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EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
Experienţă profesională 1

formator Bucureşti-sector 4, Istoria Recentă a României
(www.istoria-recenta.ro)

Perioada

septembrie-octombrie 2015

Compania angajatoare

MECŞ

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Programul „Istoria recentă a României“ este finanţat din
fonduri europene şi se adresează elevilor şi profesorilor de
istorie din invăţământul preuniversitar şi are ca obiectiv
general „îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel
național și creșterea calității în sistemul de învățământ
prin elaborarea și implementarea cursului opțional de tip
Curriculum la decizia şcolii (CDS) Istoria recentă a
României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a
utilizării resurselor digitale din pachetul educațional,
destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).”

Responsabilităţi

Asigurarea creşterii calităţii educaţiei, prin implementarea
programei şcolare de Istorie recentă a României şi a
pachetului educaţional cu resurse digitale de învăţare.
Consilier de manual pentru Ghidul elevului şi autor în
Ghidul profesorului, partea a III-a.
Formator pentru 21 de profesori de istorie.
(http://www.edu.ro/index.php/articles/23455)

Experienţă profesională 2

formator pe E_Autocalitate în unităţile şcolare din
regiunile sud-est şi Muntenia sud .

Perioada

septembrie-octombrie 2015

Compania angajatoare

MECŞ

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Responsabilităţi

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea
capacităţii furnizorilor de educaţie profesională iniţială de a
implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de
asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar,
în vederea dezvoltării unor culturi organizaţionale centrate
pe îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul instituţiilor de
învăţământ preuniversitar.
formarea unei grupe de directori responsabili ai comisiilor
De evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) şi ai consiliilor
de administraţie (CA).

Experienţă profesională 3

consilier manual Istoria Recentă a României

Perioada

octombrie 2014-februarie 2015

Compania angajatoare

MECŞ

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Programul „Istoria recentă a României“ este finanţat din
fonduri europene şi se adresează elevilor şi profesorilor de
istorie din invăţământul preuniversitar şi are ca obiectiv
general „îmbunătățirea ofertei educaționale la nivel național
și creșterea calității în sistemul de învățământ prin
elaborarea și implementarea cursului opțional de tip
Curriculum la decizia şcolii (CDS) Istoria recentă a
României, dedicat ariei curriculare Om și societate, și a
utilizării resurselor digitale din pachetul educațional,
destinat nivelului liceal (clasele IX-XII).”

Responsabilităţi

Asigurarea creşterii calităţii educatiei, prin implementarea
programei şcolare de Istorie recentă a României şi a
pachetului educaţional cu resurse digitale de învăţare.
Consilier de manual pentru Ghidul elevului şi autor în
Ghidul profesorului, partea a III-a.
Formator pentru 21 de profesori de istorie.
(http://www.edu.ro/index.php/articles/23455)
(http://www.cantemircml.ro/intalnire-de-proiect)

Experienţă profesională 4

formator pe E_Autocalitate în unităţile şcolare din
regiunile sud-est şi Muntenia sud .

Perioada

februarie-martie 2015

Compania angajatoare

MECŞ

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Responsabilităţi

Experienţă profesională 5
Perioada

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea
capacităţii furnizorilor de educaţie profesională iniţială de a
implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de
asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar,
în vederea dezvoltării unor culturi organizaţionale centrate
pe îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul instituţiilor de
învăţământ preuniversitar.
formarea unei grupe de directori responsabili ai comisiilor
de evaluare şi asigurare a calităţii (CEAC) şi ai consiliilor
de administraţie (CA).

asistent/evaluator la Olimpiada de istorie –etapa
Judeţeană (adeverinţă nr. 584/08.03.2014)
08 martie 2014

Compania angajatoare

MECŞ, ISJ PH

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi

asistent/evaluator la Olimpiada de istorie –etapa
judeţeană

Experienţă profesională 6

expert pe termen scurt E_Autocalitate în unităţile
şcolare din regiunile Sud- Est şi Muntenia Sud"

Perioada

aprilie-iunie 2014

Compania angajatoare

MECŞ

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea
capacităţii furnizorilor de educaţie profesională iniţială de a
implementa, evalua şi revizui sisteme şi proceduri de
asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar,
în vederea dezvoltării unor culturi organizaţionale centrate
pe îmbunătăţirea continuă a calităţii în cadrul instituţiilor de
învăţământ preuniversitar.

Responsabilităţi

Creşterea capacităţii furnizorilor de educaţie profesională
iniţială de a implementa, evalua şi revizui sisteme şi
proceduri de asigurare a calităţii educaţiei în învăţământul
preuniversitar.

Experienţă profesională 7

partnership of Management Unit for Projects with
External Funding of the Ministry of Education in
Romania

Perioada

30.09.-03.10.2013

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

The Projects Team of Partenership of Management Unit
for Projects with External Funding of the Ministry of
Education in Romania, SIVECO Romania, The National
Defense University “Carol I” for its Project “Educational

Process optimized in view of competences within a
knowledge based society .

Experienţă profesională 8

membru al comisiei judeţene în cadrul Olimpiadei de
istorie, etapa judeţeană (adeverinţă nr. 351/09.03.2013)

Perioada

09.03.2013

Compania angajatoare

MECŞ, ISJ PH

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi

membru al comisiei judeţene în cadrul Olimpiadei de
istorie, etapa judeţeană

Experienţă profesională 9

delegaţie inspector compartimentul Curriculum şi controlul
asigurării calităţii (delegaţie nr. 3531/17.08.2012)

Perioada

an şcolar 2012-2013

Compania angajatoare

ISJ PH

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi

inspector compartimentul Curriculum şi controlul
asigurării calităţii

Experienţă profesională 10

Expert formator, membru în echipa de proiect, în judeţele
Prahova şi Braşov, în cadrul proiectului “Formarea
continuă a profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea
cunoaşterii” (http://www.istorie-geografie.ro)
adeverinţă nr. 649/07.03.2012)

Perioada
Compania angajatoare

2012
Universitatea „Valahia” din Târgovişte, în parteneriat cu

Universitatea „Constantin Brâncuşi” Târgu Jiu, SIVECO
Romania SA, Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în
Educaţie (TEHNE), în baza unor protocoale de colaborare
cu Inspectoratul Şcolar şi Casa Corpului Didactic din
fiecare judeţ.
Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Obiectivul general al proiectului este formarea şi dezvoltarea
competenţelor cadrelor didactice care predau istorie şi
geografie de a implementa un curriculum, precum şi
facilitării schimbului de idei şi de bune practici între membrii
aceleiaşi comunităţi profesionale.

