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Curriculum vitae  
Europass 

 
 

             Ştirbu Ionela-Meda 
 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Ştirbu Ionela-Meda 

Adresă(e)  Loc. Piatra Neamţ, Jud. Neamţ 

Telefon(oane) 0742 011949   

Fax(uri)  

E-mail(uri) meda.stirbu@isjneamt.ro 
 

Naţionalitate română 

  

Locul de muncă vizat  

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 1 septembrie 2020 - prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector școlar pentru învățământ special (0,5) și proiecte educaționale (0,5) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860, fax: 
0233215807, e-mail: office@isjneamt.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie - Învăţământ preuniversitar 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Îndrumarea, consilierea, comunicarea, controlul în domeniile de competență 

  

Perioada  1 ianuarie 2013 – 31 august 2020 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector școlar pentru învăţământ special şi cabinete logopedice (0,5) şi inspector responsabil cu 
activitatea extrașcolară (0,5) 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860, fax: 
0233215807, e-mail: office@isjneamt.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie - Învăţământ preuniversitar 
 

mailto:meda.stirbu@isjneamt.ro
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi  

Indrumarea, consilierea, comunicarea, controlul în domeniul educaţiei speciale, a activităţii de consiliere 
şi asistenţă psihopedagogică și a activităţilor educative şcolare şi extraşcolare.  

  

Perioada 1 septembrie 2009 – 31 decembrie 2012 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector de specialitate pentru învăţământ special şi cabinete logopedice (0,5) şi activităţi de mentorat 
(0,5) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, Str. Lt. Drăghescu Nr. 4A, Cod. 610125, tel: 0233214860, fax: 
0233215807, e-mail: isj_neamt@yahoo.com 
 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie - Învăţământ preuniversitar 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Organizarea, managementul, controlul – verificarea şi comunicarea în domeniul educaţiei speciale, a 
activităţii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică. 
Implementarea activităților de mentorat in contextul Legii 1/2011. 

  

Perioada 1 septembrie 2001 – 31 august 2009 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor – psiholog/grad didactic I 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţionala Neamţ, Str. Audia Nr. 3, Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie 
Resurse, informare, documentare, consultanţă 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Asistenţă şi consiliere psihopedagogică pentru elevi, părinţi şi cadre didactice;  dezvoltarea şi orientarea 
carierei elevilor. 

  

Perioada 1 noiembrie 2005  -  15 iunie 2008 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor – metodist (cumul) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ, Str. Petru Rareş, Nr. 24, Piatra Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie -  Învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Investigarea nevoilor de formare continuă a cadrelor didactice 
Proiectarea programelor de formare continuă 
Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea cursurilor de formare continuă 

  

Perioada  septembrie 1997 – august 2001 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor - psiholog 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui,  str. Ştefan cel Mare, nr. 73 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie -  Învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Asistenţă şi consiliere psihopedagogică pentru elevi, părinţi şi cadre didactice; orientarea, dezvoltarea 
carierei elevilor. 

  

Perioada  octombrie 1997 –  iunie 2000 

mailto:isj_neamt@yahoo.com
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Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor discipline socio-umane  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Sanitară Postliceală Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr.19 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie - Învăţământ 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Formarea la elevi a competenţelor disciplinelor predate 

  

Perioada Martie – iunie 1999 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Consilier  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Direcţia Judeţeană de Tineret şi Sport Vaslui, str. Huşiului, nr. 2 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Consiliere  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Informarea, consilierea și orientarea carierei elevilor 

  

Experienţa 
profesională  

 

Activitatea de 
formator 

 

  

Perioada August 2017, Septembrie 2018, Septembrie 2019 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator în cadrul Proiectului Național Antidrog Împreună 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Proiectarea și desfășurarea activităților de formare a elevilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Coordonator program - Ministerul Educației și Cercetării 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educație – formare/dezvoltare elevi 

  

