
Curriculum Vitae 
Să ai curajul să visezi pe termen lung și să ajungi tot mai sus, iar dacă vrei să renunți,  

mai așteaptă câteva secunde. Se poate! 

 

INFORMAŢII PERSONALE: 
 

Nume şi prenume: BOLOHAN  ROMEO - IRINEL 

Adresă:  - Data şi locul naşterii : 11 ianuarie 1976, Suceava, România 

              - Adresa  Str. PUTNA, nr. 6B, bl. 6B, sc. A, Ap.12, et. 3, cod 720026, SUCEAVA 

       E-mail:  romeobolohan@gmail.com 

     Telefon: 0744-188600 
 

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ: 
 

Perioada: 15 septembrie 2001 până în prezent – activitate cu statut de titular 

• Numele şi adresa angajatorului: Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Judeţul 

Suceava, FN, cod 727225. 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activitate didactică de predare – educaţie, învăţământ 

preuniversitar; 

• Funcţia sau postul ocupat: Profesor titular de Educaţie tehnologică, grad didactic I. 
 

Perioada: 1 septembrie 2002 – 31 august 2005 

• Numele şi adresa angajatorului: Direcţia pentru Protecţia Copilului Suceava, Centrul de Plasament 

pentru copilul cu handicap “ Cetatea” din Suceava; 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activitate de educaţie pentru program după şcoală; 

• Funcţia sau postul ocupat: Referent de educaţie. 
 

Perioada: 15 septembrie 2007 – 31 august 2009 

• Numele şi adresa angajatorului: Şcoala Particulară “Natanael” Suceava; 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activitate didactică de predare – educaţie, învăţământ 

preuniversitar; 

• Funcţia sau postul ocupat: Profesor de Educaţie tehnologică. 
 

Perioada: 15 septembrie 2014 – 31 august 2015 

• Numele şi adresa angajatorului: Liceul particular „Filadelfia” din Suceava; 

• Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activitate didactică de predare – educaţie, învăţământ 

preuniversitar; 

• Funcţia sau postul ocupat: Profesor de Educaţie tehnologică. 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE: 
 

Perioada: 2008 – 2010 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de Master 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Master în Management 

Integrat al Calităţii, al Mediului, al Sănătăţii şi Securităţii în Muncă 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management 
 

Perioada: 2005 – 2007 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de Master 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Master în Management 

Educaţional 



• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management 
 

Perioada: 2004 – 2006 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de Master (cursuri postuniversitare) 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Cursuri 

postuniversitare de specializare: Educaţie tehnologică 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea 

„Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de Mecanică şi Management 
 

Perioada: 2001 – 2006 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de licenţă 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Licenţiat în 

Psihopedagogie Specială şi Asistenţă Socială 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Pro 

Humanitas” – Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială 
 

Perioada: 1998 – 2000 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de specializare în asistenţă socială 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Absolvent a cursurilor 

postliceale de Asistenţă Socială 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Pro 

Humanitas” – Bucureşti, Facultatea de Asistenţă Socială 
 

Perioada: 1996 – 2001 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de licenţă 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Licenţiat în utilaje 

folosite în industria lemnului 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Ştefan 

cel Mare” – Suceava, Facultatea de Inginerie Mecanică, specializarea Utilaj pentru industria lemnului 
 

Perioada: 1996 – 1997 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de atestat 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Atestat de Analist 

programator - asistent 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Ștefan 

cel Mare” Suceava, Facultatea de Mecanică, Mecatronică şi Management 
 

COMPETENȚE ȘI CERTIFICĂRI DOBÂNDITE 
 

Perioada: Martie – aprilie 2016 

• Calificarea sau diploma obţinută: Curs de formare 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Asigurarea calității 
parteneriatelor școlare europene – eTwinning”, formare online la distanţă 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Institutul de Ştiinţe ale 

Educaţiei, Bucureşti 
 

Perioada: Martie 2016 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Abordări bazate pe 

proiecte” – 20 ore, formare la distanţă 



• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Fundaţia „Institutul 

pentru Educaţie”,  prin programul iTeach de dezvoltare profesională continuă 
 

Perioada: Februarie 2016 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Colaborarea în clasa 

digitală” – 20 ore, formare la distanţă 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Fundaţia „Institutul 

pentru Educaţie”, prin programul iTeach de dezvoltare profesională continuă 
 

Perioada: Februarie 2016 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Evaluarea în şcolile 

secolului XXI” – 32 ore, formare la distanţă 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Fundaţia „Institutul 

pentru Educaţie”, prin programul iTeach de dezvoltare profesională continuă 
 

Perioada: Ianuarie – martie 2015 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă paricipare program 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Personalul didactic 

din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al învăţării pe tot parcursul 

vieţii”, conform contract POSDRU/174/1.3/s/149155 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 
 

Perioada: Noiembrie 2015 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă participare 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Sesiune de informare 

în cadrul Comisiei Europene” – Brussels, 2015 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Comisia Europeană, 

Direcţia Generală de Comunicare 
 

Perioada: August – decembrie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă de absolvire program 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Perfecţionarea 

teoretică şi practică a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru folosirea tehnologiilor 

educaţionale moderne în predarea fizicii şi disciplinelor tehnice – POSDRU 132731” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea Tehnică 

„Gheorghe Asachi” Iaşi 
 

Perioada: Noiembrie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Diplomă de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Dezvoltarea gândirii 

critice şi a gândirii empatice (DGCE) 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Ştefan 

cel Mare” Suceava 
 

Perioada: Septembrie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă participare 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Sesiune de informare 

în cadrul Comisiei Europene” – Brussels, 2014 



• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Comisia Europeană, 

Direcţia Generală de Comunicare 
 

Perioada: Iulie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă de absolvire program 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Limbaj şi realitate” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea „Ştefan 

cel Mare” Suceava 
 

Perioada: Iunie – iulie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: “Marketing 

educațional” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Casa Corpului Didactic 

“George Tofan”, Suceava 
 

Perioada: Ianuarie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de participare curs 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Metode şi 

instrumente de educaţie non-formală în context Tineret în Acţiune – ERASMUS +” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: ANPCDEFP - 

Bucureşti 
 

Perioada: Ianuarie 2014 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de participare curs 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Scrierea propunerilor 

de finanţare în contextul programului Erasmus Plus” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: ANPCDEFP - 

Bucureşti 
 

Perioada: Noiembrie 2013 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de participare 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Sesiune de informare 

în cadrul Comisiei Europene” – Brussels, 2013 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Comisia Europeană, 

Direcţia Generală de Comunicare 
 

Perioada: Iunie – noiembrie 2013 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: “Intelteach – instruirea 

în societatea cunoaşterii” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Casa Corpului Didactic 

“George Tofan”, Suceava 
 

Perioada: Mai - iunie 2013 

• Calificarea sau diploma obţinută: Atestat de formare continuă 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: “Resurse educaţionale, 

tehnologie şi creativitate” 

 • Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Casa Corpului Didactic 

“George Tofan”, Suceava 
 

Perioada: Ianuarie 2013 



• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Manager de proiect 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Training & Teaching 

Center, București 
 

Perioada: Septembrie 2012 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de acordare a gradului didactic I în învățământ 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Educaţie tehnologică 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea Tehnică 

de Construcţii - Bucureşti 
 

Perioada: Martie 2012 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de participare 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Restructurarea 

sistemului de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea 

sistemuliui de credite profesionale transferabile” – ID 3777 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea Tehnică 

de Construcţii - Bucureşti 
 

Perioada: Noiembrie 2011 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat Competenţe Profesionale 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Administrator de 

Reţea de calculatoare 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Autoritatea Naţională 

pentru Calificări, Centrul de Pregătire în Informatică S.A. 
 