Responsabilităţi

Prin implementarea proiectului, se asigură acces la metode
alternative moderne de formare continuă, sporind capacitatea
cadrelor didactice de a programa demersul didactic pornind
de la nevoile şi interesele elevilor.

Experienţă profesională 11

Calitate în Managementul Unităţii Şcolare (CMUS)
POSDRU/85/1.1/S/63160
(certificat nr. 17/765 din 11.12.2011)- durata 76 de ore

Perioada

21.10-05.11.2011

Compania angajatoare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova asigură aplicarea
legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului
şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu
personal didactic; Organizează şi îndrumă activitatea
de perfecţionare a personalului din învăţământul
preuniversitar;
Coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe.

Responsabilităţi

formarea de manageri şcolari mai eficienţi şi mai bine
pregătiţi pentru a face faţă provocărilor prezente şi viitoare
ale educaţiei şi pentru a-şi asuma responsabilitatea
managerială a unei educaţii de calitate pentru generaţiile
viitoare de cetăţeni.

Experienţă profesională 12

Evaluator la etapa judeţeană a olimpiadei de istorie
(adeverinţă nr. 730/15.03.2011)

Perioada

19 martie 2011

Compania angajatoare

MECŞ, ISJ PH

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi

evaluator în cadrul Olimpiadei de istorie, etapa
judeţeană

Experienţă profesională13

participarea la proiectul naţional “Familia mea în
comunism”

Perioada

20.02.-01.05.2010

Compania angajatoare

Înstitutul de investigare a crimelor comunismului şi
Memoria Exilului Românesc cu sprijinul Ministerului
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi sportului şi
Reprezentanţa Comisiei Europene

Responsabilităţi

creşterea interesului elevilor pentru istoria recentă a
României, determinându-i să reflecteze asupra naturii
totalitare şi represive a regimului comunist din România.
Provocarea elevilor la o nouă temă de concurs Familia mea
în comunism, obiectivul fiind acela de a aduce în prim plan
relaţia dintre statul comunist şi familie .

Experienţă profesională 14

Certificat de excelenţă, calitatea de creator de conţinut
educaţional la concursul naţional de proiecte didactice
inter şi/sau transdisciplinare “Învăţare pentru societatea
cunoaşterii”

Perioada

ianuarie-martie 2011

Compania angajatoare

UMPFE-MECTS, S.C. SIVECO Eomânia S.A.

Responsabilităţi

creator de conţinut Educaţional la concursul naţional
de proiecte didactice inter şi/sau transdisciplinare
“Învăţare pentru societatea cunoaşterii”

Experienţă profesională 15

membru al corpului naţional de experţi în managementul
Educaţional (seria I).
(http://cneme.edu.ro/raport_om.php?jud=PRAHOVA)
(adeverinţă nr. 20134/01.06.2012)

Perioada

din 2012-până în prezent

Compania angajatoare

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP)

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor
de educaţie din învăţământul preuniversitar

Responsabilităţi

Activități de evaluare, autorizare, acreditare și monitorizare
unități de învățământ de stat și particulare.

Experienţă profesională 16

profesor metodist al Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova
(adeverinţă nr. 3865/7.11.2013)

Perioada

din anul 2012-până în anul 2014

Compania angajatoare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova asigură aplicarea
legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului
şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu
personal didactic; Organizează şi îndrumă activitatea
de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar;
Coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe.

Responsabilităţi

Organizarea, proiectarea programelor de formare continuă a
activităţilor de informare, documentare şi consultanţă pentru
personalul din învăţământul preuniversitar; analiza nevoilor de
formare; promovarea ofertei de programe de formare continuă;

iniţierea şi organizarea activităţilor ştiinţifice, metodice şi
culturale; colaborarea cu specialişti şi experţi din instituţiile de
formare iniţială sau de formare continuă; stabilirea relaţiilor de
parteneriat cu instituţii, organizaţii sau persoane fizice cu
atribuţii în domeniul învăţământului, educaţiei şi cercetării;
întocmirea situaţiilor centralizatoare privind formarea continuă;
administraţie (membru în consiliul de administraţie); activitate
didactică.

Experienţă profesională 17

profesor mentor în învăţământul preuniversitar
(decizia nr. 1367/14.06.2012)

Perioada

din 2012-până în prezent

Compania angajatoare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova asigură aplicarea
legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului
şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu
personal didactic; Organizează şi îndrumă activitatea
de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar;
Coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe.

Responsabilităţi

Coordonarea, îndrumarea și evaluarea activităților didactice
referitoare la activitatea practicii pedagogice. Instruieşte şi
formează prin exemplul personal şi este un model profesional
prin cunostinţele ştiinţifice şi de specialitate. Foloseşte mijloace
de comunicare adecvate situaţiilor concrete în vederea realizării
scopurilor educaţionale şi în raport cu conţinutul comunicării.

Experienţă profesională 18

formator de specialişti în evaluare
(https://insam.softwin.ro/noutati.php?id=20)

Perioada

din 2011-până în prezent

Compania angajatoare

MECŞ şi INSAM

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Responsabilităţi

Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o
focalizare specială pe nivelul liceal, unde nevoile de
evaluare/autoevaluare/autopoziţionare sunt mai acute, din
perspectiva diversificării traseelor de învăţare şi a
oportunităţilor existente la final de ciclu. În acest sens
proiectul are în vedere urmatorul grup ţintă: directori ai
unităţilor de învăţământ – directori adjuncţi; personal cu
funcţii de conducere, monitorizare, evaluare ţi control din
inspectoratele şcolare.
Principala activitate a proiectului constă în proiectarea, realizarea,
pilotarea şi apoi lansarea în utilizare a unui sistem informatic
naţional de evaluare prin care să devină accesibile resurse şi
servicii evaluative de tip digital, destinate elevilor, cadrelor
didactice şi personalului implicat în activitatea de consiliere şi
orientare şcolară şi profesională.