Perioada Mai -iunie 2018 

Funcţia sau postul 
ocupat 

  Formator al cursului Incluziunea școlară a copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice (2 grupe). În cadrul acestui curs au fost 
prezentate modalități concrete de realizare a incluziunii, modalități de realizare  a documentelor de 
proiectare didactică specifică și au fost exersate metodele de lucru adecvate copiilor/elevilor cu CES. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada Mai -iunie 2018 
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Funcţia sau postul 
ocupat 

  Formator al cursului Dezvoltarea motivației pentru învățare prin activități educaționale non-formale 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice (2 grupe). Principalele teme abordate au fost: 
Motivația școlară (definire, caracteristici, dezvoltare); Corelații motivație – procese psihice 
cognitive/afective/caracteristici ale personalității; Educația non formală (definire, caracteristici, avantaje, 
limite); Metode/tehnici de educație non formală care contribuie la dezvoltarea motivației școlare 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada Februarie   -  martie 2014 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator al cursului  Managementul activităţilor de voluntariat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice (2 grupe, 50 participanţi). Principalele teme 
abordate au fost:    Ce este voluntariatul?, Aspecte legislative,  Rolul coordonatorului de voluntari, 
Strategia Națională de Acțiune Comunitară, Instrumente de lucru 
- pregătirea activităţilor de formare (scenariu didactic, PP) 
- susţinerea activităţilor de formare 
- completarea documentelor de evidenţă 
- coordonarea formabililor in vederea realizării proiectelor de voluntariat 

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada August  2011 - iunie 2013  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator al modulului de formare „Metode interactive de predare - învăţare” programul 
„Transversal interactive training”,  
în cadrul proiectului „Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în 
educaţie în judeţele Harghita şi Neamţ”, POS DRU/87/1.3/S/62468 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Formarea cadrelor didactice ( 6 grupe, 150  participanţi) 
Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice la disciplinele din modulul „Metode interactive 
de predare-învăţare” (disciplinele Tehnici de învăţare prin cooperare, Orientări actuale în teoria şi practica 
predării, Corp şi comunicare) 
- pregătirea activităţilor de formare (scenariu didactic, PP) 
- susţinerea activităţilor de formare 
- completarea documentelor de evidenţă 
- coordonarea formabililor in vederea rezolvării temelor  
- sprijinirea cursanţilor pentru postarea temelor pe platforma proiectului (http://www.compas2010.ro/) 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Școlar Județean Harghita 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator al sesiunii de formare „Egalitate de gen, de şanse şi respectarea diversităţii”  în cadrul 
proiectului „Profesionalism  la toate nivelele  învăţământului  preuniversitar”, POS   DRU/87/1.3/s/63038 

 
 

http://www.compas2010.ro/
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

Desfăşurarea activităţilor de formare a cadrelor didactice participante la cursul „Egalitate de gen, de 
şanse şi respectarea diversităţii” (sesiune de formare 16 ore, grup ţintă: 200 persoane – directori, 
directori adjuncţi şi membri CA din unităţile şcolare ale judeţului Neamţ) 
Studierea bibliografiei şi elaborarea suportului de curs 

  Realizarea scenariului didactic şi a prezentării 
Întocmirea fişelor de lucru 
Susţinerea activităţii de formare 
Completarea documentelor de evidenţă 
Sprijinirea cursanţilor în vederea implementării activităţilor  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2006 - 2012 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru cursul Consiliere şi orientare (grup ţintă  - 240 cadre didactice care doresc funcţia de 
diriginte în conformitate cu OMECTS nr 5288/2006) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Studierea bibliografiei şi întocmirea suportului de curs 
   Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului didactic  

Susţinerea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor  
Evaluarea programului de formare  
Monitorizarea planurilor de intervenţie realizate de cursanţi 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2011 - 2012 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru cursul Asistent relaţii publice şi comunicare (grup ţintă – 40 de persoane fără loc de 
muncă, aflate în evidenţa AJOFM) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

  Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului de desfăşurare 
Susţinerea activităţii de formare 
Participare în comisia de evaluare a cursanţilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC PACOPA SRL 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2010- 2011 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru cursul Disciplinare pozitivă (participanţi – 80 cadre didactice) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

  Studierea bibliografiei şi întocmirea suportului de curs 
  Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului didactic  

Susţinerea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor  
Evaluarea programului de formare  
Monitorizarea planurilor de intervenţie realizate de cursanţi 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2008 - 2011 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru cursul Strategii de lucru cu copii cu ADHD şi probleme comportamentale 
(participanţi  - 120 cadre didactice) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

  Studierea bibliografiei şi întocmirea suportului de curs 
  Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului didactic  
  Susţinerea activităţii de formare 

Evaluarea participanţilor  
Evaluarea programului de formare  
Monitorizarea planurilor de intervenţie realizate de cursanţi 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2006 - 2008 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru cursul Strategii de reducere a eşecului şcolar (grup ţintă – 160 cadre didactice) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Studierea bibliografiei şi întocmirea suportului de curs 
   Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului didactic  

Susţinerea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor  
Evaluarea programului de formare  
Monitorizare 

  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2005 -2008 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru cursul Strategii si metode active in educaţie (participanţi - 300 cadre didactice) 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Studierea bibliografiei şi întocmirea suportului de curs 
   Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului didactic  

Susţinerea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor  
Evaluarea programului de formare  

 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 2005 - 2006 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator componenta Formare mediatori şcolari, în cadrul programului PHARE RO 2003/005 – 
551.01.02  - „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate” (curs 32 de ore, grup ţintă  - 25 mediatori 
şcolari rromi) 
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Realizarea planului activităţii de formare  
Susţinerea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor  
Completarea documentelor de evidenţă 

  Realizarea raportului de formare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada Martie 2006 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Formator pentru sesiunea de formare Managementul rezolvării conflictelor; participanţi: 30 cadre 
didactice 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Studierea bibliografiei şi întocmirea suportului de curs 
   Realizarea planului activităţii de formare şi a scenariului didactic  

Susţinerea activităţii de formare 
Evaluarea participanţilor 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Corpului Didactic Neamţ 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Educaţie – formarea continuă a adulţilor 

  

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

 

Studii universitare și 
master 

 

  

Perioada Septembrie 1999 – septembrie 2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de master 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea  Bucureşti 
Facultatea de Filosofie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe specifice furnizate de masteratul în Politici publice şi administraţie publică 
(Discipline: Negociere şi rezolvarea conflictelor, Management strategic, Dezvoltare durabilă, 
Managementul resurselor umane, Statistică, Politici şi instituţii europene, Organizaţiile şi cultura 
organizării s.a.) 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
 
 ISCED 7 

  

Perioada Octombrie 1992 – iunie 1997 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de licenţă în psihologie 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi 
Facultatea de Filosofie 
Secţia Psihologie 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe specifice în domeniul psihologiei 
(Discipline: Psihologie generală, Psihologia dezvoltării, Metode de cercetare şi psihodiagnostic, 
Psihologia persoanei, Psihologia comportamentului deviant, Psihopatologie, Psihopedagogia creativităţii, 
Psihologie şcolară s.a) 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

ISCED 6 

  

Granturi.  Mobilităţi 
de formare continuă 

 

  

Perioada 6-10.02.2017 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

FERSO Polonia, curs de formare – Metode de educație non-formală - desfășurat la Leganes, Madrid 
în cadrul Parteneriatului Strategic  European Erasmus + K2  "Innovation de 

Practiques Didactiques pour une Education Humaniste Modern (2015-1-RO01-

KA201-015266) 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competențe privind utilizarea metodelor non-formale și a teatrului –forum în activitățile educaționale 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare 

