
 1 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

PUIU ADRIAN-NICOLAE 

Informaţii personale 
 

Nume/Prenume  Puiu Adrian-Nicolae  

Adresa Str. Hipodromului, nr.7 A, Rădăuţi, jud. Suceava (România) 

Telefon +40 741 67 84 97  

E-mail adrianpuiu78@yahoo.com 

Naţionalitate română  

Data naşterii 19/10/1978 

Experienţa profesională 
 

Perioada 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

09/01/2017 – prezent (31/08/2021) 

Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”  Suceava 

 

 

Conducere, îndrumare şi control 

 

Director 

Managementul unității școlare 

Perioada 01/09/2008 - 31/08/2012  

Numele şi adresa 

angajatorului  
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate  

Îndrumare şi control  

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate pentru managementul resurselor umane 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi  

Managementul mişcării personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar din judeţul Suceava 

Perioada 01/09/2010 - 31/08/2012 

Numele şi adresa 

angajatorului  

Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare”  Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate  
Didactic-Educativ 

 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

Managementul claselor de elevi 
 

Perioada 01/09/2006 - 31/08/2008 

Numele şi adresa 

angajatorului  
Colegiul Tehnic Rădăuţi 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate  

Didactic-Educativ 

Funcţia sau postul ocupat Consilier pentru proiecte şi programe educative cu rang de director 
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adjunct 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

Managementul/coordonarea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare 

Perioada 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

01/09/2002 - 31/08/2020 

Colegiul Tehnic Rădăuţi (Grupul Şcolar Rădăuţi, până la 31.08.2005) 

 

Didactic-Educativ 

 

Profesor de istorie şi geografie 
Managementul claselor de elevi 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

  Tipul calificării/diploma  

obţinută 

2005 - 2013 

Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” Iaşi 

 

 
Istorie/cercetare ştiinţifică 
 

Doctorat/Diplomă de acordare a titlului de „doctor în istorie” (cu 

calificativul „foarte bine”; titlul lucrării de doctorat: „Nicolae Ionescu 

(1820-1905) - omul politic şi epoca sa. Contribuţii la istoria liberalismului 

românesc”) 

Perioada 2010 - 2012 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională  

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Ştiinţe ale 

Educaţiei 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

Managementul Instituţiilor Educaţionale/formare şi perfecţionare 

managerială  

 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Masterat/Diplomă de masterat (cu media examenului de dizertaţie - 10), 

Supliment la diplomă cu situaţia şcolară pe ani de studii (cu media generală 

de promovare a studiilor - 9,85) 

Perioada 2010-2012 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi 

Geografie 

 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

Istorie/formare şi perfecţionare didactico-ştiinţifică 

 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Gradul didactic I/Certificat de acordare a gradului didactic I (cu media 

generală - 10; titlul lucrării de grad: „Revoluţia de la 1848 şi proiecţia 

programului naţional pentru societatea românească modernă”) 
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Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

2006-2008 

 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi 

Geografie  

 

Istorie/formare şi perfecţionare didactico-ştiinţifică  

 

Gradul didactic II/Certificat de acordare a gradului didactic II (cu media 

generală - 9,92) 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

2003-2004  

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi 

Geografie  

 

 

Istorie/formare şi perfecţionare didactico-ştiinţifică  

 

Gradul didactic „definitivat”/Certificat de acordare a definitivării în 

învăţământ (cu media generală - 9,34) 

Perioada 2002 - 2003  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi 

Geografie  

 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

Românii în istoria universală în epoca modernă şi contemporană/formare 

şi perfecţionare ştiinţifică  

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Studii aprofundate postuniversitare/Diplomă de studii aprofundate (cu 

media examenului de dizertaţie  - 10), Foaie matricolă cu situaţia şcolară pe 

ani de studii (cu media generală de promovare a studiilor - 10) 

Perioada 1998 - 2002  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ unde s-a realizat  

formarea profesională 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Istorie şi 

Geografie  

 

Domeniul 

studiat/competenţele  şi 

aptitudini profesionale 

Istorie-Geografie/profesor de istorie şi geografie 

Tipul calificării/diploma 

obţinută 

Licenţă/Diplomă de licenţă cu specializarea „istorie şi geografie”  (cu 

media examenului de licenţă - 10), Foaie matricolă cu situaţia şcolară pe ani 

de studii (cu media generală de promovare a studiilor - 9,58) 

Calități oficiale/ funcții/ 

responsabilități manageriale/ 

administrative/ 

organizatorice  

      
 

 
 
 
 
 

An școlar 2019-2020 

-președinte al Comisiei pentru Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-

iulie 2020, în Centrul de Examen CE 139 de la Colegiul Național „Mihai 

Eminescu” Suceava (Decizia nr.1310/20.06.2020, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 2020 de 

echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale de la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

nr.1067/05.06.2020, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 
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-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

disciplina/domeniul Managementul resurselor umane pentru anul școlar 

2019-2020 (decizia nr.1519/405/01.10.2019, emisă de inspectorul școlar 

general al ISJ Suceava); 

-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

disciplina/domeniul Istorie, pentru anul școlar 2019-2020 (decizia 

nr.1519/300/01.10.2019, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Consiliul consultativ pentru disciplina Istorie din cadrul 

Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru anul școlar 2019-2020 

(Decizia nr.43/20.01.2020, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Consiliul consultativ pentru managementul resurselor umane 

din cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru anul școlar 

2019-2020 (Decizia nr.1485/23.09.2019, emisă de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Sucomisiei de organizare de la Centrul de concurs de la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți din cadrul comisiei de 

organizare, evaluare și soliuționare a contestațiilor pentru olimpiada de 

istorie, etapa locală, din 08 februarie 2020 (Anexa IV la Decizia 

nr.742/03.02.2020, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei de organizare și evaluare a Concursului Județean 