Experienţă profesională 19

delegat pentru efectuarea inspecţiilor curente şi speciale
la disciplina istorie (delegaţie nr. 4373/27.09.2010)

Perioada

anul şcolar 2010-2011

Compania angajatoare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova asigură aplicarea
legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului
şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu
personal didactic; Organizează şi îndrumă activitatea
de perfecţionare a personalului din învăţământul preuniversitar;
Coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe

Responsabilităţi

efectuarea inspecţiilor curente şi special la disciplina istorie,
în vederea înscrierii cadrelor didactice la examenele pentru
obţinerea gradelor didactice DEFINITIV, II, I, precum şi alte
inspecţii în specialitate.

Experienţă profesională 20

formator –consilier ARACIP
(http://www.edu.ro/index.php/articles/14746)

(certificat seria F, nr.0293785) durata: 48 de ore
Perioada

din 01.09.2010-până în prezent

Compania angajatoare

MECŞ

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor
de educaţie din învăţământul preuniversitar

Responsabilităţi

Activități de consiliere pentru unități de învățământ de stat
și particulare

Experienţă profesională 21

expert în evaluare şi acreditare ARACIP
( http://www.edu.ro/index.php/articles/11926)

Perioada

din 01.09.2010-până în prezent

Compania angajatoare

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar (ARACIP)

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor
de educaţie din învăţământul preuniversitar

Responsabilităţi

Activități de evaluare, autorizare, acreditare și monitorizare
unități de învățământ de stat și particulare.

Experienţă profesională 22

adeverinţă de participare, în calitate de profesor evaluator
la Concursul Naţional de Titularizare
(adeverinţă nr. 4131/15.09.2010)

Perioada

14-16 iulie 2010

Compania angajatoare

ISJ PH

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi

profesor evaluator la Concursul Naţional de Titularizare

Experienţă profesională 23

participare ca îndrumător la Concursul Naţional , etapa
judeţeană, “Memoria Holocaustului”
(adeverinţă nr. 862/25.05.2010)

Perioada

17.04.2010

Compania angajatoare
Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

ISJ PH
proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele

Responsabilităţi

îndrumător la Concursul Naţional , etapa
judeţeană, “Memoria Holocaustului”

Experienţă profesională 24

membru al Comisiei Centrale a Concursului “Istorie
şi societate în dimensiune virtuală”-etapa naţionalăBârlad 2009

Perioada

2009

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi

membru al Comisiei Centrale a Concursului “Istorie
şi societate în dimensiune virtuală”-etapa naţionalăBârlad 2009

Experienţă profesională 25

delegat pentru efectuarea inspecţiilor curente şi speciale
la disciplina istorie (delegaţie nr. 4613 din 01.10.2008)

Perioada

anul şcolar 2008-2009

Compania angajatoare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova asigură aplicarea
legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea
procesului de învăţământ; asigură calitatea învăţământului
şi respectarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară;
Coordonează încadrarea unităţilor de învăţământ cu
personal didactic; Organizează şi îndrumă activitatea
de perfecţionare a personalului din învăţământul
preuniversitar;

Coordonează şi controlează activitatea unităţilor conexe
Responsabilităţi

efectuarea inspecţiilor curente şi special la disciplina istorie,
în vederea înscrierii cadrelor didactice la examenele pentru
obţinerea gradelor didactice DEFINITIV, II, I, precum şi alte
inspecţii în specialitate.

Experienţă profesională 26

membru în corpul de formatori ai Centrului Educaţia
2000+
(adeverinţă nr. 400/02.06.2008)

Perioada

2008

Compania angajatoare

Centrul Educaţia 2000+

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Programele Centrului Educaţia 2000+ :“Dezvoltarea
şcolară în contextual descentralizării”, “Abordări
didactice în predarea istoriei”

Responsabilităţi

formator pe programele Centrul Educaţia 2000+

Experienţă profesională 27

membru în comisia de realizare a subiectelor pentru
Concursul “Memoria Holocaustului”, etapa judeţeană

Perioada

19.04.2008

Compania angajatoare

ISJ PH

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

proiectează, fundamentează şi aplică strategia globală a
învăţământului, stabileşte obiectivele sistemului de
învăţamânt în ansamblul său, precum şi obiectivele
educaţionale pe niveluri şi profiluri de învăţământ

Responsabilităţi
realizarea subiectelor pentru Concursul “Memoria
Holocaustului; etapa judeţeană

Experienţă profesională 28

Director adjunct

Perioada

1998-prezent

Compania angajatoare
Ministerul Apărării Naţionale, Colegiul Naţional Militar
“Dimitrie Cantemir”, Unitatea Militară 02525 -Breaza
Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Responsabilităţi

Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” este o
o instituţie modernă, capabilă să îndeplinească rapid, eficient
şi cu maximum de operaţionalitate ţelurile noii reforme a
învăţământului şi cerinţele Ministerului Apărării Naţionale.
Competenţa, performanţa şi profesionalismul sunt reperele
esenţiale care au contribuit, de-a lungul anilor, la o imagine
de ansamblu asupra realizărilor şi potenţialului acestui
colegiu care, prin întregul profil educaţional oferă garanţia
reuşitei.
Directorul adjunct conduce nemijlocit activitatea de învăţământ
din colegiul naţional militar şi activităţile stabilite prin
regulamentul intern al unităţii de învăţământ.
Directorul adjunct se subordonează nemijlocit comandantului
colegiului naţional militar şi este şef direct al întregului
personal didactic şi personal didactic auxiliar. Are în
subordine nemijlocită şefii de catedre/comisii metodice,
compartimentul informatică şi structurile specializate în
logistică didactică şi educaţie.
Directorul adjunct conduce activitatea consiliului profesoral,
coordonează, proiectează, organizează, monitorizează şi
evaluează activităţile din cadrul unităţii şcolare.
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Profesor titular – catedra de istorie-filozofie.