Perioada: Mai – septembrie 2011 

• Calificarea sau diploma obţinută: Atestat formare continuă 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: INFORMATICĂ – 

Formarea de specialişti în evaluarea INSAM 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului, S.C. Softwin S.R.L. 
 

Perioada: Aprilie 2011 

• Calificarea sau diploma obţinută: Adeverinţă de absolvire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: “Educaţie Ecologică şi 

Globalizarea” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Casa Corpului Didactic 

“George Tofan”, Suceava 
 

Perioada: Noiembrie 2008 - Iunie 2009 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de competențe profesionale ale personalului didactic 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Calitate și eficiență în 

învățământul rural 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Centrul Român pentru 

Educație Economică, București, CNFPA 
 

Perioada: Mai 2008 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de participare 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Grupul de Iniţiativă 

Socială pentru Ocupare din Regiunea Nord-Est 



• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Fundaţia „Corona” Iaşi 
 

Perioada: Septembrie 2008 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de acordare a gradului didactic II în învățământ 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Educaţie tehnologică 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea Tehnică 

de Construcţii - Bucureşti 
 

Perioada: Octombrie 2006 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de Perfecţionare Profesională 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Consiliere şi orientare 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Casa Corpului Didactic 

,,George Tofan”, Suceava 
 

Perioada: Septembrie 2006 

• Calificarea sau diploma obţinută: Certificat de acordare a definitivării în învățământ 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: Educaţie tehnologică 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Universitatea 

POLITEHNICA din Bucureşti 
 

Perioada: Aprilie 2006 

• Calificarea sau diploma obţinută: Curs de pregătire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Principii, promovare 

şi respectarea drepturilor copilului în România în conformitate cu Convenţia ONU cu privire la 

Drepturile Copilului” 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Organizaţia „Salvaţi 

Copiii” Bucureşti 
 

Perioada: Mai 2005 

• Calificarea sau diploma obţinută: Curs de pregătire 

• Disciplinele principale studiate sau competenţele profesionale dobândite: „Să facem din 

Convenţia ONU o realitate – Dreptul copilului la nondiscriminare”, ediţia a III-a 

• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ sau al furnizorului de formare: Organizaţia „Salvaţi 

Copiii” Bucureşti - Buşteni  
 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI: 
 

• Coordonator, din anul 2007, al programului mondial „Eco Şcoala”, program prin care am obţinut 

Steagul Verde şi statutul de ECO-ŞCOALĂ precum şi numeroase premii naţionale şi internaţionale; 

• Membru în diferite comisii la examenele de Bacalaureat şi Evaluare Naţională; 

• Membru şi evaluator în comisiile de organizare a olimpiadelor şcolare etapele municipale, judeţene 

şi naţionale (în 2009 şi 2014); 

• Însoţitor la Olimpiada Naţională de Educaţie tenologică de la Bacău (2004), Focşani (2008), 

Slobozia (2012), Călăraşi (2013) şi Iaşi (2016) precum şi la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare 

de la Muncel (Iaşi) – 2006; 

• Am elaborat subiecte pentru olimpiadele şcolare, etapele pe localitate, judeţeană şi naţională; 

• Am pregătit loturi de elevi pentru participarea la toate formele judeţene şi naţionale ale 

concursurilor şi olimpiadelor şcolare; 

• Premii naţionale şi menţiuni la concursurile şcolare şi în activitatea de cercetare în special cu elevii 

aflaţi în dificultate (copii proveniţi din familii sărace sau cu mulţi copii); 

• Responsabil al comisiei metodice şi de Cerc Pedagogic în mai multe perioade; 



• În anul 2013 am iniţiat şi dezvoltat 2 proiecte cu finanţare europeană, unul pe mobilitatea 

profesorilor din şcoli, iar al doilea pe parteneriat strategic între şcoli din diferite ţări, prin programul 

european ERASMUS PLUS; 

• Gradaţie de merit din 2006 şi până în prezent; 

În urma Concursului Naţional "Tortul aniversar Disneyland Paris" desfăşurat de TVR 1, 

MECTS şi Perfect Tour, clasa a V-a B Dumbrăveni, a cărei diriginte am fost, a câştigat marele 

premiu al concursului, o excursie incredibilă la Disneyland Paris, din cele 75 de şcoli participante 

din ţară. Toate costurile privind zborul, transferul în Paris, mesele, asigurarea şi cazarea au fost plătite 

de Perfect Tour – unic reprezentant al Disneyland Paris în România. 

În aprilie 2014 am fost distins cu Premiul Mentor pentru Excelenţă în Educaţie. 

În iunie 2014 am făcut parte din cei 10 finalişti premianţi ai Ligii Profesorilor Excepţionali, 

concurs iniţiat de diverse posturi naţionale de televiziune. 

În luna septembrie 2014 am fost nominalizat la Premiile Calităţii în domeniul inovaţiei – 2014 

de către Lindab România și în noiembrie 2016 și 2017 am fost distins cu distincția OAMENI 
PENTRU OAMENI. 
• Am fost voluntar activ în cadrul Organizaţiei SALVAŢI COPIII – Suceava şi coordonator al 

programului ZILELE DREPTURILOR COPILULUI în perioada 1995 - 2008 precum şi membru în 

Comitetul Executiv în perioada 1998 - 2007. Prin acest program am obţinut de-a lungul timpului 

locurile V, II şi locul I doi ani la rând (perioada 2000 - 2004) la etapa naţională al Concursului 

Drepturilor Copilului şi am derulat programe cu un impact deosebit la nivel naţional şi judeţean; 

•Am participat la diferiţe conferinţe sau seminarii legate de problematica drepturilor copilului (Iaşi - 

1999, Sinaia - 2001, Bucureşti - 2004); 

• Fondator al Asociaţiei PROTIN Suceava, cu activităţi destinate tinerilor orfani din centrele de 

plasament, 1996; 

• Fondator al Asociaţiei ANCIFAR Frăţia (Asociatiei Nationale a Copiilor Institutionalizati 

si a Fostilor Asistati din Romania), 2001; 

• Fondator al ABA-DEL-TIN Suceava, 2003; 

• Sunt voluntar activ şi fondator în cadrul asociaţiei « EUROACTIV » Suceava din anul 2007, iar în 

prezent sunt vicepreşedinte şi coordonatorul programelor de voluntari în cadrul Asociaţiei 

«EUROACTIV» Suceava; 

• Din februarie 2014 sunt preşedinte al Alianţei Internaţionale Antidrog, filiala Suceava. 
 

Publicaţii proprii ale unor lucrări de specialitate:  

• “Spune-mi cu cine te însoţeşti ca să îţi spun cine eşti!”, material educativ pentru clasele V – VIII 

elaborat cu ocazia proiectului  “Universitatea Părinţilor”, Organizaţia “Salvaţi Copiii”, 1998; 

• “Drepturile copilului, un mod de a trăi mai bine”, Suceava, 2003; 

• “Măsuri de protecţie a  copilului aflat în dificultate”, Suceava, 2004; 

• “Drepturile copilului rrom la educaţie şi integrare socială” Suceava, 2004; 

• “Sistemul managerial al organizaţiilor de protecţie a copilului”, Bucureşti, 2005; 

• „Clădiri ce adăpostesc instituţii şi servicii în localitatea Dumbrăveni”,  Ghid auxiliar, 2005;  

•„Dumbrăveni – în trecut, prezent şi viitor”- volum, 2005; 

•„Conceptul de dezvoltare durabilă a localităţii Dumbrăveni”, volum realizat cu sprijinul elevilor şi 

profesorului universitar Adrian Dima, Iaşi, 2005; 

•„Nevoile de sprijin ale copilului instituţionalizat, în lumina Convenţiei O.N.U.  privind Drepturile 

Copilului”, Iaşi 2006;  
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• „Modele de construcţii şi familii existente în localitatea Dumbrăveni”, auxiliar didactic pentru 

clasele a V-a şi a VI-a, 2009; 



• ”Particularităţi ale comunei Dumbrăveni”, caiet practic pentru clasele a V-a şi a VI-a,  2014; 

•„Planificări, proiecte de unităţi de învăţare, programe opţionale şi proiecte de lecţie, aria curriculară 

Tehnologii”; 

•„Jocul didactic pentru elevii de gimnaziu”, ghid didactic aflat în lucru; 

•„Destin zbuciumat”, roman autobiografic, în lucru. 
 