Modul economic de gândire, faza județeană, cu desfășurare în 08.02.2020, la  

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

nr.749/06.02.2020, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru în Grupul de lucru pentru elaborarea propunerilor de subiecte 

pentru Olimpiada de Istorie, etapa locală, din 08.02.2020  (Decizia 

nr.45/17.01.2020, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei pentru organizarea și desfășurarea probelor pentru 

obținerea atestatului de competență lingvistică, în anul școlar 2019-2020 de 

la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia internă 

nr.02/02.06.2020); 

-președinte al Comisiei de examinare pentru examenul de atestare a 

competențelor de limba germană a absolvenților claselor cu studiu intensiv 

și bilingv al unei limbi străine, în anul școlar 2019-2020, din unitatea de 

învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizie 

internă nr.4/06.03.2020); 

-președinte al Comisiei de examinare pentru examenul de atestare a 

competențelor de limba franceză a absolvenților claselor cu studiu intensiv 

și bilingv al unei limbi străine, în anul școlar 2019-2020, din unitatea de 

învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizie 

internă nr.5/06.03.2020); 

-președinte al Comisiei de examinare pentru examenul de atestare a 

competențelor de limba engleză a absolvenților claselor cu studiu intensiv și 

bilingv al unei limbi străine, în anul școlar 2019-2020, din unitatea de 

învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizie 

internă nr.6/06.03.2020); 

An școlar 2018-2019 

-vicepreședinte al Comisiei pentru Centrul zonal de evaluare – sesiunea 

august-septembrie 2019, în CZE 1134 de la Colegiul de Artă „Ciprian 

Porumbescu” Suceava Examenul de Bacalaureat – sesiunea august-

septembrie 2019 (Decizia nr.1305/20.08.2019, emisă de inspectorul școlar 

general al ISJ Suceava); 

-membru în Comisia de organizare și desfășurare a concursului din Centrul 

de concurs nr.2, organizat la Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava din 
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cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

din data de 17.07.2019 (Decizia nr.1184/10.07.2019, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 

-delegat al Comisiei județene de organizare și desfășurare a concursului 

național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, pentru a 

preda lucrările scrise la Centrele de evaluare Iași și Galați (Delegațiile 

nr.7016/1/17.07.2019 și, respectiv, 7016/2/17.07.2019, emise de 

președintele Comisiei Județene de organizare și desfășurare a Concursului, 

inspectorul școlar general al ISJ Suceava);  

-președinte al Comisiei pentru Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-

iulie 2019, în Centrul de Examen CE 1385 de la Liceul Tehnologic „Ion 

Nistor” Vicovu de Sus (Decizia nr.1143/30.06.2019, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 

-delegat al Comisiei județene de organizare și desfășurare a probelor 

practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă din cadrul 

etapei de organizare și desfășurare a Concursului Național pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul 

preuniversitar – sesiunea 2019, în unitățile școlare în care se organizează 

inspecții speciale la clasă/probe practice/orale desemnate la nivelul județului 

Suceava (Delegația nr.5263/7/05.06.2019, emisă de inspectorul școlar 

general al ISJ Suceava); 

-secretar al Comisiei județene de organizare și desfășurare a probelor 

practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă prevăzută 

în cadrul Concursului Național pentru ocuparea posturilor/catedrelor 

declarate vacante/rezervate din data de 17 iulie 2019 (Anexă la Decizia 

nr.908/03.06.2019, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru al Comisiei de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la 

clasă/probelor practice în profilul postului didactic/catedrei prevăzute în 

cadrul etapei de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ al 

personalului didactic titular, sesiunea 2019 (Decizia nr.710/10.05.2019, 

emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei pentru susținerea inspecției speciale la clasă la limba 

engleză pentru cadrele didactice care s-au înscris pentru postul de limba 

engleză - cod 1598, vacantat pentru etapa de transfer consimțit între unitățile 

de învățământ (Decizia internă nr.15/09.05.2019); 

-președinte al Comisiei de organizare a simulării probelor scrise ale 

Examenului de Bacalaureat Național în anul școlar 2018-2019, din unitatea 

de învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

internă nr.5/06.03.2019); 

-președinte al Comisiei de Bacalaureat de evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuți, sesiunea iunie-iulie 2019 (Decizia nr.873/02.06.2019, emisă de 

inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei pentru organizarea Concursului național de 

cultură și civilizație românească „România pitorească” (Decizia 

nr.1121/14.06.2019, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte executiv al Comisiei pentru evaluarea Concursului național de 

cultură și civilizație românească „România pitorească” (Decizia internă  

nr.8/15.04.2019, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru al Comisiei de organizare și desfășurare a etapei județene a 

Olimpiadei naționale de argumentare, dezbatere și gândire critică „Tinerii 

dezbat” 2019 cu desfășurare în perioada 18-19 mai 2019 la Colegiul 

Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia nr.715/14.05.2019, emisă 
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de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei de organizare, desfășurare și evaluare a etapei locale 

a Olimpiadei de limba și literatura română (Decizia internă 

nr.3/14.02.2019); 

-președinte al Comisiei de examinare pentru examenul de atestare a 

competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-

informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul 2018-

2019 din unitatea de învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuți (Decizia nr.658/10/16.04.2019, emisă de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 

competență lingvistică pentru absolvenții claselor a XII-a cu studiu intensiv 

și bilingv al unei limbi străine – limba engleză, sesiunea 22 mai 2019, la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

nr.673/24.04.2019); 

-vicepreședinte al Comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 

competență lingvistică pentru absolvenții claselor a XII-a cu studiu intensiv 

și bilingv al unei limbi străine – limba franceză, sesiunea 20 mai 2019, la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

nr.678/24.04.2019); 