Perioada

1983-prezent

Compania angajatoare

Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” Breaza

Scurtă descriere companie
Domeniu de activitate

Colegiul Naţional Militar “Dimitrie Cantemir” este o
o instituţie modernă, capabilă să îndeplinească rapid, eficient
şi cu maximum de operaţionalitate ţelurile noii reforme a
învăţământului şi cerinţele Ministerului Apărării Naţionale.
Competenţa, performanţa şi profesionalismul sunt reperele
esenţiale care au contribuit, de-a lungul anilor, la o imagine
de ansamblu asupra realizărilor şi potenţialului acestui
colegiu care, prin întregul profil educaţional oferă garanţia

reuşitei.
Responsabilităţi

Instruirea şi educarea elevilor în conformitate cu cerinţele idealului
educaţional. Identiflcarea aspectelor interdisciplinare în cadrul
ariei curriculare speciflce. Corelarea conţinutului disciplinei de
învăţământ şi a activităţilor de învăţare cu obiectivele urmărite,
prevederile programei şi timpul de învăţare. Corelarea timpilor de
lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, stabilind
strategia didactică optimă în vederea asigurării unei instruiri
eficiente. Utilizarea strategiilor didactice de tip activ, participativ,
formativ, care transformă elevul într-un actor activ al propriei
formări.

STUDII ŞI TRAININGURI

Studii 1

Certificat de absolvire “Evaluator de competenţe profesionale”
(certificate seria I Nr. 00004963) – 90 de ore

Perioada

2014

Instituţia

Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă “Mihai Viteazul”

Specializarea
Calificarea obţinută

Evaluator de competenţe profesionale

Studii 2

Formare continuă “Intel-Teach –Instruirea în societatea cunoşterii”
(adeverinţă nr. 154/28.02.2014)

Perioada

18.11.2013-31.01.2014

Instituţia

Casa Corpului Didactic Prahova

Specializarea

program de dezvoltare profesională

Calificarea obţinută

Studii 3

Profesor metodist (adeverinţă nr. 3865/7.11.2013)

Perioada

din anul 2012-până în anul 2014

Instituţia

Casa Corpului Didactic Prahova

Specializarea

Profesor metodist

Calificarea obţinută

Profesor metodist

Studii 4

Evaluator la concursul “Memoria Holocaustului “

Perioada

2014

Instituţia

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Specializarea

istorie

Calificarea obţinută

Evaluator la concursul “Memoria Holocaustului “

Studii 5

Adeverinţă de participare la Cercul Pedagogic nr. 1, Directori
de colegii şi licee

Perioada

23 mai 2013

Instituţia

Liceul Tehnologic “Tase Dumitrescu”, oraşul Mizil

Specializarea

Cercul Pedagogic nr. 1, Directori de colegii şi licee

Studii 6

Certificat de participare la Conferinţa de informare şi diseminare,
organizată în cadrul proiectului “Cadru de referinţă al
curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un
imperativ al reformei curriculare”

Perioada

20-23 februarie 2013

Instituţia

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Bucureşti

Specializarea

“Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul
preuniversitar: un imperativ al reformei curriculare”

Calificarea obţinută

Studii 7

Certificat de participare la Stagiul de lucru în cadrul activităţii
Întrunirea grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare
pe discipline/module, an de studiu, organizat în cadrul proiectului
“Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal”

Perioada

23-26 ianuarie 2013

Instituţia

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Bucureşti

Specializarea

“Restructurarea curriculumului nsţional în învăţământul liceal”

Calificarea obţinută

Studii 8

Certificat absolvire - Manager proiect
(Seria H, Nr.00062778) – durata 48 de ore

Perioada

2013

Instituţia

Asociaţia Română pentru Managementul Proiectelor

Specializarea

Manager proiect

Calificarea obţinută

Manager proiect

Studii 9

Certificat de participare la Stagiul de lucru în cadrul activităţii
Întrunirea grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor şcolare
pe discipline/module, an de studiu, organizat în cadrul proiectului
“Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal”

Perioada

13-16 decembrie 2012

Instituţia

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, Bucureşti

Specializarea

“Restructurarea curriculumului naţional în învăţământul liceal”

Calificarea obţinută

Studii 10

Certificat de participare la Atelierul regional de lucru pentru regiunea
Centru organizat la Sibiu

Perioada

24-25 noiembrie 2012

Instituţia

SIVECO ROMÂNIA

Specializarea

Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii
cunoaşterii

Calificarea obţinută

Studii 11

participare la organizarea Centrului de Test la Concursul
Naţional de Evaluare în educaţie la fizică

Perioada

etapa I din 17.XI.2012

Instituţia

Fundaţia de evaluare în educaţie

Specializarea

organizarea Centrului de Test la Concursul Naţional de Evaluare în
educaţie la fizică

Studii 12

Certificat de participare la activităţile desfăşurate în cadrul
proiectului “Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii
şcolare”

Perioada

24-29 februarie, 24-29 martie şi 26-31 octombrie 2012

Instituţia

CNFP-MECTS

Specializarea

Activitatea de formare şi testare preliminară – Modul II,
program VIRIS
Activitatea de formare şi testare preliminară – Modul I,
program VIRIS
Activitatea de evaluare a programului VIRIS adaptat

Calificarea obţinută

Managementul situaţiilor de criză la nivelul unităţii
şcolare”

Studii 13

adeverinţă care atestă calitatea de membru al Comisiei naţionale de
istorie din anul 1998 până în anul 2012
(adeverinţă nr. 47440/26.06.2012)

Perioada

din anul 1998 până în anul 2012

Instituţia

MECTS

Specializarea

Comisia naţională de istorie

Calificarea obţinută

membru al Comisiei naţionale de istorie

Studii 14

Expert formator, membru în echipa de proiect, în judeţul Prahova,
în cadrul proiectului POSDRU 62651 “Formarea continuă a
profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”
(adeverinţă nr. 649/07.03.2012)

Perioada

2012

Instituţia

MEN

Specializarea

Expert formator, membru în echipa de proiect, în judeţul Prahova, în
cadrul proiectului POSDRU 62651 “Formarea continuă a
profesorilor de Istorie şi Geografie în societatea cunoaşterii”

Calificarea obţinută

Expert formator, membru în echipa de proiect, în judeţul Prahova

Studii 15

Adeverinţă de participare la Cercul Pedagogic al directorilor
colegiilor, liceelor şi grupurilor şcolare din zona Valea
Prahovei (adeverinţă nr. 207/24.11.2011)

Perioada

24 noiembrie 2011

Instituţia

Grupul Şcolar “Simion Stolnicu”

Specializarea

Cercul Pedagogic al directorilor colegiilor, liceelor şi grupurilor
şcolare din zona Valea Prahovei