Activitate de coordonare şi îndrumare a colectivelor redacţionale a revistelor şi publicaţiilor 

şcolare: 

• Revista dedicată Sesiunii Speciale ONU pentru drepturile copilului din 2001 “Gânduri şi glasuri de 

copii”, contribuţie la realizarea revistei Organizaţiei “Salvaţi Copiii”, 2001; 

• Revistele taberelor naţionale “OPINIADA”, contribuţie la realizarea seriei de reviste a Organizaţiei 

“Salvaţi Copiii”, 2001 – 2003; 

• Coordonator şi iniţiator al revistelor şcolii „Gânduri de toamnă” şi „Gânduri de iarnă”, 2005; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei şcolii „Gânduri de primăvară”, laureată la nivel judeţean, 2006; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei clasei „Împreună” laureată la nivel judeţean şi naţional, 2007; 

• Coordonator şi iniţiator al revistelor şcolii „Gânduri” nr. 1 şi 2, premiul I – etapa judeţeană, 2007; 

• Coordonator şi iniţiator al revistelor clasei „Pulsul clasei” nr. 1 – 6, locul II – etapa judeţeană, 2008; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei de educaţie ecologică „Puls Eco” – locul II, etapa naţională, 2008; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei de educaţie ecologică „Puls Eco” – locul I, concursul de reviste 

ecologice, etapa naţională;  

• Coordonator şi iniţiator al revistelor şcolii „Gânduri” nr. 3 şi 4, laureată la etapa judeţeană şi 

naţională, 2008; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei de educaţie ecologică „Puls Eco” – locul I, etapa naţională, 2009; 

• Coordonator şi iniţiator al revistelor şcolii „Gânduri” nr. 5 şi 6, locul II la etapa judeţeană, 2009; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei de educaţie ecologică „Puls Eco” – locul I, concursul naţional de 

reviste ecologice – 2009; 

• Coordonator şi iniţiator al revistelor de educaţie ecologică „Pulsul eco-nr. 3 şi 4”, 2011; 

• Coordonator şi iniţiator al revistei clasei „Împreună”-nr. 3 şi 4 - locul II, etapa judeţeană, 2011; 

• Coordonator al revistelor de specialitate “Meseriaşii”, nr. 1 şi 2, an şcolar 2014 – 2015; 

• Coordonator al revistelor de specialitate “Meseriaşii”, nr. 3 şi 4, an şcolar 2015 – 2016; 

• Coordonator al revistei Alianţei Internaţionale Antidrog “4 ani de activitate”, 2016; 

• Cordonator şi iniţiator al revistelor destinate diverselor excursii şi tabere tematice, inclusiv pe tema 

drepturilor copilului: revistele “Maramureş 2006” şi “Maramureş 2007”, revista “Mestecăniş 2008”, 

revistele “SOVATABĂRA 2008” şi “SOVATABĂRA 2009”, revista “Tuşnad 2009”, revista “Predeal 

2010”, revista “Ponor Padiş 2011”, revista “Dorna 2012”, revista “Ecou de la Păltinoasa” din 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016 revistele “Ecou de la Disneyland Paris” în 2012, “Ecou de Primăvară” 

în 2013 şi revista “File de la Mamaia” 2010 - 2017.  
 

Contribuţie la elaborarea de cărţi şi lucrări ştiinţifice publicate în domeniul didacticii, 

specialităţii şi managementului educaţional sau a altor publicaţii şcolare: 
 

• Am contribuit la realizarea volumului “Educația Mileniului III – Educația Ecologică”, editura 

Septentrion, Rădăuți, 2008, cu lucrarea “O lume potrivită pentru copii. Protecția mediului – între 

drepturi și resonsabilități”, la pagina 48 a lucrării; 

• Am contribuit la realizarea volumului “Educația Mileniului III – Educația Ecologică”, editura 

Septentrion, Rădăuți, 2009, cu lucrarea “Implicațiile disciplinei educație tehnologică asupra 

mediului”, la pagina 50 a lucrării; 

• Am contribuit cu materiale didactice la proiectele de cercetare realizate de INTUITEXT și 

DIDACTIC.RO precum și la îmbunătățirea portalului www.didactic.ro; 

http://www.didactic.ro/


• Am publicat pe site-ul www.EdTehno.info  materiale legate de Educaţie tehnologică şi consiliere; 

• Am îmbogăţit site-ul www.ccdg.ro,  site ce găzduieşte programele “Eco-Şcoala”, contribuind cu 5 

materiale complete privind activităţile de ecologizare din şcoală; 

• În data de 18 octombrie 2008 am participat cu lucrarea “Strategii de elaborare a obiectivelor 

operaționale la diferite tipuri de lecții” la Seminarul Național de la Bistrița Năsăud “Educația 

tehnologică în societatea bazată pe cunoaștere”; 

• Sunt autorul unei lucrări științifice publicate în revista naţională “Tribuna Învățământului”, din 24 – 

30 noiembrie 2008, cu lucrarea “Nondiscriminarea copiilor face o lume mai bună”; 

• Am contribuit la realizarea Regulamentului de Organizare Intern al Școlii și la Legea Educație, prin 

propuneri, 2009; 

• Am contribuit la realizarea volumului “Eco-ul” cu mai multe articole despre Ziua Pământului - 2011,  

în volumul “Educaţia mileniului III – educaţia ecologică” cu lucrarea “Un mediu curat – o viaţă 

sănătoasă” – 2011; 

• Am contribuit la realizarea volumului CD “Ştiinţa şi Tehnica Altfel” de la Neamţ cu lucrarea 

“Tehnica origami folosită în activitatea didactică” – 2012 - 2018; 

• În anul 2010 am contribuit cu lucrarea “Produse ecologice pentru o viaţă sănătoasă” în volumul 

“Natura, o carte deschisă spre sănătate” prezentând în acelaşi timp şi participanţilor acest material; 

• În anul 2012 am contribuit cu lucrarea “Participare la Concursul Naţional şi realizarea practică a unui 

superb tort aniversar” în prezenţa unui număr foarte mare de profesori de Educaţi tehnologică, la 

Neamţ; 

• În anul 2013 am contribuit cu lucrarea “Utilizarea softurilor educaţionale în  procesul de predare – 

învăţare – evaluare” în cadrul Simpozionului Interjudeţean a profesorilor de Educaţie tehnologică de la 

Neamţ; 

• În anul 2014 am contribuit cu lucrarea proprie „Obiceiuri româneşti de Paşte” în cadrul Proiectului 

Internaţional de Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative „Sărbătoarea învierii – lumina 

sufletelor noastre”, creaţie tehnico-informatică, de la Iaşi; 
• În ultimii ani am participat la foarte multe manifestări sau sesiuni de instruire prin diferite ONG-uri 

partenere; 

• În anul 2016 am contribuit cu lucrarea „Apa, leagănul vieţii” în cadrul Simpozionului Internaţional 

„Apa, un miracol”, martie 2016. 
 