  

Perioada 25 – 28 noiembrie 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Mémorial de la Shoah în colaborare cu Consiliul Europei; curs desfășurat la Paris 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Atelier european: „Histoire de la Shoah et prévention des crimes contre ľ humanité” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare 

  

Perioada 27 martie – 2 aprilie 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Charles University in Prague, Faculty of Education; curs desfăşurat în Turcia, la Istanbul. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Mobilitate de formare continuă în cadrul programului Comenius EU-MAGIC Effective Use of Modern 
Techonology And Games In Classrooms 
(Grant Comenius de mobilitate individuală pentru formare continuă din partea Agenţiei Naționale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) 

http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
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Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare continuă 

  

Perioada 4 – 17 iunie 2013 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Greta Lorraine Center, Nancy Franţa. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Participare la proiectul „Formare de formatori in educatie FOREDU/LdV/VETPRO/2011/RO/039; curs 
desfăşurat în Franţa la Nancy. 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare continuă 

  

Perioada   15 – 21 aprilie 2012  

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

  European Bridges Consulting, Finlanda; curs desfășurat în Lisabona, Portugalia; 

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Mobilitate de formare continuă în cadrul programului Comenius Action Methods Improving Motivation 
and Quality in Learning Environment  
(Grant Comenius de mobilitate individuală pentru formare continuă din partea Agenţiei Naționale pentru 
Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale) 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare continuă 

  

Perioada 2 mai -15 mai 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Certificat eliberat de Co.eur Italia 
Certificat eliberat de Italia Scuola SRL 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Co.Eur Italia (Instituţia de formare ITALIASCUOLA.IT.SR, Consorţiul de Universităţi pentru învăţământul 
la distanţă NETTUNO, Universitatea Roma 3, Facultatea de Ştiinţe ale Formării, Departamentul 
Multimedia şi E-learning, S.S.I.S. Lazio, Institutul EINSTEIN) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Proiect Leonardo da Vinci: „Transfer de experienţă pentru organizarea învăţământului la distanţă” 
Sistemul educaţional şi vocaţional italian, Informarea, cunoaşterea şi utilizarea e-learningului, Metode de 
utilizare a sistemelor multimedia interactive pentru învăţământul la distanţă, Dezvoltarea şi utilizarea 
sistemelor suport pentru administrarea, Prezentarea şi diseminarea datelor cu ajutorul noilor tehnologiilor 
electronice în educaţia la distanţă, Analiza tehnologiei FAD şi a managementului de la Italia Scuola, 
Caracteristicile formării mediate de computer, forum, tutor on-line, Proiectarea unui curs e-learning, 
Platformele open-source etc. 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare continuă 

  

http://www.anpcdefp.ro/
http://www.anpcdefp.ro/
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Cursuri de formare  

  

Perioada Martie 2019 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional – 15 
credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Comunicarea 
Conflictele 

  Managementul comunicării 
  Managementul conflictelor 

 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs de formare continuă 

  

Perioada Februarie – iulie 2015 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă – curs de limba engleză 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

The International House World Organisation 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Business English 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

Curs 

  

Perioada Decembrie 2014-februarie 2015 

Certificarea / diploma 
obţinută 

OSCINT pentru management educațional preuniversitar  
Tipul de program: categoria 2, modul lung, 89 de ore, 25 de credite profesionale 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

 
 Academia Națională de Informații Mihai Viteazul București 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

  Cadrul OSCINT şi managementul educaţional preuniversitar  
  Implementarea funcţiei OSCINT/IE  

Strategie pentru management educaţional preuniversitar în cadrul OSCINT  
Procese şi produse de suport pentru decizia managerială în cadrul OSCINT - Colectarea informaţiilor 
din surse deschise  
Procese şi produse de suport pentru decizia managerială în cadrul OSCINT - Analiza informaţiilor din 
surse deschise  
Tehnologie pentru management educaţional preuniversitar în cadrul OSCINT  
 