Studii 16

Certificat de absolvire “Director unitate de învăţământ”
(certificat seria G, Nr. 00285460) durata de 40 ore

Perioada

31.10.-30.11.2011

Instituţia

CCD Prahova

Specializarea

“Director unitate de învăţământ”

Calificarea obţinută

“Director unitate de învăţământ”

Studii 17

Certificat de absolvire mentor (Seria F, Nr. 0246611)durata 60 de ore

Perioada

2011

Specializarea

mentor

Calificarea obţinută

mentor

Studii 18

Atestat de formare continuă a personalului didactic “Evaluare internă
a calităţii” (atestat Seria E, nr. 0030562) durata de 10 ore, credite: 3

Perioada

decembrie 2010-ianuarie 2011

Instituţia

ARACIP

Specializarea

program de formare continuă “Evaluare internă a calităţii”

Calificarea obţinută

Evaluare internă a calităţii

Studii 19

Programul de formare continuă “Proiectarea softului educaţional”
(atestatul de formare continuă a personalului didactic,
nr. 0019153, seria E)- durata: 89 de ore, nr. de credite: 25

Perioada

octombrie 2010-martie 2011

Instituţia

SIVECO ROMÂNIA

Specializarea

Proiectarea softului educaţional

Calificarea obţinută

Profesorul-creator de soft educaţional

Studii 20

Programul de formare continuă a personalului didactic: instruire
diferenţiată” (nr. 0022909, seria E), nr. de credite: 25

Perioada

iunie-iulie 2011

Instituţia

Universitatea Valahia “Târgovişte”

Specializarea

instruire diferenţiată

Calificarea obţinută

formator

Studii 21

Atesta de formare continuă a personalului didactic, programul de
formare continuă “abilitare curriculară” (Seria E, Nr. 0002734)durata-89 ore, nr. de credite: 25

Perioada

aprilie-iunie 2011

Instituţia

Universitatea Valahia “Târgovişte”

Specializarea

abilitare curriculară

Calificarea obţinută

abilitare curriculară

Studii 22

Certificat de absolvire a programului de formare continuă
“Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de
mentorat” (certificate nr. 19189/30.09.2011) durata de 232 ore,
credite: 60

Perioada

15.09.2010-31.01.2011

Instituţia

MECTS – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare
Externă în parteneriat cu Educaţia 2000+ Consulting şi Milenium
Design Group

Specializarea

“Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de
mentorat”
“Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de
mentorat

Calificarea obţinută

Studii 23

Atestat de formare continuă a personalului didactic “Evaluare
externă periodică” (seria E, Nr. 0031120)- durata 10 ore,
nr. de credite: 3.

Perioada

mai 2011-iunie 2011

Instituţia

ARACIP

Specializarea

program de formare continuă “Evaluare externă a calităţii”

Calificarea obţinută

Evaluare externă a calităţii

Studii 24

Adeverinţă absolvire curs de perfecţionare evaluator extern
“Evaluarea externă periodică” (adeverinţă nr. 2493/23.02.2012)

Perioada

martie-iunie 2011

Instituţia

ARACIP

Specializarea

curs de perfecţionare evaluator extern “Evaluarea externă periodică”

Calificarea obţinută

evaluator extern “Evaluarea externă periodică”

Studii 25

Certificat de absolvire mentor (certificat Seria F, Nr. 0246611)durata: 60 de ore

Perioada

25.02 -24.03.2011

Instituţia

MECTŞ

Specializarea

mentor

Calificarea obţinută

mentor

Studii 26

Adeverinţă de participare la concursul naţional de proiecte didactice
inter şi /sau transdisciplinare “Învăţare pentru societatea cunoaşterii”

Perioada

ianuarie-martie 2011

Instituţia

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007- 2013 Investeşte în oameni!

Specializarea

proiecte didactice inter şi /sau transdisciplinare “Învăţare pentru
societatea cunoaşterii”

Calificarea obţinută

Studii 27

Atestat de formare continuă a personalului didactic “Programul de
formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai ARACIP”
(atestat Seria E, Nr. 0029111)- durata 89 de ore, nr. de credite 25

Perioada

mai 2009-februarie 2011

Instituţia

ARACIP

Specializarea

Programul de formare pentru experţii în evaluare şi acreditare ai
ARACIP

Calificarea obţinută

expert în evaluare şi acreditare ARACIP

Studii 28

Atestat de formare continuă a personalului didactic “Formarea
formatorilor în domeniul calităţii educaţiei”
(atestat Seria E, Nr. 0028440) – durata 60 de ore, nr. de credite: 15

Perioada

mai 2009- aprilie 2011

Instituţia

ARACIP

Specializarea

Programul de formare continuă “Formarea formatorilor în domeniul
calităţii educaţiei”

Calificarea obţinută

formator calitatea educaţiei

Studii 29

Certificat de absolvire al programului de formare continuă
“Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de mentorat”

Perioada

2011

Instituţia

MECTS

Specializarea

program de formare continuă “Dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice prin activităţi de mentorat”

Calificarea obţinută

Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice prin activităţi de
Mentorat

Studii 30

Atestat de formare continuă a personalului didactic,“Formarea
dezvoltatorilor de itemi de evaluare (INSAM)
(atestat Seria E, Nr. 0013364) – durata: 80 de ore, nr. de credite: 20

Perioada

18 iulie 2010-30 iulie 2010

Instituţia

S.C. SOFTWIN S.R.L.

Specializarea

Programul de formare continuă a personalului didactic,“Formarea
dezvoltatorilor de itemi de evaluare (INSAM)

Calificarea obţinută

dezvoltator de itemi de evaluare (INSAM)

Studii 31

Certificat de absolvire Formator

Perioada

2010

Instituţia

ARACIP

Specializarea

formator

Calificarea obţinută

formator

Studii 32

Înscrierea în Registrul formatorilor în domeniul calităţii Educaţiei

Perioada

2010

Instituţia

ARACIP

Specializarea

formator

Calificarea obţinută

formator

Studii 33

Certificat de participare la Stagiul de lucru în cadrul activităţii
Analizarea programelor şcolare şi a manualelor alternative pe
discipline organizat în cadrul proiectului “Cadru de referinţă al
curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un
imperativ al reformei curriculare”

Perioada

2010

Instituţia

MECTS

Calificarea obţinută

Studii 34

Certificat de participare în cadrul proiectului “Proces educaţional
optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”
(Certificat Nr. 5039/18.07.2011)

Perioada

2010, 2011

Instituţia

UMPFE-MECTS, S.C. SIVECO Eomânia S.A.

