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INFORMAŢII PERSONALE Mihaela Purenciu 

 

  strada Ana Ipătescu nr. 37, sc. C, ap. 8, 545400 Sighișoara (România) 

    0746191619 

 purenciumihaela@yahoo.com 

 

 
 
 

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

Director Școala Gimnazială Apold 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

01/09/2010–Prezent Director 

Școala Gimnazială Apold 
strada Principală, nr. 133, 547040 Apold (România) 

-Director și învățător 
 

Tipul sau sectorul de activitate Didactic 

 

01/09/1992–Prezent Învățător 

Școala Gimnazială Apold 
strada Principală, nr 133, 547040 Apold (România) 

-Învățător 
 

Tipul sau sectorul de activitate Didactic 

 

08/10/1991–30/06/1992 Învățător 

Școala Generală Viișoara 
strada Principală, nr. 462, 547645 Viișoara (România) 

-Învățător 
 

Tipul sau sectorul de activitate Didactic 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

24/11/2017 Certificat de atestare a competențelor profesionale-Profesor de 
sprijin pentru persoanele cu nevoi speciale 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

 
 

16/11/2017 Adeverință-Managementul educațional în învățământul 
preuniversitar 

Casa Corpului didactic Mureș, Târgu Mureș (România) 

-Competențe de utilizare adecvată a conceptelor din domeniul managementului educațional; 

-Competențe de aplicare a conceptelor si teoriilor moderne privind managementul educațional; 

-Competențe de alegere a stilului managerial, în funcție de coordonatele psihice ale managerului și a 
populației instituționale; 

-Competențe de comunicare formativă și de relaționare în echipă; 

mailto:purenciumihaela@yahoo.com
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-Competențe de organizare a activității în vederea realizării obiectivelor din planul managerial; 

 

-Competențe de selecție a căilor și mijloacelor de comunicare adecvate în vederea eficientizării în 
demersul managerial. 

 
 

15/12/2016 Certificat de Participare-Proiectarea, implementarea, dezvoltarea 
sistemului de control intern/managerial. Managementul riscului. 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” 

 
 

30/09/2016 Management educațional 

EURO PERSONAL SRL - CRISTADOR PLUS SRL, Chișinău (Republica Moldova) 

 

09/11/2015–11/12/2015 Comunicare în limba engleză 

ASOCIAȚIA PATRONATUL JUDEȚEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERILE MICI 
ȘI MIJLOCII, Suceava (România) 

-Comunicare în limba engleză 

 
 

16/03/2015–26/03/2015 Eticheta și protocolul în unitatea școalră 

ASOCIAȚIA GENERALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN ROMÂNIA „DĂSCĂLIMEA ROMÂNĂ”, 
Andrășești (România) 

-Aplicarea cunoștiințelor despre etichetă, protocol și bune maniere în situații concrete, în învățământul 
preuniversitar românesc; 

-Realizarea strategiilor destinate evenimentelor oficiale din învățământul preuniversitar, prin aplicațiile 
specifice protocolului la acest mediu profesional; 

-Crearea documentelor necesare evenimentelor oficiale; 

-Conceperea și aplicarea criteriilor de evaluare a procesului și produselor obținute, specifice etichetei, 
protocolului și bunelor maniere în unitatea școlară; 

-Utilizarea comunicării formale și nonformale. 

 

2014–2015 Educație pentru calitate 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

 

03/10/2014–12/12/2014 Certificat de absolvire 

Asociația Agricultorilor Odorheiu Secuiesc 

-Identificarea condițiilor specifice de amplasare a diferitelor culturi de câmp și furajere; 

-Aprovizionarea cu materii prime și materiale; 

-Pregătirea terenului pentru înființarea culturilor; 

-Înființarea culturilor de câmp și furajere; 

-Executarea lucrărilor de întreținere a culturilor de câmp și furajere; 

-Recoltarea, depozitarea și valorificarea culturilor de câmp și furajere; 

-Popularea adăposturilor; 

-Îngrijirea animalelor de reproducție/gestante/noilor născuți/de producție; 

-Munca în echipă; 

-Comunicarea la locul de muncă; 

-Aplicarea N.P.M și P.S.I.; 

-Management, aprovizionare, desfacere, marketing agrar. 

