihai, 
Ovidiu Genaru pentru o antologie  a poetilor din 
Romania care va aparea la Bruxelles 

Membru  în colectivul de redacţie al revistei 
‘’Plumb’’(2007-2010) 

Menţiuni despre autoare în revista literară ’’Plumb’’, 
anul V, nr.42, septembrie 2010, Elena Pârlog cu 
articolul’’Întoarcerea. Florentina Florin ,Soare vândut la 
fiare vechi’’ 

Menţiuni despre autoare în ziarul de gardă electronic, 8 
septembrie 2009’’Seară de poezie  la Muzeul ’’Iulian 
Antonescu’’ 

Menţiuni despre autoare in  ‘’Monografia Municipiului 
Bacău’’, Editura Casa Scriitorilor, Bacău-2005, p 190 

Menţiuni despre autoare in ‘’Bacăul literar’’, Universitas 
XXI, 2004 ,Eugen Budău,p794 

Menţiuni despre autoare in Ghid TV Deşteptarea, 28 
aprilie-4 mai 2006, p 8 

Menţiuni despre autoare în ‘’Poeţii Bacăului la sfârşit de 
mileniu:debuturi 1990-2000’’, Editura Sturion , Bacău-



Curriculum vitae  
 

2005, Cornel Galben, p 120-121 

Menţiuni despre autoare în ‘’Creatori din Moldova de 
Mijloc’’, Editura Casa Scriitorilor, Bacău-2005, Viorel 
Savin, p 56-58 

Menţiuni despre autoare în antologia’’ Plumb 600’’, 
Editura  Ateneul Scriitorilor, Bacău-2008, p66-68 

Menţiuni despre autoare în ‘’Enciclopedia Judeţului 
Bacău’’, Editura Agora ,2008, p598 

Distincţii şi premii obţinute : 

Premiu de  creativitate  la Concursul Internaţional’’Prix 
litteraires Naji Naaman 2011’’, Liban 

Gradaţie de merit 2011-2016 

Premiul  ‘’Octavian Voicu’’ al revistei  Plumb , pentru 
poezie, 29 oct 2007 

Participarea la proiecte didactice sau la alte tipuri de 
proiecte 

Participare la Conferinta Interregionala a Consiliului 
National al Elevilor desfasurata la Galati, cu ocazia 
Alegerilor pentru regiunile S-E si N-E, 9-11 decembrie 
2011 

Participare la ‘’Seminarul national de informare pe 
politicile de tineret  si planificare strategica  acooperarii 
intre CNE si factoruii de decizie’’ din cadrul 
proiectului’’Consiliul Judetean al Elevilor in Actiune-
CNE in Actiune’’, 3-6 noiembrie 2011, Herculane 

Recomandări: 

D-l Calistrat Costin-preşedinte al Uniunii Scriitorilor din 
România , filiala  Bacău 

D-l Danut Voicu-director CETA Bacău 

D-l Gabriel Stan –director Casa Corpului 
Didactic’’Grigore Tăbăcaru’’, Bacău 

 