-vicepreședinte al Comisiei de examinare pentru obținerea atestatului de 

competență lingvistică pentru absolvenții claselor a XII-a cu studiu intensiv 

și bilingv al unei limbi străine – limba germană, sesiunea 15 mai 2019, la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

nr.681/24.04.2019); 

An școlar 2017-2018 

-președinte al Comisiei pentru Examenul de Bacalaureat – sesiunea august-

septembrie 2018, în Centrul de Examen CE 601 de la Colegiul Tehnic de 

Industrie Alimentară Suceava (Decizia nr.1949/18.08.2018, emisă de 

inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru în Comisia de desfășurare a concursului din Centrul de concurs 

nr.2, organizat la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava din cadrul 

Concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor 

declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, 

din data de 11.07.2018 (Decizia nr.1786/04.07.2018, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei pentru Examenul de Bacalaureat – sesiunea 

iunie-iulie 2018, în Centrul de Exman CE 485 de la Colegiul de Informatică 

„Spiru Haret” Suceava (Decizia nr.1763/23.06.2018, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 

-secretar al Comisiei județene de organizare și desfășurare a probelor 

practice/orale în profilul postului și a inspecțiilor speciale la clasă prevăzută 

în cadrul Concursului național pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate din data de 11.07.2018 

(Anexa la Decizia nr.1466/09.05.2018, emisă de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei de examinare pentru examenul de atestare a 

competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-

informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, în anul 2017-

2018 din unitatea de învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuți (Decizia nr.1418/8/23.04.2018, emisă de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-delegat al Comisiei de organizare și desfășurare a inspecțiilor speciale la 

clasă/probelor practice în profilul postului în cadrul etapei de pretransfer 

consimțit între unitățile de învățământ preuniveritar, la cerere, al 
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personalului didactic titular, în unitățile școlare în care se organizează 

inspecții speciale la clasă/probe practice desemnate la nivelul județului 

Suceava (Delegația nr.3309/18.04.2018, emisă de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei de organizare a simulării probelor scrise ale 

Examenului de Bacalaureat Național în anul școlar 2017-2018, din unitatea 

de învățământ Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia 

internă nr.8/01.03.2018); 

-președinte al Comisiei de Bacalaureat de evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuți, sesiunea iunie-iulie 2018 (Decizia nr.1071/09.02.2018, emisă de 

inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

disciplina Managementul resurselor umane pentru anul școlar 2017-2018 

(decizia nr.1608/480/16.10.2017, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Consiliul consultativ pentru management instituțional din cadrul 

Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru anul școlar 2017-2018 

(Decizia nr.1599/02.10.2017, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării 

gradației de merit pentru personalul de conducere, îndrumare și control, 

sesiunea 2018 (Adeverința nr.7153/02.07.2018, emisă de inspectorul școlar 

general al ISJ Suceava); 

-membru în Grupul de lucru privind elaborarea/revizuirea fișei cadru de 

(auto)evaluare pentru director/director adjunct din unitățile de învățământ 

preuniversitar, elaborată de MEN la începutul anului școlar 2017-2018 

(Adeverința nr.8570/21.09.2017, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

An școlar 2016-2017 

-membru în Comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de 

director/director adjunct la unitățile de învățământ de stat din județul 

Suceava, sesiunea iulie 2017 (Anexă la Decizia nr.1294/07.07.2017, emisă 

de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei pentru Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-

iulie 2017, în Centrul de Examen CE 215 Colegiul „Andronic Motrescu” 

Rădăuți (Decizia nr.1267/25.06.2017, emisă de inspectorul școlar general al 

ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” 

Rădăuți, sesiunea iunie-iulie 2017 (Decizia nr.996/30.05.2017, emisă de 

inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei de examinare pentru certificarea competențelor 

de limbă germană – cl. a XII-a profil intensiv, sesiunea 24.05.2017, la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți  (Decizia 

nr.838/08.05.2017, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei de examinare pentru certificarea competențelor 

de limbă franceză – cl. a XII-a profil intensiv, sesiunea 17.05.2017, la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți  (Decizia 

nr.836/08.05.2017, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-vicepreședinte al Comisiei de examinare pentru certificarea competențelor 

de limbă engleză – cl. a XII-a profil intensiv, sesiunea 11.05.2017, la 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți  (Decizia 

nr.834/08.05.2017, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-președinte al Comisiei de organizare a simulării probelor scrise ale 
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examenului de bacalaureat național în anul școlar 2016-2017, de la Colegiul 

Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (Decizia internă 

nr.44/09.03.2017); 

-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

disciplina/domeniul Istorie pentru anul școlar 2016-2017 (decizia 

nr.1458/269/18.10.2016, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Rădăuți în anul 

școlar 2016-2017 (Decizia nr./.09.2016, emisă de directorul Colegiului 

Tehnic Rădăuți);  

-profesor asistent la examenul național de definitivare în învățământ, din 20 

aprilie 2017, desfășurat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava 

(adeverința nr.608/20.04.2017, emisă de președintele comisiei - inspectorul 

școlar general adjunct asl ISJ Suceava și directorul  Colegiul Tehnic 

„Samuil Isopescu” Suceava); 

An școlar 2015-2016 

-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

Istorie pentru perioada 2012-2016 (decizia nr. 1787/254/01.10.2012, emisă 

de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

 -profesor evaluator în cadrul Comisiei de Bacalaureat din Centrul zonal de 

evaluare CZE 1134 – sesiunea iunie-iulie 2016, de la Colegiul de Artă 

„Ciprian Porumbescu” Suceava (Anexa II la Decizia nr.896/30.07.2016, 

emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

An școlar 2014-2015 

-membru în Comisia pentru Examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie-iulie 

2015, în Centrul de  Examen CE 1385 Liceul Tehnologic „Ion Nistor” 

Vicovu de Sus (Decizia nr.964/27.06.2015, emisă de inspectorul școlar 

general al ISJ Suceava); 

