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Experienţă profesională
        

 Date (de la – la) 1980 – 1984

 Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 13 “Alexandru cel Bun” Iaşi

 Tipul de afacere sau sectorul Învăţământ

 Occupaţia sau poziţia deţinută Profesor

 Activităţi şi responsabilităti principale Pregătirea elevilor în domeniul matematicii.

 Date (de la – la) 1984 – 1988

 Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 38 “Petru Poni” Iaşi

 Tipul de afacere sau sectorul Învăţământ

 Occupaţia sau poziţia deţinută Profesor

 Activităţi şi responsabilităti principale Pregătirea elevilor în domeniul matematicii.

 Date (de la – la) 1988 – 1990

 Numele şi adresa angajatorului Liceul “Costache Negruzzi” Iaşi

 Tipul de afacere sau sectorul Învăţământ

 Occupaţia sau poziţia deţinută Profesor

 Activităţi şi responsabilităti principale Pregătirea elevilor în domeniul matematicii şi informaticii

 Date (de la – la) 1990 – 1991

 Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi



 Tipul de afacere sau sectorul Învăţământ

 Occupaţia sau poziţia deţinută Inspector

 Activităţi şi responsabilităti principale Management şi politici de personal

 Date (de la – la) 1991 – 1998

 Numele şi adresa angajatorului Liceul de informatică “Grigore Moisil” Iaşi

 Tipul de afacere sau sectorul Învăţământ

 Occupaţia sau poziţia deţinută Profesor 

 Activităţi şi responsabilităti principale Pregătirea elevilor în domeniul matematicii şi informaticii, responsabil al catedrei de informatică,
responsabil al comisiei diriginţilor, membru al Consiliului de Administraţie al liceului, metodist al
Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, mentor pentru practica studenţilor de la Facultătţile de
Matematică şi Informatică ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi

 Date (de la – la) 1998 – pană azi

 Numele şi adresa angajatorulu i Liceul de informatică “Grigore Moisil” Iaşi

 Tipul de afacere sau sectorul Învăţământ

 Occupaţia sau poziţia deţinută Director 

 Activităţi şi responsabilităti principale Pregătirea elevilor în domeniul informaticii, preşedintele Consiliului de Administraţie al liceului, metodist
al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, mentor pentru practica studenţilor de la Facultătţile de
Matematică şi Informatică ale Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi

Educaţie şi cursuri

 Date (de la – la) 1972 – 1976

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Liceul de informatică “Grigore Moisil” Iaşi

 Domeniul principal sau calificarea Informatică

 Titlul educaţiei sau calificării Operator calculatoare, ajutor programator, ajutor analist

 Nivelul în clasificarea naţională Studii medii

 Date (de la – la) 1976 – 1980

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Universitatea “Alexandru I. Cuza” Iaşi

 Domeniul principal sau calificarea Informatică şi Matematică

 Titlul educaţiei sau calificării Licenţiat în Informatică

 Nivelul în clasificarea naţională Studii superioare

 Date (de la – la) 2000

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Fundaţia “Tineri pentru tineri” 

 Domeniul principal sau calificarea Educaţie

 Titlul educaţiei sau calificării Educaţia pentru viaţă – 2000

 Nivelul în clasificarea naţională Postuniversitar

 Date (de la – la) 2000 – 2002
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 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

 Domeniul principal sau calificarea Management şi finanţare în învăţământ

 Titlul educaţiei sau calificării Diploma management în invăţământ

 Nivelul în clasificarea naţională Pregătire manageri 

 Date (de la – la) 2001

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei

 Domeniul principal sau calificarea Formare examinatori

 Titlul educaţiei sau calificării Diplomă

 Nivelul în clasificarea naţională Curs perfecţionare

 Date (de la – la) 2004

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Academia CISCO

 Domeniul principal sau calificarea Administrare reţele

 Titlul educaţiei sau calificării Diploma

 Nivelu l în clasificarea naţională Curs perfecţionare profesională

 Date (de la – la) 2005

 Numele şi tipul organizaţiei ce
furnizează educaţia sau cursul

Casa Corpului Didactic Iaşi

 Domeniul principal sau calificarea Iniţiere în programare JAVA

 Titlul educaţiei sau calificării Diploma

 Nivelul în clasificarea naţională Curs perfecţionare profesională

Abilităţi şi competenţe
personale

Dobândite în decursul timpului şi a carierei,
dar neacoperite în totalitate de diplome şi

sertificate.

Limba maternă Română

Alte limbi

Engleză

 Citit Bun

 Scris Bun

 Vorbit Bun

FRANCEZĂ

 Citit Bun

 Scris Bun
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 Vorbit Bun

Abilităţi şi competenţe
sociale 

Trăind şi lucrând cu alţi oameni, în medii
multiculturale, în poziţii în care

comunicarea este importantă şi situaţii în
care lucrul în echipă este esenţia (de

exemplu(cultura, sport, proiecte), etc. .

