EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ:
-Director Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Dorohoi 07.01.2017-prezent
-Inspector Școlar General Adjunct-IȘJ Botoșani 01.09.2013-31.08.2014
-Inspector școlar de specialitate pentru dezvoltarea resursei umane 08.01.2013-31.08.2-13
-Director Școala Gimnazială ”Ioan Murariu” Cristinești iunie 2009-07.01.2013
-Director Școala Profesională ”Sf. Apostol Andrei” Smîrdan 01.09.2008-iunie 2009
-Profesor Liceul ”Regina Maria” Dorohoi 01.09.1999-31.08.2008
-Profesor Școala Profesională ”Sf. Apostol Andrei” Smîrdan 01.09.1997-31.08.1999
- Membru în corpul Național al Experților septembrie 2012
- Metodist disciplina chimie 2012-2016
-Membru Consiliul Consultativ la disciplina chimie 2013-2014
- Profesor în Centrul de Excelență Pentru Tineri Capabili de Performanță, chimie 2008-2016
EDUCAŢIE ŞI FORMARE:
- profesor I, grad I, absolvent - Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”Iași, Facultatea de Chimie,
Secția Chimie-Fizică 5 ani, zi, 1992-1997
- Profesor-documentarist în domeniul Științe ale comunicării, Facultatea de Istorie și Filosofie,
Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, 2013-2015
- Master, ȘTIINȚE, Facultatea de Fizică, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, 2014-2016
-Doctorand, Facultatea de Inginerie Chimică și Protecția Mediului, Univ.” Gheorghe Asachi” Iași,
2014-prezent
- Școala Postliceală Sanitară, specializarea Farmacie, 2007-2010
-Cursuri de formare continuă:
”Leadership și managementul organizațiilor școlare”
” Pedagogia activităţilor extracurriculare”
”Școala, familia și comunitatea-parteneri în dezvoltarea personalității elevilor”
” Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat- promotor al
învățării pe tot parcursul vieții ”( POSDRU/174/1.3/S/149155)
”E-educație în cadrul ariei curriculare ”Matematică și Științe ale Naturii” și Abordări modern în
didactica Matematicii și Științelor Naturii ” (PPOSDRU/157/1.3/S/141587)
”Forme si modalitati de evoluție in carieră”
” METODISTUL - exemplu de profesionalism”
”Abilitatea metodiștilor”
”Formare de formatori locali”
”Implementarea sistemului de control managerial/intern”
”Școala în societatea cunoașterii”
”Competență , inovație și professionalism prin TIC”
”Școala incluzivă- o școală pentru toți”
”Obiceiuri și tradiții românești”
”De la debut la succes”
”Metode eficiente de invatare a fizicii”
“Competentele curriculare-prioritati ale reformei”din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S 63671
“Dezvoltarea profesionala in societatea cunoasterii”din cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S 63671
“Coordonate ale unui nou cadru de referinta al curriculumului national”
„Educaţie pentru sănătate/Decidenţi”
”Facilitator în prevenirea abandonului școlar”
”TIC Chimie”
”Tineri împotriva violenței”
”Privim către viitor-e-chimie”
”Managementul instituțiilor educaționale”
”Tehnici de comunicare şi negociere – TCN” , Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE:
-Preşedinte bacalaureat/ evaluator bacalaureat
-Membru Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa judeţeană a Concursului de fizică şi chimie
pentru mediul rural Impuls Perpetuum
-Organizator – Olimpiada naţională din aria curriculară Tehnologii, Botoşani
-Organizator- Olimpiada de Limbi clasice, etapa naţională, Botoşani
-Coordonator activitaţi- Strategia Naţională de Acţiune Comunitară
-Vicepreședinte Concurs Infoeducația 2013
Anul şcolar 2013-2014
Preşedinte:
-Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare Botoşani- învăţământ profesional şi tehnic
- Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare Botoşani-matematică/informatică
- Comisia Judeţeană de Evaluare şi Certificare Botoşani- filiera vocaţională
-Comisia de inventariere a patrimoniului IŞJ Botoşani
-Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de
competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studio intensive şi bilingv al limbii engleze, BT
- Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a Olimpiadei de Lectură ca abilitate de viaţă
-Colegiul de disciplină a IŞJ Botoşani
-Comisia examenului de definitivare în învăţământ la nivelul IŞJ Botoşani
-Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru
constituirea corpului national de experţi în management educational la IŞJ Botoşani, etapa a V-a