Specializarea

personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în
învăţământul preuniversitar

Calificarea obţinută

personal din sistemul naţional de examinare, evaluare şi curriculum în
învăţământul preuniversitar

Studii 35

Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic- “Management
educaţional european” (certificat Seria C, Nr. 0002256)- nr. de credite: 90

Perioada

2010

Instituţia

Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti

Specializarea

Management educaţional european

Calificarea obţinută

Studii 36

Management educaţional european

Masterat Managementul Educaţional European
(adeverinţă Nr. 371/16.05.2009) - nr. de credite: 90

Perioada

2009

Instituţia

Universitatea de Petrol şi Gaze, Ploieşti

Specializarea

Managementul Educaţional

Calificarea obţinută

Studii 37

Managementul Educaţional

formare profesională AeL (adeverinţă Nr. 133 din 26.01.2009)- durata 47 de ore

Perioada

2009

Instituţia

SIVECO România

Specializarea

formare profesională AeL

Calificarea obţinută

formare profesională AeL

Studii 38

Atestat de formare continuă a personalului didactic- Programul naţional
de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor
didactice”(DeCeE) – atestat Seria B, Nr. 0043287, durata- 60 de ore,
nr. de credite: 15

Perioada

2009

Instituţia

Centrul Naţional pentru curriculum şi evaluare în învăţământul
preuniversitar

Specializarea

dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice”(DeCeE)

Calificarea obţinută

dezvoltarea competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice”(DeCeE)

Studii 39

Atestat de formare continuă a personalului didactic, programul
“Noi didactici în viziune transdisciplinară” (atestat Seria A1, Nr. 09198)
durata 100 de ore, nr. de credite: 30

Perioada

martie-mai 2006

Instituţia

Centrul Educaţia 2000+

Specializarea
Calificarea obţinută

“Noi didactici în viziune transdisciplinară”
“Noi didactici în viziune transdisciplinară”

Studii 40

Atestat de formare continuă a personalului didactic, programul
“Predarea istoriei din perspective educaţiei democratice”
(atestat seia A1, Nr. 10709)- durata 192 ore, nr. de credite: 25

Perioada

mai 2003-mai 2006

Instituţia

Centrul Educaţia 2000+

Specializarea

“Predarea istoriei din perspective educaţiei democratice”

Calificarea obţinută

“Predarea istoriei din perspective educaţiei democratice”

Studii 41

Certificat de participare la cursurile pentru formarea facilitatorilor , derulate
în cadrul proiectului pentru Învăţământul rural, component 2, Îmbunătăţirea
parteneriatului Şcoală-Comunitate, subcomponenta “Dezvoltarea şi
implementarea procesului de facilitare” (certificat Nr. 555/05.07.2005)

Perioada

21 martie-06 aprilie 2005

Instituţia

Centrul Educaţia 2000+

Specializarea

formarea facilitatorilor

Calificarea obţinută

facilitator în cadrul proiectului pentru Învăţământul rural, component 2,
Îmbunătăţirea parteneriatului Şcoală-Comunitate, subcomponenta
“Dezvoltarea şi implementarea procesului de facilitare”

Studii 42

certificat de absolvire -Centrul Educaţia 2000+ Cursuri de didactica predării
istoriei în gimnaziu şi liceu; transdisciplinitate; parteneriat de gen;
Certificat Nr. 29007/16.04.2002, durata : 160 de ore

Perioada

2000-2002

Instituţia

Centrul Educaţia 2000+

Specializarea

Cursuri de didactica predării istoriei în gimnaziu şi lice

Studii 43

certificat de absolvire a cursului de specialitate “instruire asistată de
calculator” (certificate Seria C, Nr. 0007227)

Perioada

18-29.03.2002

Instituţia

Ministerul Apărării Naţionale, Centrul de Pregătire a personalului din
domeniul Managementul Resurselor Umane)

Specializarea

instruire asistată de calculator

Studii 44

stagiul de formare continuă în specialitatea “Consiliere Şcolară “
(adeverinţă Nr. 300/26.04.2001)

Perioada

anul şcolar 200-2001

Instituţia

Casa Corpului Didactic Prahova

Specializarea

Consiliere Şcolară

Calificarea obţinută consilier şcolar

Studii 45

Doctor în istorie (diplomă Seria M, Nr. 000337)

Perioada

1994

Instituţia

Universitatea Bucureşti

Specializarea

istorie

Calificarea obţinută

Doctor în istorie

Studii 46

Licenţiat (diplomă Seria A, Nr. 73)

Perioada

1979-1983

Instituţia

Universitatea Bucureşti

Specializarea

istorie-filozofie

Calificarea obţinută

Licenţiat în istorie-Şef de promoţie pe ţară

Studii 47

Bacalaureat

Perioada

1974-1978

Instituţia

Liceul “Aurel Vlaicu”, Breaza

Specializarea

Ştiinţe umaniste

Calificarea obţinută

Bacalaureat 1978

Simpozioane, colocvii şi congrese ştiinţifice
Am participat la simpozioane, colocvii şi congrese ştiinţifice naţionale.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Limba maternă

Română

Alte limbi

Citit

Scris

Vorbit

Franceză

Bine

Bine

Bine

Rusă

Bine

Bine

Bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE dobândite în cursul
vieţii şi carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat printr-un
certificat sau o diplomă

- formator de opinii ;
- loial instituţiei şi compartimentului pe care îl conduc ;
- serios ;
- punctual;
- obiectiv în aprecieri faţă de unele acţiuni realizate ;
- spirit liber;
- bun orator;
- am un set de valori în concordanţă cu cele promovate
de educaţia pentru cetăţenia democratică;
-sincer
- deschis ideilor noi;
- am o puternică influenţă pozitivă asupra semenilor;

- sunt foarte creative, dorind să vad realitatea mereu
altfel;
- mă străduiesc să ofer un punct de vedere obiectiv şi
rece la orice propunere;
- sunt flexibil în acţiun, în idei, în viaţa de zi cu zi;
-cooperant, atent la nevoile celorlalţi;
-persoană controlată, încrezătoare în sine, calmă şi
abilă ca ascultător şi comunicator;
-am o imaginaţie bogată;
- o mare intuiţie;
- observator pătrunzător;
- persuasiv;
- spirit de observaţie fin;
- corect;
- moral excelent;
- satisfacţie şi sentimental împlinirii profesionale.
Aptitudini şi competenţe artistice
muzica, desen, picture, literatura, etc.