-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

Istorie pentru perioada 2012-2016 (decizia nr. 1787/254/01.10.2012, emisă 

de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

An școlar 2013-2014 
-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

Istorie pentru perioada 2012-2016 (decizia nr. 1787/254/01.10.2012, emisă 

de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

An școlar 2012-2013 
-membru în Comisia pentru Examenul de Bacalaureat din Centrul de 

Examen CE 82 de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți 

(sesiunea iunie-iulie 2013) (Decizia nr.2197/29.06.2013, emisă de 

inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-profesor-metodist al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru 

Istorie pentru perioada 2012-2016 (decizia nr. 1787/254/01.10.2012, emisă 

de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-secretar al Comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2012-2013 ((Decizia 

nr.1/03.01.2012, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

An școlar 2011-2012 

-membru în Comisia de Bacalaureat din Centrul de Examen CE 619 de la 

Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava (Decizia 

nr.966/30.06.2012, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-delegat al Inspectoratului Școlar al Județului Suceava pentru monitorizarea 

organizării și desfășurării probelor Examenului de Bacalaureat sesiunea 

iunie-iulie 2012, în centrele de examen/evaluare desemnate la nivelul 

județului Suceava (Delegația nr.7020/11.06.2012, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 
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-președinte al Comisiei din Centrul Zonal de Evaluare de la Evaluarea 

Națională pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2011-2012, din unitatea 

de învățământ Școala Gimnazială Nr.4 „Regina Elisabeta” Rădăuți (Decizia 

nr.930/23.05.2012, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru al Corpului Național de Experți în Management Educațional din 

27.04.2012 (conform Adresei nr.323/15.05.2012, emisă de inspectorul 

școlar general al ISJ Suceava); 

-coordonator al 22 de Comisii pentru susținerea probei practice în vederea 

ocupării funcției didactice de profesor mentor pentru coordonarea efectuării 

stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice (Decizia 

nr.499/30.03.2012, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru în Comisia județeană de monitorizare a Concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 02.08.2012 

(Decizia nr.471/30.03.2012, emisă de ISJ Suceava); 

-membru al Comisiei județene de înscriere și evaluare a portofoliilor 

cadrelor didactice ce candideaza pentru concursul de selecție a corpului 

național de experți în management educațional (Deciziile nr.294/05.03.2012 

și nr.343/21.03.2012, emise de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la concursul pentru 

acordarea gradației de merit începând cu anul 2012 (Decizia 

nr.298/05.03.2012, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-profesor-mentor (Certificat de absolvire nr.347/20.12.2011, emis de 

Asociația Humanitas Tineret); 

-membru în Consiliul de Administrație al Grădiniței cu Program Prelungit 

Nr.3 „Micul Prinț” Rădăuți în anul școlar 2011-2012 (Decizia nr.68 a 

directroului Grădiniței cu Program Prelungit Nr.3 „Micul Prinț” Rădăuți); 

-membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina 

Elisabeta” Rădăuți în anul școlar 2011-2012 (Decizia nr.172/12.09.2011 a 

directorului Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina Elisabeta” Rădăuți);  

-secretar al Comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2011-2012 ((Deciziile 

nr.1/03.01.2011 și nr.1990/01.09.2011, emise de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-consilier local în cadrul Consliului Local al Municipiul Rădăuți; 

An școlar 2010-2011 

-membru în Comisia județeană de monitorizare a Concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 13.07.2011 

(Decizia nr.1740/03.06.2011, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina 

Elisabeta” Rădăuți în anul școlar 2010-2011 (Decizia nr.109/27.09.2010 a 

directorului Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina Elisabeta” Rădăuți);  

-secretar al Comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011 ((Decizia 

nr.3/04.01.2010, emisă de inspectorul școlar general al ISJ Suceava); 

-consilier local în cadrul Consliului Local al Municipiul Rădăuți; 

An școlar 2009-2010 

-membru în Comisia județeană de monitorizare a Concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 14.07.2010 

(Decizia nr.1390/04.06.2010, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-profesor-formator (Certificat de absolvire nr.16430/30.05.2010, emis de 

S.C. Info Educația S.R.L.); 

-membru în Comisia de recensământ a populației și a locuințelor la nivelul 

orașului Vicovu de Sus (Adresa nr.3089/12.04.2010, emisă de inspectorul 
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școlar general al ISJ Suceava); 

-membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina 

Elisabeta” Rădăuți în anul școlar 2009-2010 (Decizia nr.28/07.09.2009 a 

directorului Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina Elisabeta” Rădăuți);  

-secretar al Comisiei județene de mobilitate a personalului didactic din 

învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2009-2010 ((Deciziile 

nr.8/05.01.2009 și nr.3327/11.05.2009, emise de inspectorul școlar general 

al ISJ Suceava); 

-consilier local în cadrul Consliului Local al Municipiul Rădăuți; 

An școlar 2008-2009 
-membru în Comisia județeană de monitorizare a Concursului de ocupare a 

posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din data de 15.07.2009 

(Decizia nr.3895/05.06.2009, emisă de inspectorul școlar general al ISJ 

Suceava); 

-membru în Comisia de înscriere la concursul pentru ocuparea funcțiilor de 

director/director adjunct, organizat de ISJ Suceava în perioada 10-

24.11.2008 (Decizia nr.1180/17.10.2008, emisă de inspectorul școlar 

general al ISJ Suceava); 

-membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina 

Elisabeta” Rădăuți în anul școlar 2008-2009 (Decizia nr.138/01.09.2008 a 

directorului Școlii Gimnaziale Nr.4 „Regina Elisabeta” Rădăuți);  

-consilier local în cadrul Consliului Local al Municipiul Rădăuți; 