PREMII OBTINUTE DE ELEVII PREGĂTIŢI LA OLIMPIADE, CONCURSURI  ŞI 

SIMPOZIOANE INTERNAŢIONALE, NAŢIONALE ŞI JUDEŢENE 
 

Premii obţinute la concursurile şi olimpiadele şcolare organizate de Ministerul Educaţiei 

Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice: 
• Premiul III - etapa judeţeană, prin elevul Dascălu Alexandru din clasa a V-a la Olimpiada de 

Educaţie tehnologică, 2004; 

• Premiul III - etapa judeţeană, prin elevul Simion Andrei din clasa a VI-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2005; 

• Menţiune - etapa judeţeană, prin eleva Zamă Camelia din clasa a VII-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2006; 

• Menţiune - etapa judeţeană, prin eleva Hlamagă Mihaela din clasa a VI-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2007; 

• Premiul I - etapa judeţeană, prin eleva Ungurean Petronela din clasa a VI-a, Olimpiada de 

Educaţie tehnologică, 2008; 

• Premiul II - etapa naţională, prin eleva Ungurean Petronela din clasa a VI-a, Olimpiada de 

Educaţie tehnologică, 2008; 



• Menţiune - etapa judeţeană, prin elevul Guriţă Marian din clasa a V-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2009; 

• Premiul III - etapa judeţeană, prin eleva Galan Gabriela din  clasa a VII-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2010; 

• Premiul II - etapa judeţeană, prin eleva Ghemu Beatrice din  clasa a V-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2010; 

• Premiul I - etapa judeţeană, prin elevul Jijie Marian din  clasa a VI-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2012; 

• Premiul Special - etapa naţională, prin elevul Jijie Marian din  clasa a VI-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2012; 

• Premiul I - etapa judeţeană, prin elevul Jijie Marian din  clasa a VII-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2013; 

• Premiul Special - etapa naţională, prin elevul Jijie Marian din  clasa a VII-a, Olimpiada de 

Educaţie tehnologică, 2013; 

• Premiul I – Laureat, etapa judeţeană, la Concursul “Şcoala Altfel” prin proiectul “Sandwich 

Show în context european”, 2015; 

• Premiul III - etapa judeţeană, prin eleva Galan Beatrice din clasa a V-a, Olimpiada de Educaţie 

tehnologică, 2016; 

• Premiul I - etapa judeţeană, prin elevul Galan Silviu Marian din  clasa a VIII-a, Olimpiada de 

Educaţie tehnologică, 2016; 

• Premiul I - etapa naţională, prin elevul Galan Silviu Marian din  clasa a VIII-a, Olimpiada de 

Educaţie tehnologică, 2016; 
 

Premii internaţionale/naţionale/judeţene obţinute la concursurile organizate de alţi 

parteneri sau de ONG-uri: 
• Locul V, prin eleva Cârstean Alexandra,  la Etapa Naţională a Concursului Drepturilor Copilului “Şi 

noi avem drepturi” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 1998; 

• Premiul III, prin eleva Robu Alina,  la Etapa Naţională a Concursului Drepturilor Copilului “Şi noi 

avem drepturi” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 1999; 

• Premiul II, prin elevul Andronic Andrei,  la Etapa Naţională a Concursului Drepturilor Copilului 

“Şi noi avem drepturi” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 2000; 

• Premiul I, prin elevul Andronic Andrei,  la Etapa Naţională a Concursului Drepturilor Copilului “Şi 

noi avem drepturi” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 2001; 

• Premiul I, prin elevii Gaube Alice şi Buta Andra, la Etapa Naţională a Concursului Drepturilor 

Copilului “Şi noi avem drepturi” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 2002; 

• Premiul I, prin elevii Focşineanu Georgiana şi Apopei Alexandra, la Etapa Naţională a Concursului 

Drepturilor Copilului “Şi noi avem drepturi” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 2003; 

• Premiul I, prin elevul Puiu Andrei, la Etapa Naţională în cadrul Atelierului de multiculturalitate şi 

limbi străine, organizat la Bucşoaia, 2004; 

• Premiul Special, prin eleva Cârstean Alexandra, la Etapa Naţională în cadrul Atelierului de 

jurnalism, organizat la Bucşoaia, 2004; 

• Premiul I, prin eleva Robu Alina, la Etapa Naţională al Concursului de Creaţie literară, organizat la 

Bucşoaia, 2004; 

• Premiul II, prin elevul Puiu Andrei, la Etapa Naţională al Concursului de Orientare turistică, 

organizat la Bucşoaia, 2004; 

• Premiul I, prin elevul Marcu Andrei, la Etapa Naţională al Concursului de Volei, organizat la 

Căprioara, 2005; 

• Premiul I şi Laureat la concursul proiect internaţional  "Interculturalitate şi Spiritualitate", în cadrul 



"Săptămânii Educaţiei Globale" - 2008; 

• Premiul I la Concursul Naţional  "Săptămâna omeniei", prin Organizaţia “Salvaţi Copiii”, 2008; 

• Mențiune, cu 6 elevi în cadrul proiectului “Oferte educaționale inclusive extracurriculare și 

extrașcolare pentru formarea stilului de viață sănătos și a cetățeniei active pentru copii din comunități 
dezavantajate, cu precădere rurale, în învățământul preuniversitar din România”, 2011;  

• Menţiune, cu întreaga clasă de elevi, la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, 2011; 

• Premiul II cu 2 elevi de la Dumbrăveni în cadrul proiectului international de iniţiativă civică “Larg 

deschideţi poarta! N-am venit să cerem, ci-am venit să dăm”, unde cei 2 elevi provin din familii 

numeroase, 2011; 

• Premiu special pentru implicare unui elev dintr-o familie numeroasă, cu capacităţi ridicate în 

cadrul programului internaţional “Eco Şcoala”,  2011; 

• Marele Premiu la Concursul Naţional “Tort Aniversar Disneyland Paris”.  La acest concurs s-

au înscris 75 de şcoli din întreaga ţară, iar singurul premiu acordat a fost o excursie magică la 

Disneyland Paris cu întreaga clasă de 30 de elevi din V-B şi 6 însoţitori de la Dumbrăveni, 2012; 

• Premiul III, cu întreaga clasă de elevi, la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, 2012; 

• Premiul I, prin Clubul Civitan 14 de la Dumbrăveni la Concursul de proiecte şcolare “Dimensiuni 

civice în zodia adolescenţei” proiect  derulat în perioada septembrie 2012 – iunie 2013 de către 

Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina”; 

• Locul I la Concursul Naţional „Europa, Casa noastră” organizat de Comisia Europeană, 2013; 

• Premiul III, cu întreaga clasă de elevi, la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, 2013; 

• Locul II prin eleva Onofrei Adelina, la Concursul Naţional de fotografie, în cadrul proiectului 

naţional „Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000” 

organizat de către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, 2013; 

• Locul II prin eleva Hlamaga Bianca, la Concursul Naţional de fotografie, în cadrul proiectului 

naţional „Sistem Integrat de Management şi Conştientizare în România a Reţelei Natura 2000” 

organizat de către Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, 2013; 

• Locul I la Concursul Naţional „Europa, Casa noastră” organizat de Comisia Europeană, 2014; 

• Premiul II, cu întreaga clasă de elevi, la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, 2014; 

• Locul I la Concursul Naţional „Europa, Casa noastră” organizat de Comisia Europeană, 2015; 

• Premiul I, cu întreaga clasă de elevi, la Concursul judeţean „Colind de Crăciun”, 2015; 

• Premiul II, cu 4 elevi, la concursul judeţean “Drepturile omului, drepturile mele”, 2015; 

• Premiul III, cu 4 elevi, la concursul judeţean “Drepturile omului, drepturile mele”, 2015; 

• Menţiune, prin echipa de elevi din clasa a VII-a B,  la Etapa Naţională a Concursului Drepturilor 

Copilului  „Opinia şi implicarea mea contează!” organizat de “Salvaţi Copiii” România, 2016; 
 