 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 
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Perioada 23.II.2013-16.06.2013 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință valabilă până la eliberarea diplomei 
Curs postuniversitar Consilieri școlari mai bine pregătiți pentru elevii de gimnaziu 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea București 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Atitudini și abilități de consiliere 
Consiliere și psihoterapie 
Tehnici de consiliere a elevilor preadolescenți 
Managementul instruirii la elevii de gimnaziu 
Strategii de lucru cu părinții 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

ISCED 7 

  

Perioada Ianuarie- februarie 2015 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă Dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor în contextul dezvoltării durabile – 
20 de credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Reper 21 ( Rețeaua Europeană pentru Promovarea unei 
Economii Responsabile) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Educație pentru dezvoltarea durabilă 
Dezvoltarea abilităților de viață 
Proiect educațional 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 30 octombrie – 3 noiembrie 2013, 13-17 noiembrie 2013 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă – 10 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fundația Tineri pentru Tineri în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

”Educație pentru sănătate – în cadrul proiectului EDSANO –Educație pentru sănătate -  Dezvoltarea 
curriculei opționale modulare pentru învățământul preuniversitar” 
Abordarea conținuturilor educației pentru sănătate în consilierea școlar prin tehnici de învățare 
experiențială   
Îmbunătățirea abilităților membrilor echipei de implementare a programelor de educație pentru sănătate în 
comunicarea cu factorii interesați și advocacy 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 3 – 26 aprilie 2013 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Adeverință (15 credite profesionale transferabile) 
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Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul Național de Evaluare și Examinare 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programul de formare Coordonate ale unui nou cadru de referință al curriculumului național, din cadrul 
proiectului Cadrul de referință al curriculumului național pentru învățământul preuniversitar: un imperativ 
al reformei curriculare POSDRU/55/1.1/S/25088 
Abilitarea metodologică de a proiecta, implementa și evalua Curriculumul Național (planuri-cadru de 
învățământ, programe școlar, manuale școlare); 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 14 decembrie 2012 – 27 ianuarie 2013 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de absolvire – curs Manager financiar 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

S.C. INFO Educația S.R.L. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Întocmirea planului de politică internă a organizației  
Întocmirea unui plan financiar pe termen scurt și pe termen lung 
Analiza veniturilor și cheltuielilor în cadrul unei organizații 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 6 aprilie – 6 mai 2012 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă curs Învățământ pentru toți, împreună cu toți – șanse și pentru tine, șanse și 
pentru noi – 25 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Asociația Reninco România 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Desfășurarea activităților cu copii cu cerințe educaționale speciale 
Integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale în școala de masă 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada Noiembrie 2011 – martie 2012 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Certificat  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul Tehnici de comunicare și negociere în cadrul proiectului Comunicare și performanță socială prin 
noi strategii didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON) -  
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Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada  Iulie - august 2011 

Certificarea / diploma 
obţinută 

 Adeverință 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Proiect POS DRU 1./1.1/S/2 „Profesionişti în managementul educaţional preuniversitar”, ID 4037, furnizor 
de formare Fundaţia Orizont 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul: Leadership şi management educaţional preuniversitar 
Managementul educaţional în perspectiva descentralizării 
Dezvoltarea leadershipului 

  Integritate si transparenta  
  Competentele dobândite au vizat  îmbunătăţirea calităţii managementului educaţional, formarea        

competenţelor manageriale specifice  

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada   Noiembrie 2010 - martie 2011 
   

Certificarea / diploma 
obţinută 

 Certificat – 90 credite profesionale transferabile 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