-Comisia judeţeană de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale
-Comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a postului de şofer
-Comisia judeţeană pentru Programul Euro 200
-Comisia privind programul national BANI DE LICEU
-Comisia judeţeană a sportului şcolar
-Concurs județean ”Echipaj de pompieri”, ediția a III-a
-Festivalul ”Fir de mărțișor”
-”Valorificarea culturii populare în educația tinerii generații” din cadrul Festivalului Internațional de
Folclor ”Mugurelul”, ediția a X-a
- Diplomă de organizare în cadrul Simpozionului intrejudeţean Ştiinţele socio-umane şi religia în
contextual globalizării- Botoşani
-coordonator Proiect transfrontalier România- Ucraina
-Președinte Simpozion ”Vis de primavera”
Vicepreşedinte:
-Comisia judeţeană pentru organizare şi desfăşurarea selecţiei pentru ocuparea funcţiei de metodist
-Concursul Naţional Infoeducaţia-2013, secţiunea Comunicări ştiinţifice
-Concursul de chimie ”Petru Poni”, etapa județeană
-membru jurizare concurs national ”Scrisoare pentru prietenul meu”
COMPETENȚE INFORMATICE:
-“Administrarea reţelelor de calculatoare şi a laboratoarelor informatice SEI”, 2013
-”Competenţă, inovare şi profesionalism prin TIC” , 2013
-”Programul de formare contiună TIC”-Chimie, 2011
-Curs de formare Operator PC, organizat de SC Infogama Curs ,Bucureşti, 2001

PUBLICAȚII:
1.PRO-EDUCAȚIONAL, ISSN 2069-7082 cu lucrarea „Proiect educațional ECO-ȘCOALA”
2.PROFESIONALIZAREA MANAGEMENTULUI EDUCAȚIONAL, Partea a II-a, ISBN 978973-7783-64-6 cu lucrarea „De la școala incluzivă la comunitatea incluzivă și coeziunea socială”
3.DE LA ȘCOALA INCLUZIVĂ LA COMUNITATEA INCLUZIVĂ. EXEMPLE DE BUNĂ
PRACTICĂ, ISBN 978-973-52-0858-5 cu lucrarea „Educația pentru respectarea drepturilor omului
și combaterea discriminărilor de orice tip – un pas spre educația incluzivă”
4.STRATEGII DIDCATICE, ISSN 2069-7074 cu lucrarea „Proiectarea unei probe de evaluare”
5.ZILELE EDU-CCD, EXPERIENȚE EDUCAȚIONALE, VOLUMUL V, 2014, ISBN-13:978973-87934-1-5, cu lucrarea „METODE ȘI TEHNICI DE DEZVOLTARE A COMPETENȚEI
COMUNICAȚIONALE”
6. ZILELE EDU-CCD, PROIECTE EDUCAȚIONALE, VOLUMUL V, 2014, ISBN-13:978-97387934-1-5, cu lucrarea „VIOLENȚA DE LA CAUZĂ LA EFECT”
7.REVISTA CALEIDOSCOP- REVISTA PITICILOR, ISSN 2285-9810,” Miracolul relației
educative la preșcolari, sub semnul Revistei Piticilor”
8. Proiect POSDRU- „Formarea profesională în educație în contextul dezvoltării societății
cunoașterii în regiunea NE”, conferința Regională, noiembrie 2010, prezentare a lucrării –
„Strategii de evaluare” SIVECO ROMÂNIA
9.”NOILE EDUCAȚII”- O CONTINUĂ PROVOCARE PENTRU ȘCOALA ROMÂNEASCĂ,
ediția a XIII-a, cu lucrarea ”Importanța studiului interdisciplinar aplicat în procesul de fotosinteză –
proiect”
10. DESCHIDERI EUROPENE, Periodic de didactică , anul XI,2015 cu
lucrarea ”COLABORARE, COOPERARE ȘI COMUNICARE ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE”,
ISSN: 1841-5199
11. INTERDISCIPLINARITATEA MATEMATICĂ-FIZICĂ-CHIMIE ÎN STUDIUL
ECHILIBRULUI FIZIC ȘI CHIMIC, ISBN-13:978-973-87934-6-0, autor Luca Otilia-Stela
12. Experiențe educaționale- Zilele EDU CCD Botoșani, lucrarea ”Științele în viața omului”,
secțiunea Proiecte educaționale
PROIECTE:
Formator în cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/137603
Formator în cadrul Asociației Pro Community 2020, în cadrul proiectului - A fi sau a nu fi European
Formator pentru cadrele didactice înscrise la definitivat
Formator, proiectul Formare continua-condiție a reușitei în carieră
Formator , proiectul Diferențiere și adaptare în educație
Expert de tip C pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU/91/2.2/S/60655 “ Cerinte
Educationale Speciale pentru Toti”
Expert local in cadrul proiectului “Scoala o sansa pentru fiecare”, cf contractului 846/BT/1, 2011
Proiecte transnaționale:
Certificat de participare – Proiect Comenius – “Lets Play My Ancestors Childhood Game”
Instituto Comprensivo Statale “ Ignoto Militi”-Saronno Italy, 2013
Certificat de participare – Proiect Comenius – “Lets Play My Ancestors Childhood Game”
Besuchete Scherle , Land, Maria Almeria Spain, 2013
Certificat de participare- ERASMUS+, Multicultural Aspects in our schools- MAS, Instituto
Compresivo- Don Milani Aliperti Marigliano-Napoli- Italy, 2017