Premii internaţionale/naţionale/judeţene obţinute la concursurile de specialitate 

organizate de alte instituţii: 
• Premiul I, prin eleva Ghidu Cristina din  clasa a IX-a, la Concursul judeţean „Vezi lumea cu un 

singur clik”, decembrie 2007;  

• Premiul II, prin eleva Nechifor Diana din  clasa a VIII-a, la Concursul judeţean „Vezi lumea cu un 

singur clik”, decembrie 2007;  

• Premiul II, prin eleva Ghemu Beatrice din  clasa a VIII-a, la Concursul judeţean „Vezi lumea cu un 

singur clik”, decembrie 2007;  

• Premiul I, prin eleva Ilie Denisa din  clasa a VI-a, la Concursul „Ştiinţa & Tehnica altfel”, de la 

Neamţ, 2012;  

• Premiul II, prin elevul Mihai Victor din  clasa a VII-a, la Concursul „Ştiinţa & Tehnica altfel”, de la 

Neamţ, 2012; 

• Menţiune, etapa zonală la Concursul pentru sănătate şi acordarea primului ajutor „Sanitarii 



pricepuţi”,  2011; 

• Premiul I, prin eleva Onofrei Adelina din  clasa a VII-a, la Concursul naţional, „Origami – Mirajul 

hârtiei” de la Iaşi, 2012;  

• Premiul II, prin eleva Pavăl Adina din  clasa a VI-a, la Concursul „Ştiinţa & Tehnica altfel”, de la 

Neamţ, 2013; 

• Premiul II, prin eleva Pavăl Adina din  clasa a VII-a, la Concursul „Ştiinţa & Tehnica altfel”, de la 

Neamţ, 2014; 

• Premiul I, prin eleva Ilie Miriam din  clasa a VII-a, la Concursul Internaţional de Creaţie Plastică şi 

Abilităţi Practico-Aplicative „Sărbătoarea învierii – lumina sufletelor noastre”, creaţie tehnico-

informatică, de la Iaşi, 2014;  

• Premiul Special al Juriului, prin eleva Ilie Miriam din  clasa a VII-a, la Concursul Internaţional de 

Creaţie Plastică şi Abilităţi Practico-Aplicative „Sărbătoarea învierii – lumina sufletelor noastre”, 

creaţie tehnico-informatică, de la Iaşi, 2014; 

• Premiul II, prin elevele Ilie Denisa, Pavăl Bianca, Chirica Mihaela, Roman Diana şi Hriţcu Camelia 

din  clasa a VII-a, la Concursul Naţional de Mascote “Mascota SNAC”, în cadrul Strategiei 

Naţionale de Acţiune Comunitară, Suceava 2015; 

• Marele Trofeu al Concursului Internaţional “Apa, un miracol”, prin grupul de elevi din clasa a 

V-a B de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, pentru cel mai reuşit produs realizat 

la nivel de echipă, martie 2016. 

• Marele Trofeu al Concursului Internaţional FORMIDABILII – 2018 prin grupul de elevi din 

clasa a VII-a B de la Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni. 
 

Premii internaţionale/naţionale/judeţene obţinute la concursurile şi simpozioanele de 

educaţie ecologică şi de reviste şcolare: 
• Titlul de Laureat revistei "Împreună", nr 1 şi 2, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi 

Jurnalistică, Etapa judeţeană, 2007;  

• Titlul de Laureat revistei "Împreună", nr 1 şi 2, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi 

Jurnalistică, Etapa Naţională, 2007;  

• Premiul I revistelor "Gânduri", nr. 5 şi 6, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi Jurnalistică, 

Etapa Judeţeană, 2007;  

• Premiul II revistelor "Pulsul clasei", nr. 1-7, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi 

Jurnalistică, Etapa Judeţeană, 2007; 

• Premiul I revistelor "Puls Eco", nr. 1 la Seminarul Naţional "Educaţia mileniului III - Educaţia 

Ecologică"  ediţia a III-a, mai 2008; 

• Premiul I şi Laureat revistelor "Gânduri", nr. 9,10 la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi 

Jurnalistică, Etapa Judeţeană, 2009;  

• Premiul I revistelor "Puls Eco", nr. 2 şi 3, la Seminarul Internaţional "Educaţia mileniului III - 

Educaţia Ecologică"  ediţia a IV-a, mai 2009; 

• Premiul I revistelor "Puls Eco", nr. 2 şi 3, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi Jurnalistică, 

etapa judeţeană, 2009;  

• Premiul III la Concursul de Legislaţie Eco, prin grupul de elevi din clasa a VI-a C de la 

Dumbrăveni,  la Seminarul Internaţional "Educaţia mileniului III - Educaţia Ecologică"  ediţia a IV-

a, mai 2009; 

• Premiul II la concursul judeţean "Cel mai util şi ingenios obiect făcut din deşeuri" organizat de 

ARPM Bacău şi APM Suceava în ziua de 20 mai 2009; 

• Premiul I la concursul judeţean "SOS - Apa Terrei în pericol" organizat de Colegiul "Petru Muşat" 

Suceava în ziua de 24 martie 2009; 

• Menţiune, prin elevii Pavăl Bianca şi Hriţcu Gabriel din  clasa a V-a, etapa judeţeană, la Concursul 



„Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”, 2011; 

• Premiul III, prin elevii Hlamagă Bianca şi Asofronoaie Gabriela din  clasa a VI-a, etapa judeţeană, 

la Concursul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”, 2011; 

• Premiul I revistelor "Puls Eco", nr. 4 şi 5, la Concursul Interjudeţean de Reviste Şcolare şi 

Jurnalistică „Eco-ul”, etapa interjudeţeană, 2011;  

• Premiul II revistei "Puls Eco", nr. 4 şi 5, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi Jurnalistică, 

etapa judeţeană, 2011; 

- Premiul II revistei "Împreună", nr. 3 şi 4 la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi Jurnalistică, 

Etapa Judeţeană, 2011;  

• Premiul II, prin grupul de elevi din clasa a V-a C de la Dumbrăveni, la Seminarul Internaţional 

„Educaţia Mileniului III – Educaţia Ecologică”, 2011; 

• Menţiune, prin grupul de elevi din clasa a V-a C de la Dumbrăveni,  la Seminarul Internaţional 

„Educaţia Mileniului III – Educaţia Ecologică”, 2011; 

• Premiul II revistelor "Împreună", nr. 3 şi 4 la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi Jurnalistică, 

Etapa Judeţeană, 2011;  

• Premiul II, prin elevii Pavăl Bianca şi Hriţcu Gabriel din  clasa a VI-a, etapa judeţeană, la 

Concursul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”, 2011; 

• Premiul I, prin elevii Hlamagă Bianca şi Asofronoaie Gabriela din  clasa a VII-a, etapa judeţeană, la 

Concursul „Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte”, 2011; 

• Premiul II revistelor "Pulsul clasei", nr. 6 şi 7, la Concursul Naţional de Reviste Şcolare şi 

Jurnalistică, etapa judeţeană, 2012;  

• Menţiune, revistelor “Ecou de la Disneyland Paris”, 2012 şi “Ecou de Primăvară” , etapa judeţeană, 

2013; 
 

ACTIVITĂŢI PRIVIND COORDONAREA ŞI ORGANIZAREA DE EXPOZIŢII 

ŞCOLARE CU PRODUSE REALIZATE DE ELEVI: 
• În perioada 2007 – 2016 am realizat diverse expoziţii în şcoală, în alte şcoli din judeţ, pe esplanada 

magazinelor comerciale, cu produse origami realizate de membrii clubului Origami; 

• În perioada 2001 – 2015 am realizat, împreună cu elevii din clasele a V-a,  diverse expoziţii în şcoală 

cu machete şi produse realizate de elevi la orele de Educaţie tehnologică; 