CCD Neamţ 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul: Managementul instituţiilor educative 
Module studiate: Management educaţional, Comunicare si curriculum, TIC  - iniţiere 
Competente de cunoaştere a principiilor managementului modern în educaţie şi de aplicare în practică a 
acestora 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada Aprilie – mai 2011 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Certificat  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul Mentalități europene în cadrul proiectului Comunicare și performanță socială prin noi strategii 
didactice în etica și pragmatica învățării-predării interactive (EPIGON) 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 
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Perioada Octombrie – decembrie 2010 
  

Certificarea / diploma 
obţinută 

Mentor – certificat de absolvire 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Asociaţia Naţională a Mentorilor ANMEDEP 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Comunicare interactivă, Menţinerea echilibrului în cadrul grupului de lucru, Îndrumarea şi evaluarea 
performanţelor studenţilor 
 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada Octombrie 2010 – martie 2011 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formare continuă a personalului didactic  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

SC Siveco România SA (curs urmat în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/57/1.3/S/34533) 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul de formare „Profesorul - creator de soft educaţional”  
 

Paradigmele educaţionale în faţa provocărilor societăţii cunoaşterii 
Utilizarea tehnologiilor informatice şi comunicaţionale în procesul educaţional 
Crearea softului educaţional folosind limbaje de autor (aplicaţiile InfoPath şi EduIntegrator) 
 
Competenţe dobândite au vizat cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice domeniului 
proiectării softurilor educaţionale. 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada Februarie 2010 
 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Formator – certificat de absolvire  
 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

SC PACOPA SRL 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 
programelor şi a stagiilor de formare 
 
Competenţe de proiectare, realizare şi evaluare a programelor de formare 
 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 
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Perioada 21 iunie – 11 septembrie 2010 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Tinerii împotriva violenţei - Atestat de formare continuă a personalului didactic – 21 credite profesionale 
transferabile 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul de Ştiinţe al Educaţiei  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dimensiuni psihologice şi sociale şi tipologii ale violenţei umane 
Violenţa în mediul şcolar. Înţelegeri, forme, cauze 
Violenţa şcolară şi educaţia interculturală 
Strategii de prevenire şi combatere a violenţei şcolare 
Competenţe de dezvoltare a unor strategii de prevenire şi intervenţie asupra violenţei şcolare. 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 31 mai  - 11 iunie 2010 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Curs de formare de formatori în domeniul prevenirii delincvenţei juvenile în incinta şi în zona adiacentă 
unităţilor de învăţământ preuniversitar în cadrul programului MATRA 06/RM/9/1 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 13-15 august 2010 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Certificat de participare 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

DG Educaţie şi cultură, Programul Tineret în Acţiune, Centrul de Resurse Economice şi Educaţie pentru 
Dezvoltare Durabilă 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursul „Scrierea cererii de finanţare în context Tineret în acţiune” 
Elaborarea, planificarea si scrierea proiectelor eligibile in cadrul programului Tineret în Acţiune; Folosirea 
structurii/formatului unei cereri de finanţare specifice programului Tineret în Acţiune; Utilizarea cadrului 
non-formal şi informal al programului Tineret în Acţiune pentru iniţierea de activităţi specifice, respectând 
valorile promovate de acest program european 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 2008 - 2009 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Certificat 
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Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fundaţia EOS România 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Programul „Calculatorul şi proiectele interdisciplinare”, program acreditat de CNFP – MECTS prin decizia 
nr. 33/28.02.2008 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 1 februarie – 30 iunie 2008 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Adeverinţă  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba engleză – nivel intermediar 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 23 aprilie – 17 decembrie 2007 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Adeverinţă  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Iniţiere în Limba engleză 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 18.01 – 01.07.2008 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Adeverinţă 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba franceză – nivel intermediar 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 
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Perioada 5 – 20 iunie 2008 