An școlar 2007-2008 

-membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic Rădăuți în anul 

școlar 2007-2008 (Decizia nr.12/31.01.2008, emisă de directorul Colegiului 

Tehnic Rădăuți);   

-consilier pentru proiecte și programe educative în anul școlar 2007-2008 la 

Colegiul Tehnic Rădăuți (Decizia nr.28/25.09.2007, emisă de directorul 

Colegiului Tehnic Rădăuți);  

-președinte al Comisiei de acordare a sprijinului financiar în cadrul 

Programului Național „Bani de liceu” de la Colegiul Tehnic Rădăuți  (2007-

2008); 

-coordonator al Comisiei pentru activități educative școlare și extrașcolare 

de la Colegiul Tehnic Rădăuți (2007-2008); 

-coordonator al Comisiei pentru combaterea discriminării și asigurarea 

egalității șanselor de la Colegiul Tehnic Rădăuți (2007-2008); 

-coordonator al Comisiei pentru prevenirea, reducerea și combaterea 

absenteismului și abandonului școlar de la Colegiul Tehnic Rădăuți (2007-

2008); 

-coordonator al Comisiei de acordare a burselor școlare pentru anul școlar 

2007-2008 de la Colegiul Tehnic Rădăuți (2007-2008); 

-coordonator al Comisiei pentru coordonarea Consiliului elevilor de la 

Colegiul Tehnic Rădăuți (2007-2008); 

-coordonator al Comisiei  de acordare a burselor școlare pentru 

An școlar 2006-2007 
-consilier pentru proiecte și programe educative cu rang de director adjunct 

în anul școlar 2006-2007 la Colegiul Tehnic Rădăuți (Decizia 

nr.37/01.12.2006, emisă de directorul Colegiului Tehnic Rădăuți);  
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-participarea la proiectul Campania Globală pentru Educație, organizat de 

către „Organizația Salvați Copiii” (2015); 

-participare la Conferința internațională „How to best support your students 

for their UK application” (2015); 

-participare și coordonarea elevilor la proiectul caritabil „The Best OF You, 

The Best IN You” (2015); 

-participare la proiectul „Personalul didactic din sistemul de învățământ 

preuniversitar și universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul 

vieții” (5 CPT) (2015); 

-participare la cursul „Utilizarea instrumentelor online în educație” (12 ore), 

furnizat de Junior Achievement Young Enterprise Romania (2015); 

-coordonarea activității „Drepturile cetățeanului european-dezbatere” 

(2015); 

-participare, cu lucrarea „Precursorii liberalismului românesc”, la sesiunea 

interjudețeană de referate și comunicări științifice „Calitatea și excelența în 

formarea continuă”, organizată de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2015); 

-participare la programul de formare continuă „Comunicare. Eficiență. 

Dezvoltare” (89 ore, 25 CPT), furnizat de Casa Corpului Diactic „George 

Tofan” Suceava  (2014); 

-membru al echipei de proiect social „Să nu uităm de cei mai triști ca noi”, 

organizat de Colegiul Tehnic Rădăuți (2014); 

-membru în echipa de proiect care a organizat al XXXVI-lea Congres al 

Asociației Generale a Învățătorilor din România (2014); 

-participare la Săptămâna Educației Permanente în Județul Suceava (2014); 

-participare la proiectul „Întoarce-te la inocență”, organizat de Colegiul 

Tehnic Rădăuți (2014); 

-participare la Festivalul Internațional „Copil ca tine sunt și eu! ”, în vederea 

realizării echității în educație (educație incluzivă, educație multiculturală, 

educație pentru diversitate), organizat de Colegiul Tehnic Feroviar „Anghel 

Saligny” Simeria, jud. Hunedoara (2014); 

-participare, cu lucrarea „Originile europene ale liberalismului”, la sesiunea 

interjudețeană de referate și comunicări științifice „Educație – Formare – 

Profesionalism”, organizată de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2014); 

-implicare în organizarea Festivalului interjudețean de Colinde „Astăzi s-a 

născut Hristos”, organizat de Școala Gimnazială „George Tofan” Bilca 

(2013); 

-membru al echipei de proiect social „Să nu uităm de cei mai triști ca noi”, 

organizat de Colegiul Tehnic Rădăuți (2013); 

-participare la simpozionul Național „Direcția etapelor de dezvoltare a 

copilului” din cadrul proiectului „Ce Te Re - ține să gândești?” derulat de 

Colegiul Tehnic Rădăuți în colaborare cu IRSCA Gifted Education (2013); 

-participare la cursul „Managementul activității de formare a cadrelor 

didactice” (24 ore), furnizor de către Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2013); 

-participare la manifestarea științifică „Turismul ecumenic în Bucovina” 

(2012); 

-formator în cadrul programului de formare continuă „Competențe cheie 

TIC în curriculumul școlar”, furnizat de CNCEIP prin Casa Corpului Diactic 

„George Tofan” Suceava în anul școlar 2011-2012 (Adeverință 

nr.268/27.06.2012, emisă de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava); 

-participarea la Simpozionul euroregional „Parteneriat cu mediul”, organizat 

de Școala cu clasele I-VIII nr. 18 Timișoara (2012); 
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-participare, cu lucrarea „Comunicarea – factor primordial în consolidarea 

colectivului de elevi”, la Simpozionul Național „Eurocariere. Informare, 

consiliere și dezvoltarea abilităților practice” (2012); 

-participare la programul de formare „Controlul calității în școală” (5 CPT), 

furnizat de ARACIP (2012); 

-participare, cu lucrarea „Colinda – expresie a sărbătorii din suflete”, la 

Simpozionul Internațional „Jurnal – Mărturii și fotografii etnografice”, 

organizat de Școala „Gala Galaction” Mangalia (2012); 