Profesia implică abilităţi de comunicare cu oameni din diverse medii culturale, mai mult chiar-
educarea acestora, funcţiile ocupate au impus lucrul în echipă, lucrul la un număr foarte mare de
proiecte europene (Franţa, Italia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Turcia, Republica Moldova ),
numeroasele acţiuni de voluntariat în interesul comunităţii, atragerea de sponsori, toate acestea au as
igurat dezvoltarea unor abilităţi şi competenţe deosebite în domeniul social

Abilităţi şi competenţe de
organizare 

Coordonare şi administrare a resurselor
umane, proiecte şi bugete, la servici, în

activităţi voluntare sau acasă .

Coordonare  şi administrare a resurselor umane 

•  profesor-coordonarea colectivelor de elevi
• responsabil al activităţii educative(1983-1986,19992-1996)
• responsabil al catedrei de informatică (1996-1998)
• mentor pentru practica studenţilor de la Facultătţile de Matematică şi Informatică ale Universităţii

“Al. I. Cuza” Iaşi (1994-prezent)
• inspector  la  Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Iaşi  (1991-1992 :  am  răspuns  de  organizarea  şi

desfăşurarea  acţiunii  de  titularizare  în  1990  -în  cadrul  căreia  în  judeţul  Iaşi  s-au  titularizat
aproximativ 5.000 de cadre didactice);

• director al Liceului de informatică “Grigore Moisil” Iaşi (1998-prezent)
• membru al Consiliului Consultativ de specialitate al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi

(1994-prezent)
• responsabil de cerc pedagogic al profesorilor de informatică din judeţul Iaşi (1994, 1995, 1996)
• preşedinte al Consiliului Şcolar al Liceelor ieşene din 2005;

Proiecte şi bugete
? Am coordonat şi participat la realizarea unor proiecte internaţionale:

o Proiectul  “START”  –în  colaborare  cu  ConsiliulBritanic,  în  cadrul  căruia  liceul  nostru  este
şcoală pilot,

o Proiectul  “Învăţământul  rural-  Utilizarea  calcualtorului”  în  colaborare  cu  Fundaţia
EDUCAŢIA 2000+, Fundaţia EUROED, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului

o Proiectul  “ŞCOALĂ PLUS”, în colaborare cu Fundaţia MALOPOLSKA, Polonia
o “EUROPA DE LA EST CĂTRE VEST” – parteneriat în educaţie cu liceul St.Agnes, Angers,

Franţa
o “FRAŢII  NOŞTRI”  –parteneriat  cu  Colegiul  Financiar  Bancar  Al.  Diordiţă  –Chişinău,

Republica Moldova
o Proiect învăţământ la distanţă, în colaborare cu ISJ şi ROMTELECOM Iaşi
o Comenis 2002 –Liceul San Donato Milanesse, Milano, Italia
o Comenius 2003 proiect şcolar cu parteneri din  Franţa, Spania, Italia
o Comenius 2004 :
o proiect  şcolar ”Pe aici au trecut romanii” cu parteneri din  Franţa,  Spania,  Italiacu  parteneri

din  Franţa, Spania, Italia(continuare);
o proiect de dezvoltare şcolară ”Şanse egale  ţn  utilizarea  tehnologiilor  moderne”cu parteneri

din  Portugalia, Italia,Turcia                
?         Am iniţiat  şi coordonat acreditarea liceului ca :
o ACADEMIE CISCO;        
o ACADEMIE ORACLE;

Activităţi voluntare
? Am iniţiat şi sunt membru fondator al unor asociaţii non profit :

o Asociaţia absolvenţilor liceului ABSOLVENTUL L. I.;
o Asociaţia părinţi-profesori  din Liceul de informatică-L.I.I.S.
o Sfânta treime
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Abilităţi şi competenţe
tehnice

 Cu calculatoare, diferite tipuri de
echipamente sau maşini, etc.

Systeme de Operare: 
   - Microsoft DOS, 
   - Microsoft Windows 9x /  XP
   - Microsoft Windows NT / 2000
Programe: 
   - Corel Draw 
   - Word,
   - PowerPoint, 
   - Excel, 
   - Internet Explorer, 

Programare:
   - FoxPro, Visual FoxPro 
   - PASCAL 
   - C/C++ 

Abilităţi şi competenţe
artistice 

Musică, literatură, desen, etc.

Abilităţi de creaţie literară

Alte abilităţi şi competenţe
Competences not mentioned above.

- am organizat şi desfăşurat, în calitate de formator, cursuri de informatică (Tehnologia Informaţiei  şi  C
omunicării), finanţate de MEC (2001, 2002) ;
- deţin gradaţie de merit, pentru competenţe deosebite în informatică din 1998 - prezent
- am făcut parte din colectivul de cadre didactice antrenate în acţiuni de control şi îndrumare   al
MECT (Corpul de control al ministrului)
- Baschet

Carnet de conducere Da, categoria B

Alte informaţii Nu

Anexe Nu
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