Certificarea / diploma 
obţinută 

Adeverinţă 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamţ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formarea inspectorilor asistenţi, a responsabililor de cercuri, de catedră/comisii metodice 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada Ianuarie – iunie 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat  - utilizare AeL 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar şi SIVECO România S.A. 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Utilizare a lecţiilor pe platforma AeL 
Crearea de lecţii şi teste pentru a fi prezentate pe platforma AeL 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada mai - septembrie 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Adeverinţă 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Neamţ 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stagiul de formare a formatorilor judeţeni „Consiliere şi orientare” (Autocunoaştere şi dezvoltare 
personală, Comunicare şi abilităţi sociale, Managementul informaţiilor şi al învăţării, Planificarea carierei, 
Calitatea stilului de viaţă) 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 2006 - 2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

 Certificat 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Informatică, Iaşi, 
Casa Corpului Didactic Neamţ  
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cursuri de iniţiere în informatică cu tema „Concepte de bază în «Tehnici informaţionale computerizate», 
Utilizarea calculatoarelor şi organizarea fişierelor, Procesare de texte, Calcul tabelar, Baze de date, 
Prezentări, Informaţie şi comunicare”. 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada 29 octombrie -1 noiembrie 2005 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Adeverinţă 
Proiectul bilateral româno-francez „Educaţia pentru informaţie în mediul rural defavorizat”  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Stagiul de formare al consilierilor pentru inovare pedagogică, modulul „Obiectiv, plan de formare sau cum 
gestionăm o activitate de formare” 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Perioada Iulie 2002 - decembrie 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de formator 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ambasada Franţei 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe de formare în domeniile: 

 inovaţiei pedagogice  

 integrării Centrului de Documentare şi Informare în viaţa şcolii 
Competenţele au fost dobândite în cadrul proiectului bilateral romano-francez „Educaţia pentru informaţie 
în mediul rural defavorizat”, desfăşurat în parteneriat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi 
Serviciul de Cooperare şi Acţiune Culturală al Ambasadei Franţei la Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea 
națională/internațională 

dobândite 

 
Curs de formare continuă 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 
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Limba franceză   
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

        Bune competenţe de comunicare demonstrate de susţinerea cursului de formare continuă 
Consiliere şi orientare. Acest curs a cuprins un modul special referitor la Comunicarea didactică. 
         Competenţe de ascultare activă, demonstrate de implicarea în proiectul „Biblioteca vie”. 
Proiectul “Biblioteca Vie” îşi propune să promoveze respectul pentru drepturile omului, să atragă 
atenţia asupra diversităţii în toate formele ei, să stimuleze dialogul între oameni. 
 
        Competenţe de negociere şi mediere a conflictelor – coordonator al sesiunii de formare 
„Managementul rezolvării conflictelor”. 
 

          Abilităţi de a lucra în echipă demonstrate de proiectele în care am lucrat alături de alţi colegi. De 
asemenea, sunt membră a unor comisii în care lucrez împreună cu alţi colegi (ex.: Comisia de orientare 
şcolară şi profesională, Comisia Judeţeană de Incluziune Socială).  
             
       Adaptabilitate la particularităţile situaţiei dobândite prin activităţile de consiliere a elevilor şi prin 
activităţile de sprijin a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale. 
 

       Abilităţi de argumentare dobândite prin participarea la proiectul „Alternative ale educaţiei nonformale 
– dezbateri parlamentare şi legislative” (furnizor Casa Corpului Didactic Bacău, ARDOR Moldova, 
septembrie 2006). 
       Adaptabilitate la particularitățile situațiilor. 
 

 
 

  

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Aptitudini de a coordona şi gestiona proiecte de formare. 
 
Bune competenţe organizatorice, dobândite şi demonstrate de implicarea in organizarea concursurilor şi 
olimpiadelor naţionale, care s-au desfăşurat la Piatra Neamţ (olimpiada de informatică, de proiecte 
europene, de discipline socio-umane, de arte s.a). 
 
Competenţe de coordonare a echipelor dobândite în organizarea concursului regional de dans „Împreună 
pentru viitor”, din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (mai 2012, mai 2018) și a 
concursului național de dans (iunie  2013). 
 