-participare la stagiul de lucru „Formarea inspectorilor de specialitate pentru 

aplicarea pachetelor educaționale” în cadrul proiectului „Competențe cheie 

TIC în curriculumul școlar”, organizat de Centrul Național de Evaluare și 

Examinare (2012); 

-participare, cu lucrarea „Monstruoasa coaliție: geneză, obiective, acțiuni, 

semnificație”, la sesiunea interjudețeană de referate și comunicări științifice 

„Competențe în evaluare pentru școala românească”, organizată de Casa 

Corpului Diactic „George Tofan” Suceava (2012); 

-formator în cadrul programului de formare continuă „Bazele formării 

pentru profesia didactică”, program adresat debutanților în învățământ, 

furnizat de Casa Corpului Diactic „George Tofan” Suceava (2010-2011, 

2011-2012);  

-participare la secțiunile „Dezbaterea publică a documentelor elaborate în 

cadrul proiectului” și „Diseminarea rezultatelor proiectului  din cadrul 

proiectului „Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului 

din învățământul preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite 

profesionale transferabile”, derulat de Ministerul Educației, Cercetării, 

Tineretului și Sportului (2012); 

-participarea la programul de perfecționare Managementul instituțiilor 

educaționale (200 ore, 60 CPT), furnizat de Casa Corpului Diactic Botoșani  

(2011-2012); 

-participare la Programul de formare continuă „Formarea de specialiști în 

evaluarea INSAM” (28 ore, 7 CPT), furnizat de Casa Corpului Didactic 

„George Tofan” Suceava (2011); 

-participare la Programul de formare continuă „Tinerii împotriva violenței” 

(84 ore, 21 CPT), furnizat de Institutul de Științe ale Educației (2011); 

-participare la cursul de formare continuă pentru ocupația „Mentor” (40 

ore), furnizat de  Asociaţia „Humanitas Tineret” Botoşani (2011);  

-participare, cu lucrarea „Parteneriatul Școala - comunitate”, la Simpozionul 

Internațional din cadrul proiectului Grundtvig „PARTEA – Parents and 

Teachers in Intercultural Dialogue – Parteneriatul în educație”, organizat de 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, Liceul cu 

Program Sportiv Suceava și Asociația Educatorilor Suceveni (2011); 

-implicarea în organizarea Concursului Național și Simpozionului cu tema 

„Importanța  prezentărilor Power Point în actul educațional”, organizat de 

Școala cu clasele I-VIII Ghidici, jud. Dolj (2011); 

-participarea la Proiectul Comenius Regio „Learn to teach”, derulat de  ISJ 

Suceava , Casa Corpului Diactic „George Tofan” Suceava și Departamentul 

Național pentru Educație Kirklareli Turcia (2011);  

-participarea la Simpozionul Internațional „Bazele formării pentru profesia 

didactică”, organizat în cadrul Proiectului Comenius Regio „Learn to teach”, 

România-Turcia, derulat de  ISJ Suceava, Casa Corpului Diactic „George 

Tofan” Suceava și Departamentul Național pentru Educație Kirklareli Turcia 

(2010, 2011);  

-participare la Consfătuirea națională a inspectorilor școlari generali adjuncți 

responsabili cu politicile de personal și a inspectorilor școlari cu 

managementul resurselor umane și a informaticienilor din inspectoratele 
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școlare, organizată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 

Sportului (2011); 

-participare, cu lucrarea „Nicolae Ionescu – activitatea parlamentară”, la 

sesiunea interjudețeană de referate și comunicări științifice „Tendințe 

contemporane în educație”, organizată de Casa Corpului Diactic „George 

Tofan” Suceava (2011); 

-participarea la cursul „Conceperea unei curricule și stimularea motivației 

pentru învățare a elevilor”, organizat de IRSCA Gifted Education (2010); 

-participare la Schimbul de experiență transfrontalieră Chișinău-Suceava cu 

tema „Managementul educațional – noi orientări în dezvoltarea unei 

societăți democratice” (2010); 

-participare la Concursul Național de Educație Ecologică cu tema „Suntem 

parte din viitorul Terrei”, organizat de Școala cu clasele I-VIII nr. 4 „Regina 

Elisabeta” Rădăuți (2010); 

-participare la cursul de formare continuă „Educația pentru sănătate – 

Programul Hippocrate” (24 ore), furnizat de Casa Corpului Diactic „George 

Tofan” Suceava (2010);  

-participare la cursul de formare continuă „Educație ecologică – Probleme 

actuale ale mediului” (24 ore), furnizat de Casa Corpului Diactic „George 

Tofan” Suceava (2010);  

-participare la cursul de formare continuă „Comunicare, eficiență, 

dezvoltare” (24 ore), furnizat de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2010);  

-participare la cursul de formare continuă „Revista școlară – confluența 

valorilor” (24 ore), furnizat de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2010);  

-participare la cursul de formare continuă „Multimedia în educație – 

gestionarea resurselor multimedia” (24 ore), furnizat de Casa Corpului 

Diactic „George Tofan” Suceava (2010);  

-participare la cursul de educație diferențiată „Cunoașterea și dezvoltarea 

potențialului copiilor supradotați prin Gifted Education”, organizat de 

IRSCA Gifted Education (2010); 

-participare la Proiectul de mobilitate LLP/LDV/VETPRO/2009/RO/021 cu 

tema „Pregătirea formatorilor în scopul dobândirii de competențe în 

domeniul educației nonformale”, inițiat de ISJ Suceava în parteneriat cu 

ONECO Training Agency, Sevilla, Spania (2009-2010); 

-participare la Conferința Internațională „Quality in Formal and Non Formal 

Education”, organizat de Asociația Formare Studia Iași în parteneriat cu 

Colegiul „Richard Wurmbrand” Iași (2010); 

-participare la Schimbul de experiență cu tema „Calitatea educației – 

provocări și perspective”, organizat de Inspectoratele Școlare ale Județelor 

Iași și Suceava (2010); 