Aptitudini şi competenţe sociale

- sensibil pentru artă, muzică clasică, orgă;
- îmi plac vizitele în muzee, expoziţiile de artă
- sunt fascinate de lumea reconstituirilor diferitelor
etape,
fenomene şi evenimente istorice
(simulare, joc de rol);
- literatura istorică în special şi cea universal în
general, mă
încântă;
- îmi place să desenez(nu am niciun curs în acest
domeniu)
- Sociabil, întrevăd idei şi posibilităţi eficiente de
realizare a faptelor;
-Am spirit de echipă constructiv;
-Ajut în orice fel care ar putea fi de folos;
-Dezvolt relaţii multe în echipe diferite care sunt utile
multor oameni;
-Acţionez din convingerea că relaţiile bune cu semenii
sunt baza unei acţiuni eficiente;
-Îmi adaptez rolul, astfel încât să fie util în orice situaţie;
-Formez relaţii cu oricine ar putea fi de folos echipei;
-Ajut la rezolvarea conflictelor interpersonale între membri
echipei;
- Depistez rapid ceea ce e bun în oameni, antrenându-i la
efortul general;
-Mă străduiesc să creez o situaţie de armonie în colectiv

Aptitudini şi competenţe tehnice
-

Gândire conceptualizată;
Am legături puternice cu sute de colegi de specialitate sau
directori din România şi Europa prin email şi INTERNET;
Sunt informat din cele peste 30 de grupuri de dialog în
care sunt implicat;

Competenţe şi cunoştinţe
de utilizare a calculatorului
-

-

Am urmat cursurile Instruire asistată pe calculator,
organizat de Direcţia Management Resurse Umane, în
urma căruia am obţinut o diplomă.
Cunoscător: Windows (3.1 – XP);
Word, Excel, PowerPoint
Bun cunoscător al tehnologiilor Internet

Lucrări publicate
2015- „Un unu format din toţi „Tribuna
Învăţământului, nr. 1230
2015- colaborator revista „Cantemiristul” ;
2014- colaborator revista „Cantemiristul” ;
2013 –„ Priorităţile reformei educaţiei -la nivelul
învăţământului preuniversitar ”- Tribuna
Învăţământului nr.1188 (18-24 martie);
2013- “80 de pagini curioase despre Castelul Cantacuzino”
2013- Managementul Resurselor Umane în Armata României,
ediţia a II-a, nr. 6/2013-articolul “Şcoala în secolul
al XXI-lea: bună guvernare şi leaderschip”;
2013- rubrică în cadrul articolului “ Proiecte şi realităţi”din
Observatorul militar nr.35 (11-17 septembrie 2013, pg-10)
2012 - „ Centenarul Colegiului Militar Liceal „Dimitrie
Cantemir” – 4 iunie 2012” - Buletinul arhivelor
militare – anul XV, nr.2 (56), 2012, pag.60-65;
2012- “Înaltă recunoaştere a performanţei educaţionale “Observatorul militar (14-20 noiembrie);
2012 – “Înaltă recunoaştere a performanţei educaţionale”, Revista
Forţelor Terestre, nr. 4 din 2012
2011 – „Din secretele unui învăţământ modern” – Observatorul
militar nr. 43 (noiembrie 2011);
2011 – „Dezbateri despre învăţământul militar preuniversitar” Observatorul militar nr. 36 (septembrie 2011);
2011 – Munca în normalitate - Secretele Bac-ului perfect de la

„Cantemir” – Gazeta de Breaza, nr. 13;
2011- Profesorul Vasile Băghină, Cetăţean de Onoare al BrezeiGazeta de Breaza, nr.10;
2011 – Contribuţii la o didactică a competenţelor în liceu –
Revista Forţelor Terestre, anul II, nr.3, 2011
2011- interviu acordat postului Radio România Actualităţi“Cercetăşia-Straja Ţării-Pionierii”
2010 – ”Elemente de Deontologie a evaluării în contextul
creşterii calităţii actului educaţional” – partea II, în Revista
Forţelor Terestre, anul LVI, nr.1, 2010
2010 – colaborator revista „Cantemiristul”
2010- Evaluarea pentru acreditarea instituţiilor miliatare de
învăţământ Liceal- Revista Forţelor Terestre, anul II,nr.4;
2009 – ”Elemente de Deontologie a evaluării în contextul
creşterii calităţii actului educaţional” – partea I, în Revista
Forţelor Terestre, anul LV, nr.4, 2009
2008- ”Noi tendinţe în didactica contemporană”, în Revista
Forţelor Terestre, anul LIV, nr.6, 2008, p.240-250
2008 – IANUARIE 1859 – o soluţie românească la o problemă
europeană – Rolul partidei naţionale în accelerarea
sincronizării românismului cu valorile Europei, în Jurnalul
de Breaza.
2007 - Istorie, manual pentru clasa a XII-a, Bucureşti, Edit.
Economică Preuniversitaria, coautor;
2007- Recunoştinţă educatorilor cantemirişti de ieri şi de astăzi!Observatorul militar, nr.41 (octombrie 2007)
2006 - Istoria altfel - curiozităţi istorice, Piteşti, Edit. Nomina,
Coauthor
2006 –Istorie, manual pentru clasa a XI-a, Bucureşti, Edit.
Economică Preuniversitaria, coautor;
2006 – „Istoria secolului al XX-lea şi educaţia pentru cetăţenie
democratică” Bucureşti, Edit. Educaţia, 2000+
2006 – Manual pregătire militară –clasa a XI-a –coordonator
proiect
2005 – Istorie, manual pentru clasa a X-a Bucureşti, Edit.
Economică Preuniversitaria, ediţia I, coautor.
2004 – Istorie, manual pentru clasa a IX-a Bucureşti, Edit.
Economică Preuniversitaria, ediţia I, coautor.
2003 “Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est între
anii 1918-2001”–Bucureşti - 2003, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 2 volume – coautor