Spirit organizatoric (experiență in organizare de evenimente, conferințe, seminarii s.a) 
 

 

  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Competenţe de bază în informatică 
Operare calculator  Microsoft Office:  Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, EduIntegrator, 
ActivInspire 
Aceste competenţe au fost dobândite prin studiul individual şi prin participarea la cursurile: 

 Iniţiere în informatică  

 AeL 

 Învăţarea bazată pe proiecte 

 TIC (in cadrul cursului Managementul instituţiilor educative) 

 Mobilitatea Comenius EU-MAGIC Effective Use of Modern Techonology And Games In 
Classrooms 
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Alte competenţe şi 
aptitudini 

Implicarea in manifestări publice:  
Expodidactica  - reprezentarea instituţiei în cadrul unei expoziţii educaţionale organizată cu ocazia zilelor 
oraşului Piatra Neamţ 
 
Activităţi de promovare a voluntariatului – coordonator judeţean al Strategiei Judeţene de Acţiune 
Comunitară 
Dorință de perfecționare 
 

  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B 

  

Informaţii suplimentare   

  

  
PUBLICAŢII/ ARTICOLE 

  2018 – Dezvoltarea personală a elevilor prin activități de voluntariat (articol publicat în 
Anuarul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Editura Alfa, ISSN – 2501-2142). 

 2018 – colaborator la caietul de lucru pentru elevii cu CES – comunicare, activizare și 
îmbogățirea vocabularului – Balul primăverii, ISBN 978-973-0-27567-4 

 2016  - ”Provocările educației elevilor cu cerințe educaționale speciale” (articol publicat în 
Anuarul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, Editura Alfa, ISSN – 2501-2142) 

 2016 – colaborator la Ghidul voluntarului, elaborat în cadrul proiectului Fii voluntar pentru 
comunitatea ta! Finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Programului Fondul ONG în 
România, număr de referință 2014/C12_34(1231)), ISBN 978-973-0-21474-1. 

 2013 Integrarea tehnologiei moderne şi a jocurilor în activitatea didactică (articol publicat în 
lucrarea Cetăţean în Europa, Editura Alfa, 2013, ISBN 978-606-667-026) 

 2013 -Participare la realizarea Ghidului metodologic: Formarea adulţilor în context european, 
ISBN 978-606-667-007-4  

 2012 – „Metode active de stimulare a motivaţiei pentru învăţare”, articol publicat în lucrarea 
„Dialog între generaţii”, editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Iunie 2008 – “Comunicarea şi imaginea de sine la adolescenţă”, articol publicat în revista 
„Şcoala Modernă”, editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Martie 2008 – “Rolul inteligenţei emoţionale în construirea imaginii de sine”, articol 
publicat în revista „Şcoala Modernă”, editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Noiembrie 2007 – „Parteneri în educaţie”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, editura 

Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 2007 – „Ghid metodologic de consiliere si orientare pentru învăţământul primar, gimnazial şi 
liceal”, coautor, Editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 2006  - „Agenda dirigintelui eficient”, colaborator, Editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Iunie 2006 – „Drama copiilor cu părinţii plecaţi în străinătate”, articol publicat în revista 
„Şcoala Modernă”, editura Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 Martie 2006 – “Violenţa în şcoală”, articol publicat în revista „Şcoala Modernă”, editura 

Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ 

 2005 – „Metode active în educaţie”, articol în lucrarea „Educaţia pentru gândire creatoare”, editura 
Alfa, Casa Corpului Didactic Neamţ (coautor) 

 2003 – realizarea broşurii „DA vieţii şi familiei!”, în colaborare cu reprezentanţii Asociaţiei 
„Caritas” din Roman, broşură ce abordează problemele copililor abandonaţi 

 2000 - Minciuna la copil, un semnal de alarmă, articol apărut în revista  „Repere 
psihopedagogice” (revista Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Vaslui)  

 
 