-participare la cursul de formare continuă pentru ocupația „Formator” (40 

ore), furnizat de S.C. Info Educaţia S.R.L. Iaşi (2010);  

-participare la cursul de formare „Comunicare în limba spaniolă” (15 ore), 

furnizat de S.C. Info Educaţia S.R.L. Iaşi (2010);  

-participare la cursul de formare „Comunicare în limba franceză” (15 ore), 

furnizat de S.C. Info Educaţia S.R.L. Iaşi (2010);  

-participare la Simpozionul internațional „Educație și cetățenie europeană”, 

organizat de ISJ Suceava, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava și Asociația 

Educatorilor Suceveni (2010); 

-participare, cu lucrarea „O dizidență liberală. Fracțiunea liberală și 

indepemndentă de la Iași”, la Sesiunea anuală de referate și comunicări 

științifice „Educație și cultură europeană”, organizată de Casa Corpului 



 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diactic „George Tofan” Suceava (2010); 

-participare la Schimbul de experiență cu tema „Dimensiuni europene ale 

managementului instituțional”, organizat de Inspectoratul Școlar al Județului 

Suceava (2010); 

-participarea la organizarea Conferinței Județene de Metodică, programul 

Clasa Liderilor pentru Bucovina - Școala de Vară pentru tineri cu 

performanțe deosebite, organizat de ISJ Suceava, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Suceava, Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți (2009); 

-participare la cursul de formare „Formare de consilieri și asistenți suport 

pentru implementarea strategiei de descentralizare a învățământului 

preuniversitar” (69 ore, 25 CPT), cu temele „Managementul resurselor în 

instituțiile de învățământ”, „Managementul organizației școlare”, „Școala și 

comunitatea” și „Management strategic”, furnizat de Academia de Studii 

Economice București (2009); 

-participare la Simpozionul științific de Istorie și Didactica istoriei Historia – 

magistra vitae, organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 

(2009); 

-participare la Programul educațional „Energie pentru viață”, organizat de E-

ON România (2009); 

-participare, cu lucrarea „Generația pașoptistă – între ideal și realitate 

politică”, la Sesiunea anuală de referate și comunicări științifice „Educație și 

cultură europeană”, organizată de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2009); 

-participarea la Seminarul „Integrarea tehnologiei moderne în procesul de 

predare-învățare-evaluare centrat pe elev”, organizat de SIVECO România 

(2009); 

-participare la Programul de formare continuă „Programul național de 

dezvoltare a competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul 

preuniversitar (DeCeE)” (60 ore, 15 CPT), furnizat de Centrul Național 

pentru Curriculum și Evaluare în Învățământul Preuniversitar (2009); 

-participare la Programul de formare continuă „Inițiere IT și utilizare AeL” 

(89 ore, 25 CPT), furnizat de SIVECO România SA (2008); 

-participare la Proiectul interjudețean „Tradiții și obiceiuri – valori de seamă 

ale culturii românești”, organizat de Grupul Școlar Ștefan cel Mare și Sfânt 

Vorona, jud. Botoșani (2008); 

-participare la organizarea Proiectului interjudețean „Tradiții și obiceiuri – 

valori de seamă ale culturii românești”, organizat de Colegiul Tehnic 

Rădăuți (2008); 

-participare la Campania Globală pentru Educație (2008); 

-participare, cu lucrarea „Resurse energetice, prezent și viitor”, la 

Simpozionul Național „Triada resurse-reciclare-recondiționare în oglinda 

viitorului”, organizat de Grupul Școlar energetic nr. 1, Tg. Jiu (2008); 

-participare la cursul de formare continuă „Scrierea proiectelor pentru 

finanțare” (24 ore), furnizat de Casa Corpului Diactic „George Tofan” 

Suceava (2008); 

-participare la Proiectul „Uită-te la ei, ... Gândește-te la tine!”, organizat de 

Colegiul Tehnic Rădăuți în parteneriat cu Primăria Rădăuți (2008);  

-participare la stagiul de formare continuă „Consiliere și orientare” (24 ore), 

furnizat de ISJ Suceava și Casa Corpului Diactic „George Tofan” Suceava 

(2008); 

-participare la acțiuni voluntariat de igienizare și ecologizare a parcului 

central din Rădăuți (2007); 

-participare la acțiuni voluntariat în cadrul Proiectului „Euro 27 Habitat 

Build 2007”, derulat de „Fundația Habitat for Humanity”  (2007); 
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Lucrări științifice/ cărți 

publicate 

 

-participare la Seminarul „O lume fără droguri”, în cadrul Proiectului 

Prizonierul, organizat de Salvați Copiii Suceava, în parteneriat cu ISJ 

Suceava, IPJ Suceava, CEPECA Suceava și Asociația Confidens Caritate 

filiala Suceava (2006); 

-participare la Cursul de formare continuă „Managementul clasei” (24 ore), 

furnizat de Casa Corpului Diactic „George Tofan” Suceava (2006); 

-participare la Cursuri de formare profesională, cu obiectivele „pregătire în 

vederea utilizării AeL” și „pregătire în vederea elaborării materialelor 

educaționale pentru AeL” (36 ore), furnizat de Assist Software (2006); 

-participare, cu lucrarea „Demersul didactic axat pe intra și 

interdisciplinaritate”, la Simpozionul Național Modernizarea procesului 

didactic al învățării, organizat de Școala cu clasele I-VIII „Vasile 

Cristoforeanu” Rm. Sărat, jud. Buzău (2005); 

-organizarea Balului bobocilor de la Colegiul Tehnic Rădăuți (2005); 

-participare la Seminarul „Prevenirea abuzului și exploatării sexuale a 

copilului”, organizat de „Organizația Salvați Copiii” Suceava (2003); 

 