• În perioada 2007 – 2009 am realizat, împreună cu elevii din clasele a VI-a, diverse expoziţii în şcoală 

cu coşuri ecologice; 

• În perioada 2007 – 2015 am realizat, împreună cu elevii din clasele V - VIII, diverse expoziţii cu 

ornamente specific sărbătorilor de iarnă;  

• În perioada 2010 – 2012 am realizat în şcoală şi la diverse magazine, împreună cu elevii, “Târgul 

Brazolor de Crăciun” din produse reutilizabile; 

• În perioada  2012 – 2014 am realizat, împreună cu elevii din clasele a VI-a, diverse sacoşe ecologice 

expuse în şcoală; 

• În perioada 2013 – 2014 am realizat cu elevii din clasele V – VIII cel mai mare steag al Uniunii 

Europene, produs ce a fost expus o perioadă lungă de timp în faţa şcolii; 

• În perioada 2004 – 2014 am realizat, împreună cu elevii, diverse panouri pentru pe diverse teme; 

• În perioada 2013 – 2016 am realizat, împreună cu elevii din clasele a VI-a, diverse expoziţii cu 

produse ornamentale din linguri de lemn; 

• În perioada 2012 – 2016 am realizat, împreună cu elevii din clasele a VI-a şi a VII-a, diverse 

expoziţii cu produse de tip hand made; 
 

ACTIVITĂŢI PRIVIND COORDONAREA ŞI ORGANIZAREA DE TABERE ŞI 

EXCURSII ŞCOLARE TEMATICE: 



• În perioada anilor 1996 – 2007 a însoţit şi coordonat grupuri de 10 elevi de la Suceava la Tabăra 

Naţională “Dreptul copilului la expresie şi creativitate” organizată de “Salvaţi Copiii” România, tabere 

desfăşurate la Căprioara, Chevereş, Sovata, Bucşoaia, Poiana Pinului, Brădăţel, Ciric; 

• În perioada 8 - 14 iulie 2006 am participat la Tabăra Naţională a Revistelor Şcolare de la Muncel, 

Iaşi, însoţind şi coordonând un număr de 15 elevi; 

• În luna aprilie 2006 şi 2007 am organizat excursii de 3 zile la Maramureş însoţind şi coordonând un 

număr de 20 elevi; 

•  În perioada 3 - 5 februarie 2008 am organizat o excursie de 3 zile la Sovata însoţind şi coordonând 

un număr de 20 elevi; 

•  În perioada 21 - 26 iulie 2008 am organizat o tabără de 6 zile la Mestecăniş însoţind şi coordonând 

un număr de 20 elevi; 

•  În perioada 2 - 4 februarie 2009 am organizat o excursie de 3 zile la Sovata însoţind şi coordonând 

un număr de 30 elevi; 

• În perioada 19 - 24 iunie 2009 am organizat o tabără de 6 zile la Băile Tuşnad însoţind şi coordonând 

un număr de 33 elevi de la mai multe şcoli din judeţ şi din centrele de plasament; 

• În perioada 22 - 27 iunie 2010 am organizat o tabără de 6 zile la Predeal însoţind şi coordonând un 

număr de 30 elevi de la mai multe şcoli din judeţ şi din centrele de plasament; 

• În perioada 21 - 26 iunie 2011 am organizat o tabără de 6 zile la Ponor Padiş însoţind şi coordonând 

un număr de 30 elevi de la mai multe şcoli din judeţ şi din centrele de plasament; 

• În perioada 20 - 26 iunie 2012 am organizat o tabără de 6 zile la Vatra Dornei însoţind şi coordonând 

un număr de 30 elevi de la mai multe şcoli din judeţ şi din centrele de plasament; 

• În perioada 11 - 16 octombrie 2012 am organizat o excursie câştigată, de 5 zile, la Disneyland Paris 

însoţind şi coordonând un număr de 30 elevi; 

• În lunile mai şi iunie din anii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 şi 2016 am organizat excursii tematice 

de 3 zile la Păltinoasa însoţind şi coordonând un număr de 30 elevi; 

•  În perioada 13 - 15 mai 2016 am organizat o excursie de 3 zile la Maramureş însoţind şi coordonând 

un număr de 30 elevi; 

• În perioada 28 iulie – 4 august 2016 am participat la Tabăra Naţională a Olimpicilor de la Râul Alb, 

Reşiţa, însoţind şi coordonând un număr de 15 elevi premianţi la nivel naţional şi internaţional; 

• În perioada de vară a anilor 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 20010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 şi 2018 am organizat, alături de voluntarii de la Asociaţia “EUROACTIV” 

Suceava tabere sociale de 8 zile la Mamaia însoţind şi coordonând grupuri formate din aproximativ de 

30 - 60 elevi de la mai multe şcoli şi centrele de plasament din judeţ; 

 De menţionat este faptul că toate aceste activităţi s-au organizat pe ateliere de lucru şi s-au finalizat 

cu câte o revistă. La unele din aceste activităţi au fost incluşi atât cu elevii de la Dumbrăveni cât şi cu 

elevii orfani din Centrele de Plasament din judeţul Suceava. 
 

ACTIVITATE DE COORDONATOR ŞI INIŢIERE DE PROGRAME EDUCATIVE/CU 

CARACTER SOCIAL, ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE: 
• Membru în echipele de proiect ale Organizaţiei „Salvaţi Copiii” Suceava, în perioada 1995 - 2006: -   

Universitatea Părinţilor; -Cabinet de Consiliere pentru Copil şi Familie; -Prevenire abuz şi exploatare 

sexuală a copiilor; -Consiliul Tinerilor Instituţionalizaţi;-   Zilele Drepturilor Copilului (coordinator de 

proiect); - Copiii Străzii; -Clubul Planetarilor; -Prevenire abandon şi reintegrare familială; -Tabere de 

vară; -Centrul de Consiliere pentru Adolescenţi; -Învăţ să trăiesc independent; -Centrul de consiliere – 

integrare profesională şi ateliere protejate pentru tineri instituţionalizaţi. 

• Membru în echipa de proiectul international ”Alternative pentru energie durabilă”, program 

European Phare 2006 - 2019; 



•  Responsabil principal de grupurile de copii rromi în cadrul proiectului "Interculturalitate şi 

Spiritualitate", desfăşurată în perioada 17-21 noiembrie 2008; 

• Membru în echipa de proiect,,O viață sigură fără alcool, tutun și droguri” desfășurat în perioada 22 

mai – 26 iunie 2008 de Asociația EUROACTIV Suceava,  ISJ – Suceava, Inspectoratul de Poliție și 

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică – Suceava; 

• Membru şi iniţiator în echipa de proiect „ÎMPUTERNICIREA COMUNITĂŢILOR DE ROMI ÎN 

INFLUENŢAREA ŞI MONITORIZAREA AGENDELOR LOCALE ÎN ROMÂNIA” sprijinit 

financiar de Agenţia de Dezvoltare Comunitară „Împreună”; 

• Implicare activă în implementarea programului educaţional „Energie pentru viaţă”;  

• Membru în echipa de proiect „Eu am puterea de a alege”, proiect finanţat de Consiliul Judeţean 

Suceava şi sprijinit de ISJ – Suceava, Primăria Dumbrăveni şi AREAS Suceava, proiect derulat în 

perioada mai – octombrie 2009; 

• Coordonator şi iniţiator al clubului Origami, obţinând diverse produse care au fost ulterior expuse la 

diverse evenimente judeţene şi naţionale; 

• Coordonator şi iniţiator școala din Dumbrăveni al Programului Internațional ,,ECO-ŞCOALA” din 

noiembrie 2008; 

• Coordonator al proiectului european “Europa, Casa noastră” obținând titlul de AMBASADOR AL 

CAMPANIEI “EUROPA, CASA NOASTRĂ”, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în 

România. 