„Structuri politice în Europa Centrală şi de Sud-Est între
anii 1918-2001 ” - ediţie în limba engleză, 2 volume 2003-2000 “România şi Europa în secolul al XX-lea”,
Bucureşti, Editura Semne,2000
1999 - “Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până
astăzi”, Bucureşti, Editura Petrion,1999 (ediţia I) şi
2000 (ediţia II)
Manual clasa a XII-a ; coautor
1997 – „Uniţi sub sfânt tricolor” –indexul general al promoţiilor
cantemiriste.
2000 - “Istoria românilor-epoca contemporana”,
- Manual clasa a XII-a pentru Republica Moldova;
coautor- 2000 - ediţia I, 2002-ediţia II, 2004 –ediţia
III;
1995 –Înfiinţarea Liceului Militar de la Mănăstirea Dealului,
2000 ;
2000 –prezent
Diverse articole publicate în “ Studii şi articole de istorie “,
Ziarul “
Jurnalul de Breaza”, “Observatorul militar”, “Curierul
Armatei I”,
revista “ Cantemiriştii” şi alte publicaţii centrale sau locale

Premii şi distincţii

2014- acordarea de către şeful SMFT, general lt.dr. Nicolae
Ionel CIUCĂ- a diplomei de onoare a SMFT
2013 – acordarea Plachetei şi a Diplomei aniversare
„Nicolae Iorga”
2013- Diploma de participare la Concursul “Memoria
Holocaustului”-2013
2012 –Sub înaltul patronaj al Majestăţii Sale Regele Mihai I
al României, acordarea certificatului de membru al
Alianţei Colegiilor Centenare din România
2012 – EMBLEMA DE MERIT „În Serviciul Armatei
României”, clasa a II-a
2012 – Diplomă de excelenţă, acordată pentru contribuţia
deosebită la creşterea prestigiului Colegiului Militar
Liceal “Dimitrie Cantemir” pe plan naţional.
2012 – acordarea Certificatului de excelenţă şi a titlului
“Creator de conţinut educaţional”
2012 – Atestat privind nivelul calităţii educaţiei oferite de
către unitatea de învăţământ Colegiul Militar Liceal
“Dimitrie cantemir”, oraşul Breaza, judeţul Prahova,

nivelul liceal, raportat la indicatorii de performanţă din
standardele de referinţă evaluate (standard de calitate)
2012- Acordarea Certificatului “Şcoală Europeană-2012”
Colegiului Militar Liceal “Dimitrie Cantemir”, Breaza,
Prahova
2012 –CERTIFICAT DE EXCELENŢĂ în cadrul proiectului
„Viitorul vieţii, viaţa viitorului”
2012- Diploma de participare la Concursul “Memoria
Holocaustului”-2012
2011- acordarea Certificatului de Excelenţă pentru obţinerea
locului I în regiunea sud, cu lucrarea denumită
“Viitorul vieţii-Viaţa viitorului”
2011- Diplomă pentru buna organizare a Centrului de Test la
Concursul Naţional de Evaluare în Educaţie la
Matematică, desfăşurat sub coordonarea prof. dr.
Constantin Năstăsescu, membru corespondent al
Academiei Române
2010- Diploma de merit pentru participarea la Proiectul
Naţional “Familia mea în comunism”
2010- Diplomă pentru contribuţia adusă la promovarea
istoriei locale şi a patrimoniului imaterial specifici
românilor de pe Valea Superioară a Prahovei
2003-2010- Diplomă pentru activitatea desfăşurată ca
membru al Comisiei Centrale a Concursului “Istorie şi
societate în dimensiune virtuală”, etapa naţională
2009- Diplomă de excelenţă pentru calitatea articolelor
publicate în Buletinul de Teorie Militară al statului
Major al Forţelor Terestre
2009- Diplomă de merit pentru buna organizare a Centrului
de Test la concursul naţional de evaluare în
matematică, desfăşurat sub coordonarea prof. univ.
dr.Constantin Năstăsescu, membru correspondent al
Academiei Române
2009- diplomă pentru deosebiat activitate desfăşurată în
cadrul “Atelierelor de creaţie” ale elevilor din
colegiile militare liceale, ediţia a V-a
2009- diplomă pentru sprijinul acordat la organizarea
Campionatelor Militare de Cros, Şah şi Minifotbalfinala pe Forţele Terestre
2008- diplomă pentru promovarea sportului şi a spiritului
de fair-play în cadrul Olimpiadei de Vară a

Sportului Militar Liceal finala pe Forţele Terestre
2008- Diplomă pentru merite deosebite în pregătirea elevilor
participanţi la Concursul Naţional “Memoria
Holocaustului”, etapa judeţeană, în anul şcolar 2007-2008
2007- Diplomă pentru participarea în cadrul Comisiei
Centrale de organizare şi evaluare de la sesiunea de
referate şi comunicări ştiinţifice a elevilor, Bucureşti,
etapa naţională, 18-21 iulie 2007
2007- Diplomă , membru în comisia centrală a Concursului
Naţional “Istorie şi societate în dimensiune Virtuală”
2006 – Diplomă de onoare pentru merite cu totul
excepţionale în stimularea celor mai merituoşi elevi
participanţi la Olimpiada Naţională de Istorie,
ediţia 2006
2006 – Diplomă pentru participarea în Comisia Centrală la
Sesiunea naţională de referate şi comunicări
Ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la
disciplina Istorie, în calitate de vicepreşedinte la
subsecţiunea Istoria Universală
2006- Diplomă pentru participarea, în calitate de membru în
comisia naţională , la Concursul Naţional “Istorie şi
societate în dimensiune virtuală”, Focşani 2006
2005- Diplomă de excelenţă, în semn de înaltă preţuire
pentru activitatea desfăşurată în slujba afirmării
performanţei în învăţământul de excelenţă prahovean
2000- Ordinul Naţional “Pentru Merit”, în grad de Cavaler
2003- Diplomă pentru implicarea cu rezultate deosebite în
organizarea Sesiunii Naţionale de Comunicări şi
Referate Ştiinţifice-Istoria şi didactica istoriei în
învăţământul preuniversitar
1999- Diploma “Gheorghe Lazăr”, clasa I
1999 – prezent - Gradaţie de merit
1989 - Profesor- evidenţiat prin Ordinul ministrului
educaţiei şi învăţământului.