1.„Locul, rolul și semnificațiile Congresului de la Paris în Unirea 

Principatelor Române” (de 2 ori): în „Valori culturale europene”, Suceava, 

2016, p.71-73; în „Cetatea de Scaun”, Nr.XII, An XII, 2015, p.59-70; 

2.„Precursorii liberalismului românesc” (o dată): în „Calitatea și excelența 

în formare”, Ed. George Tofan, Suceava, 2015, p.259-266; 

3.„Originile europene ale liberalismului” (o dată): în „Educaţie, formare, 

profesionalism”, Ed. George Tofan, Suceava, 2014, p.194-198; 

4.„Monstruoasa coaliţie: geneză, acţiuni, obiective, semnificaţie” (de 2 ori): 

în „Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, XL, Ed. Universităţii „Ștefan 

cel Mare” Suceava, 2013, p.75-90, și „Anuarul Complexului Muzeal 

Bucovina” XLII, Ed. Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 2015, p.91-

110; în „Competenţe în evaluare pentru şcoala românească”, Ed. George 

Tofan, Suceava, 2012, p.135-168; 

5.„Nicolae Ionescu - activitatea parlamentară” (de 3 ori): în „Cetatea de 

Scaun”, Nr.IX, An IX, 2012, p.36-50; în „Anuarul Complexului Muzeal 

Bucovina”, XXXVIII, Ed. Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 2011, 

p.97-114 (în limba engleză); în „Tendinţe contemporane în educaţie”, Ed. 

George Tofan, Suceava, 2011, p.164-177; 

6.„O dizidenţă liberală: Fracţiunea liberă şi independent de la Iaşi” (de 4 

ori): în „Cetatea de Scaun”, Nr.X, An X, 2013, p.46-54, și Nr.XI, An XI, 

2014, p.36-45; în „Educaţie şi cultură europeană”, Ed. George Tofan, 

Suceava, 2010, p.195-212; în „Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, 

XXXVII, Ed. Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 2010, p.209-230; în 

„Slujind-o pe Clio. In honorem Dumitru Vitcu”, Ed. Junimea, Iaşi, 2010, 

p.129-146;       

7.„Generaţia paşoptistă: între ideal şi reralitate politică” (de 5 ori): în 

„Paradigme umaniste”, Ed. Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 2013, 

p.127-163; în „Cetatea de Scaun”, Nr.VIII, An VIII, 2011, p.44-66; în 

„Creativitate şi inovaţie în învăţământ”, Ed. George Tofan, Suceava, 2009, 

p.161-180; în „Anuarul Complexului Muzeal Bucovina”, XXXIV-XXXV-

XXXVI, Ed. Universităţii „Ștefan cel Mare” Suceava, 2009, p.241-268; în 

„Analele Bucovinei”, Anul XVI, 2/2009, Editura Academiei Române, 2009, 

p.437-466;           

 

1.„Istorie universală, suport de curs pentru clasele a IX-a și a X-a, Filiera 

teoretică-profil umanist”, Ed. George Tofan, Suceava, 2013, ISBN 978-606-

625-097-9; 

2.„Istorie universală, suport de curs pentru clasele a IX-a și a X-a, Filiera 
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teoretică-profil real, Filiera tehnologică, Filiera vocațională”, Ed. George 

Tofan, Suceava, 2013, ISBN 978-606-625-096-2; 

3.„Nicolae Ionescu (1820-1905) – omul politic și epoca sa. Contribuții la 

istoria liberalismului românesc”, Ed. Universităţii „Ștefan cel Mare” 

Suceava, 2013, ISBN 978-973-666-398-7; 

4.„Monstruoasa coaliție: geneză, obiective, acțiuni, semnificații”, Ed. 

George Tofan, Suceava, 2011, 2012, 2014, ISBN 978-606-625-015-3; 

 

   

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  B

1  

Utilizator 

independent  

B

2  

Utilizator 

independent  

A

2  

Utilizator 

elementar  

A

2  

Utilizator 

elementar  

B

2  

Utilizator 

independent  

Franceză  B

1  

Utilizator 

independent  

B

2  

Utilizator 

independent  

A

2  

Utilizator 

elementar  

A

2  

Utilizator 

elementar  

B

2  

Utilizator 

independent  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

-certificat de pregătire lingvistică, în urma participării la programul de 

formare „Comunicare în limba franceză (înțelegere și vorbire)” la nivelul 

B1, furnizat de InfoEducația (2010); 

-certificat de pregătire lingvistică, în urma participării la programul de 

formare „Comunicare în limba spaniolă (înțelegere și vorbire)” la nivelul 

A2, furnizat de InfoEducația (2010);  

-Atestat privind gradul de cunoaștere a limbii franceze (2003); 

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Comunicare şi relaţionare eficientă cu partenerii profesionali şi sociali; 

Moderator evenimente; 

Capacitatea de formare şi motivare a echipelor de lucru; 

Tact în gestionarea şi aplanarea conflictelor; 

Adaptabilitate la cerinţe şi împrejurări noi; 

Deschidere spre dialog, transparenţă, flexibilitate; 

Capacitatea de a întreţine relaţii publice; 

Toleranţă; 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate, competenţe şi aptitudini organizatorice, demonstrate de 

organizarea sesiunilor de mişcare a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar din judeţul Suceava în calitate de inspector şcolar de 

specialitate pentru managementul resurselor umane la Inspectoratul Şcolar al 

Judeţului Suceava, în perioada 2008-2012, de managerierea Colegiului 

Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, în perioada 2017-2020,  precum şi 

de iniţierea, implementarea şi derularea unor proiecte în calitate de consilier 

pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la Colegiul 

Tehnic Rădăuţi, în perioada 2006-2008. 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Iniţiere IT şi utilizare AeL, INSAM 

Permis de conducere B  

 

   

01.09.2021       prof. dr. Adrian-Nicolae Puiu 