• Coordonator al proiectului internațional”Dimensiuni civice în zodiac adolescenței, în perioada 

septembrie 2012 – iunie 2013”, prin programul international ”Fondul pentru Inovare Civică”, unde, 

elevii civitani de la Dumbrăveni au obținut locul I – etapa județeană la Concursul de proiecte școlare 

pentru elevi; 

• Însoţitor a grupurilor de elevi la proiectul international ”Noaptea cercetătorilor”, în 2013 și 2014; 

• Participant la proiectele internaționale organizate de GEC Bucovina ”Bucovina Albastră”- proiect 

pentru educația și conștientizarea populației rurale privind prevenirea poluării apelor; 

• Participant la proiectele internaționale organizate de GEC Bucovina în cadrul proiectului 

internațional ”Gândește verde”; 

• Coordonator al proiectului internațional de educație non-formală “Safer Internet Plus”, finanțat de 

Comisia Europeană și derulat de “ Salvați Copiii” România, 2013;  

• Membru în echipa de proiect ,,O viață sigură fără alcool, tutun și droguri” desfășurat în anii 2011, 

2012, 2013 şi 2014 de Asociația EUROACTIV Suceava în perteneriat cu ISJ – Suceava, Inspectoratul 

de Poliție și Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică - Suceava (dovadă, adeverință, pag. 347); 

• Coordonator şi iniţiator în cadrul proiectului ”În căutarea lui Andrei” cu 10 elevi, 2012; 

• Coordonator al proiectului internațional ”Ziua Ștafetei”, unde 30 elevi au obținut minigranturi pentru 

derularea proiectului, iunie 2014;  

• Coordonator şi iniţiator în cadrul proiectului “Educaţie şi Consiliere prin Arta Exemplului – 

(ECAE)” destinat unui număr de 50 de elevi, 10 dintre ei cu CES 2012 – 2016; 

• Coordonator al proiectului internaţional EUROSCOLA, elevii fiind invitaţi să propună și să 

implementeze un proiect de voluntariat cu tema „Solidari cu cei de lângă noi” , care să se adreseze 

unei comunități defavorizate, care se confruntă cu sărăcia, 2015 şi 2016; 

• Coordonator şi iniţiator al proiectului “Sandwich Show”, concurs  destinat elevilor din clasa a V-a 

care studiază modulul Produse Alimentare de Origine Vegetală, Minerală şi Animală la disciplina 

Educatie tehnologică, prin care sunt antrenaţi să realizeze diverse produse culinare, 2012 – 2016; 
• Coordonator şi iniţiator al proiectului “Selfie Pizza” activitate educativă şi instuctivă în acelaşit timp. 

Acest concurs este destinat elevilor de clasa a VI-a care studiază modulul Economia familiei la 



disciplina Educatie tehnologică fiind solicitaţi şi învăţaţi să lucreze în echipe pentru  realizarea 

diverselor produse: pizza şi prajituri, 2015 şi 2016; 

• Coordonator şi iniţiator al proiectului “Pregătiţi pentru viitor”, concurs  destinat elevilor din clasa a 

VIII-a, 2016; 

În perioada 2009 – 2010 am îndrumat studenţi la efectuarea practicii pedagogice la disciplina 

Educaţie tehnologică, studenţi ce au participat şi la diverse activităţi educative din şcoală. 
 

PARTICIPARE/ORGANIZARE LA SIMPOZIOANE/PROIECTE EDUCATIVE 

PENTRU EDUCATORI SI/SAU ELEVI:  
• În perioada 2005 - 2014 am participat activ Simpozionul Internaţional "Educaţia mileniului III - 

Educaţia Ecologică";   

• Simpozion Naţional "Educaţia tehnologică în societatea bazată pe cunoaştere",  ediţia a IV-a, mai 

2009; 

• Seminarul Naţional "Educaţia mileniului III - Educaţia Ecologică"  ediţia a III-a, mai 2008; 

• Seminar Naţional "Parteneriat în educaţia pentru mediul înconjurător" - ediţiile 2008 – 2009;  

• Seminarul Naţional "Tu alegi: paharul sau comunicarea", Seminar judeţean "Educaţia pentru mediu, 

prin intermediul programelor şi proiectelor",  

• Sesiunea de referate "Vezi lumea cu un singur click"; 

• Participare proiect educativ national “Alege!Este Dreptul Tau!”-realizat în parteneriat cu Oficiul 

Judetean pentru Protectia Consumatorilor şi Colegiul Economic, etapa judeteana , 2009; 

• “Ziua Mondiala a Mediului”, 5 iunie 2007 – simpozion judetean organizat în parteneriat cu ISJ 

Suceava si Garda de Mediu, participare şi organizare; 

• “ Salvati Padurea”,15 martie 2007 – simpozion judetean organizat in parteneriat cu ISJ Suceava şi 

Garda de Mediu Suceava in cadrul proiectului educational “S.O.S.Terra!”, participare si organizare  

• “Dialog multicultural in educatie” -simpozion judetean, ISJ, participare, 2008; 

• “ECO-SCOALA”- program national de educatie ecologica organizat de Centrul Carpato-Danubian 

de Geoecologie, derulat in perioada 2006-2008, multiple activitati, dobandirea Steagului Verde- 

organizare si participare; 

• “Mesajul meu antidrog”-proiect de parteneriat educational in colaborare cu Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere Antidrog Suceava, 2005-2009; 

• “Fii inteligent, nu fii violent !”- proiect educaţional desfăşurat în perioada 2007-2009.  
 

REZULTATE MĂSURABILE/CUANTIFICABILE OBŢINUTE PRIN FINALIZAREA  

UNOR PROIECTE VOLUNTARE INIŢIATE ŞI COORDONATE ÎN FAVOAREA 

COPIILOR DEFAVORIZAŢI LA NIVEL JUDEŢEAN/NAŢIONAL/ 

INTERNAŢIONAL: 
 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului “Să învăţăm împreună” elaborate prin Asociaţia “PROTIN” şi 

susţinut financiar de Fundaţia Principesa Margareta a României, 2003. Proiectul a avut drept scop 

sensibilizarea opiniei publice privind respectarea drepturilor tuturor copiilor la educaţie; 

• Iniţiator şi coordonator al programului “Vacanță pentru toți copiii”, 2003. 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului “Un copil, O familie”, proiect ce a cuprins dezbateri publice şi 

pledoarii pentru reforma în domeniul protecţiei drepturilor copilului, 2003; 

• Coordonator al proiectului “Invaţă să nu fii victimă!”,  proiect de parteneriat educaţional cu Centrele 

de Plasament din judeţ, în perioada 2009 – 2012; 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului-concurs “Sunt copil, am drepturi” iniţiat prin Asociaţia 

EUROACTIV Suceava, 2013 

• Iniţiator şi coordonator al programului „Eu, Civitanul”, cu ajutorul căruia au fost derulate proiectele 

“Drumul spre o vacanță liniștită” și “Mentori pentru copiii nevoiași” în 2013. 