 
 

31/03/2014–02/04/2014 Atestat de participare 

Harrison Consulting & Management, Deva (România) 
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31/03/2014–02/04/2014 Expert achiziții publice 

S.C. HARRISON CONSULTING AND MANAGEMENT S.R.L., București (România) 

-Analizarea legislației aplicabile specifice; 

-Acordarea consultanței de specialitate; 

-Planfiicarea achizițiilor publice; 

-Derularea procedurilor de atribuire; 

-Finalizarea procedurilor de atribuire. 

 
 

25/02/2013–20/03/2013 Management și Leadership în educație 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

-Dezvoltarea și extinderea competențelor privind asumarea de responsabilități în 
organizare,conducerea și îmbunătățirea performanței strategice în instituțiile de învățământ; 

-Accentuarea dimensiunii de leadership strategic și operațional, bazat pe evidențe și centrat pe 
beneficiar și pe activitatea cadrelor didactice; 

-Centrarea managementului pe rezultatele elevilorca beneficiari ai educației în termen de progres și 
performanțe măsurabile; 

-Monitorizarea activității, motivarea resursei umane, relaționarea cu factorii relevanți; 

-Proiectarea strategică, asigurarea managementului operațional, operaționalizarea strategiei. 

 

2012–2013 Management și comunicare 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

-Competențe de comunicare organizațională și managerială; 

-Competențe manageriale necesare exercitării atribuțiilor de conducere, conform standardelor 
elaborate de Centrul Național a Personalului din Învățământul Preuniversitar; 

-Competențe de dezvoltare a relației școală-comunitate; 

-Competențe de comunicare intra și interinstituționale; 

-Competențe de consiliere în dezvoltarea profesională. 

 

08/2012–12/2012 Organizarea interdisciplinară a ofertelor pentru formarea 
competențelor cheie la școlarii din clasele I-IV 

SOFTWIN S.R.L., București (România) 

 

31/07/2012 Membru al corpului național de experți în management educațional 

REGISTRUL NAȚIONAL AL EXPERȚILOR ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL, București 
(România) 

 
 

20/04/2012–04/05/2012 Metodist 

S.C. SCHOOL CONSULTING S.R.L., Sighișoara (România) 

-Dezvoltarea personală continuă; 

-Comunicarea pe fluxul de proces; 

-Organizarea locului de muncă; 

-Identificarea contextului organizațional; 

-Identificarea criteriilor de care depind performanțele proceselor; 

-Gestionarea cunoștințelor pentru proiectarea proceselor; 
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-Proiectarea proceselor; 

-Organizarea proceselor. 

 

13/02/2012 Școala Americană Internațională din București 

București (România) 

-Schimb de experiență și perfecționare profesională. 

 

01/02/2012–01/04/2012 Formator de formatori 

INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ȘI CERCETĂRI PIMMJM, Tîrgu-Mureș (România) 

-Pregătirea profesională a personalului; 

-Managementul programelor de formare. 

 
 

 
07/2011–10/2011 E-Formare: Competențe integrate pentru societatea cunoașterii 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

-Formare competențe IT; 

-Curriculum centrat pe competențe; 

-Managementul clasei, gestionarea situaților de criză; 

-Metode interactive de predare. 

 
 

18/10/2011–21/10/2011 Cursuri de formare a directorilor din școlile cuprinse în proiectul 
MECTS-UNICEF privind deconstruirea AAS 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, RELAȚIA CU 
PARLAMENTUL ȘI PARTENERII SOCIALI-DIRECȚIA MINORITĂȚI, București (România) 

-Comunicare specifică în comunități de rromi; 

-Istoria rromilor; 

-Cutume rrome; 

-Educație incluzivă; 

-Istoricul învățământului pentru rromi; 

-Programe educaționale adresate acestora. 