• Coordonator al proiectului concurs „Vocea Bucovinei” destinat copiilor talentaţi din Centrele de 

Plasament din judeţul Suceava, ediţiile din 2013, 2014, 2015 şi 2016; 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului „Club Origami - Educaţie şi consiliere prin arta exemplului” 

prin care ne-am propus să implicăm toate categoriile de copii, inclusive cei cu cerinţe educative 

special, 2011; 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului -concurs „Carnavalul Primăverii” destinat copiilor din toate 

Centrele de Plasament din judeţul Suceava, ediţiile din 2014, 2015 şi 2016; 

• Coordonator al proiectului  “Zilele Drepturilor Copilului” prin Organizaţia “Salvaţi Copiii” 

• Membru şi coordonator activ în cadrul proiector sociale “Copiii Străzii”, “Consiliul Tinerilor 

Instituţionalizaţi”, “ Prevenire abandon şi reintegrare familială”, “Centrul de consiliere – integrare 

profesională şi ateliere protejate pentru tineri instituţionalizaţi – PIN 415, ca voluntar şi membru în 

Comitetul Executiv al Organizaţiei “Salvaţi Copiii” – Suceava, în perioada 1995 – 2008; 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului “Real, nu virtual”,  proiect de  prevenire a dependenței de 

jocurile pe calculator şi al consumului de droguri la copiii de vârsta preșcolară și din licee, prin 

Alianţa Internaţională Antidrog, 2015; 

• Iniţiator şi coordonator al proiectului “Pregătiţi pentru viitor”, scopul proiectului urmăreşte să 

îmbunătăţească viaţa socială a tinerilor din mediile defavorizate prin creşterea şanselor pe piaţa muncii 

oferindu-le servicii de consiliere şi orientare profesională, cursuri ECDL, cursuri web design şi pentru 

obţinerea permisului auto, sanse de a merge la alte şcoli superioare, 2015. 
 

MEMBRU ÎN SOCIETĂŢI/ASOCIAŢII PROFESIONALE LA NIVEL NAŢIONAL 

/INTERNAŢIONAL: 
 

• Membru activ al Asociației Române pentru Tehnologii, Echipamente și Mecanizare în Construcții 
“AROTEM” Bucureşti, din 2008; 

• Membru in Comisia Centrală a Olimpiadei Naţionale de Educaţie tehnologică în 2009 şi 2011; 

• Membru al Corpului  Naţional de Experţi în Management Educaţional, pe lângă Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din anul 2013; 

•  În perioada 2005 - 2016 am elaborat în ultimii 4 ani subiecte pentru olimpiada de Educaţie 

tehnologică atât pentru etapele locală, judeţeană cât şi naţională a Olimpiadei de Educaţie tehnologică. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE: 
 

Limba maternă: limba română; 

Limbi străine cunoscute: limba engleză – nivel mediu; 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ARTISTICE: 
Experiență în organizarea de evenimente şcolare: serbări şi activităților exrașcolare (excursii, tabere, 

drumeţii, vizite şi diverse campanii stadale sau cu impact mare). 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE: 
• Capacitate de lucru în echipă şi de adaptare la diverse medii; 

• Abilitate de comunicare în relaţii cu partenerii, întreţinerea relaţiilor de parteneriat, colaborare, cu 

agenţii economici, instituţii (firme pentru activitatea practică a elevilor, Primărie, Universitatea 

„Ştefan cel Mare”, Biserică, Poliţie, AJOFM, grupuri şcolare etc.); 

• Sunt flexibil şi socializez foarte bine cu toate categoriile de oameni; 

• Disponibilitate de acceptare la nou, creativitate. 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE ORGANIZATORICE: 
• Capacitate excelentă de organizare, rigurozitate, perseverenţă, capacitate de analiză şi sinteză, 

responsabilitate, meticulozitate; 



• Sunt atent la detalii, operativ, cu memorie vizuală şi auditivă dezvoltate; 

• Spirit de iniţiativă cu o atenţie sporită la tot ce e în jur; 

• Am un simţ critic dezvoltat, ceea ce presupune că apreciez frumosul şi „lucrul bine făcut”; 

• Spirit de echipă, valenţe organizatorice şi aptitudini manageriale în acţiunile de voluntariat 

desfăşurate în diverse ONG-uri, precum şi în şcoală; 

• Abilitate şi disponibilitate în elaborarea diferitelor proiecte; 

• Iniţiator de diverse evenimente şi proiecte 

• Experienţă în managementul clasei; 

• Membru în numeroase comisii la nivelul şcolii (Euro 200, Comisia tehnică PSI, Rechizite şcolare, 

etc); 
 

COMPETENŢE ŞI APTITUDINI DE UTILIZARE A CALCULATORULUI: 
• Abilităţi excelente în utilizarea calculatorului; 

• Utilizări excelente ale calculatorului, laptopului şi videoproiectorului; 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE: 
• Am realizat şi îmi place să realizez diverse produse plăcute ochiului: reviste, broşuri, bloguri, 

portofolii, albume, etc; 

• Am atras diverse fonduri şi am dotat clasa unde sunt diriginte. 
 

PERMIS DE CONDUCERE – cat. B 
 

ALTE APTITUDINI ŞICOMPETENŢE: 
• Abilităţi excelente în utilizarea calculatorului; 

• Utilizări excelente ale calculatorului, laptopului şi videoproiectorului; 
 

COLECŢIA DE OAMENI FRUMOŞI, FORMAŢI ŞI INIŢIAŢI ÎN VIAŢĂ: 
 

-Andra Buta, voluntar “Salvaţi Copiii” 
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38743/Andra-Buta-Studiul-in-strainatate-deschide-minti-

infrunta-prejudecati-si-obliga-la-toleranta.html  
 

-Alina Georgiana Focşineanu, voluntar “Salvaţi Copiii” 
http://www.roconsulboston.com/Pages/InfoPages/StdntTchrProfiles/Focsineanu.html  
 

-Adelina Onofrei, membru activ în cadrul clubului “Origami” şi îniţiatoarea unui lanţ de 

produse origami 
https://www.facebook.com/adelina.onofrei.96?fref=nf 
 

-Silviu Drăgan, elev la Centrul pentru Copiii cu Handicap din Suceava 

https://www.facebook.com/nutache?fref=ts 
 

Lista e foarte lungă cu mulţi discipoli care sunt astăzi realizaţi în viaţa! 
 

TITLURI/DISTINCŢII OBŢINUTE LA NIVEL NAŢIONAL SAU 

INTERNAŢIONAL:  
 

• Diplomă de Excelenţă acordată de MECTS pentru palmaresul realizat în domeniul educaţiei şi 

poziţia de excelenţă deţinută în galleria de olimpici ai şcolii româneşti, 2008; 

• Nominalizat la Premiile Festivalului Naţional al Drepturilor Copilului, de către 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi de conducerea Liceului Tehnologic „Mihai 

Eminescu” Dumbrăveni, în anul 2012; 

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38743/Andra-Buta-Studiul-in-strainatate-deschide-minti-infrunta-prejudecati-si-obliga-la-toleranta.html
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_38743/Andra-Buta-Studiul-in-strainatate-deschide-minti-infrunta-prejudecati-si-obliga-la-toleranta.html
http://www.roconsulboston.com/Pages/InfoPages/StdntTchrProfiles/Focsineanu.html
https://www.facebook.com/adelina.onofrei.96?fref=nf


• Distins cu Premiul Mentor pentru Excelenţă în Educaţie pentru efortul depus în cei 20 de ani de 

activitate pentru toate categoriile de copii, conferit de către MOL România şi Fundaţie pentru 

Comunitate în anul 2014; 

• Finalist în Liga Profesorilor Excepţionali, pentru întreaga activitate educaţională, conferit de 

Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, concurs iniţiat de diverse posturi naţionale de 

televiziune în anul 2014. 

• Nominalizat la Premiile Calităţii în domeniul inovaţiei  de către Lindab România în anul 2014; 

• Distins, de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România, cu titlul de “Ambasador” al 

campaniei “Europa, Casa Noastră” în anii 2013, 2014 şi 2015; 

• Diplomă de Excelenţă acordată de Alianţa Internaţională Antidrog din România, pentru implicarea 

în societatea civilă din România, în anul 2016; 

• Diplomă de Excelenţă la Gala Oameni pentru Oameni, în anul 2016; 

• Distins cu diverse plachete şi premii de Primăria Dumbrăveni, județul Suceava. 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