 

07/2011 Leadership și management educațional în sistem descentralizat 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

 

15/04/2011–07/05/2011 Mentor 

S.C. SCHOOL CONSULTING S.R.L., Sighișoara (România) 

-Comunicare interactivă; 

-Comunicare mentor-student-practicant; 

-Menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru; 

-Dezvoltarea capacităților de predare a cunoștințelor și de formare a deprinderilor; 

-Îndrumarea observării de către studentul practicant e procesului de predare-învățare; 

-Îndrumarea studenților în alcătuirea proiectului didactic; 

-Evaluarea performanțelor studenților; 

-Organizarea activității de practică; 

-Planificarea activității de practică a studenților. 
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06/2011 Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI 
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Cluj-Napoca (România) 

 
 

04/03/2010–18/06/2010 Certificat de absolvire-„Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice prin activități de mentorat” 

M.E.C.T.S. (România) 

-Aplicarea algoritmilor optimi în proiectarea, organizarea și evaluarea activităților didactice; 

-Aplicarea strategiilor de comunicare didactică, pedagogică și educațională; 

-Dezvoltarea, consolidarea și perfecționarea deprinderilor, capacităților cognitive și motrice; 

-Utilizarea de tehnici de stimulare a creativității și a motivației în învățare; 

-Valorificarea oportunităților de dezvoltare profesională într-un mediu socio-profesional în tranziție. 

 

2008–2010 Gradul didactic I 

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ-NAPOCA - D.P.P.D., Cluj-Napoca (România) 

 

2008–2009 Atestat de formare continuă a personalului didactic-Inițiere IT și 
Utilizare AeL 

SIVECO România S.A. 

-Utilizarea sistemului de operare Windows XP Proffesional; 

-Utilizarea și gestionarea fișierelor; 

-Utilizarea unui procesor de texte; 

-Utilizarea unui tabelator; 

-Creare și utilizare a unei Prezentări; 

-Dezvoltarea și utilizarea unei baze de date; 

-Formarea și dezvoltarea capacității de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem 
informațional; 

-Crearea unei pagini WEB; 

-Utilizarea lecțiilor existente în biblioteca AeL. 

 

20/02/2008 Certificat-„Character First!” 

Casa Corpului Didactic Mureș 

 
 

2007 Consiliere și orientare 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

 

08/2006 Gradul Didactic II 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA - COLEGIUL UNIVERISTAR DE INSTITUTORI 
„GHEORGHE ȘINCAI” BLAJ, Alba Iulia (România) 

 

02/07/2005–01/08/2005 Certificat de absolvire a cursului de perfecționare 

S.C. Diarom S.R.L. Craiova 

-Operare cu WINDOWS, WORD, EXCEL ȘI INTERNET. 

2004–2005 Abilitare curriculară în învățământul primar, tradițional și  în 
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Certificat de absolvire 
Diplomă de licență 

 

alternativă educațională „Step by step” 

CASA CORPULUI DIDACTIC MUREȘ, Tîrgu-Mureș (România) 

 

08/2002 Definitivarea în învățământ 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918” ALBA IULIA - COLEGIUL UNIVERSITAR DE INSTITUTORI 
„GHEORGHE ȘINCAI” BLAJ, Alba Iulia (România) 

 
 

2000 Institutor 

UNIVERSITATEA „BABEȘ-BOLYAI” DIN CLUJ NAPOCA - FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI 
ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI, Cluj Napoca (România) 

 

1987–1991 Diplomă de Bacalaureat 

Liceul teoretic „Joseph Haltrich”, Sighișoara (România) 

 

30/06/1990 Diplomă 

Clubul C.F.R. Sighișoara, Sighișoara (România) 

 
COMPETENŢE PERSONALE 

 

Limba(i) maternă(e) română 

 
 

Alte limbi străine cunoscute 

 

 
engleză B1 B1 B1 B1 B1 

 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de comunicare -Comunicare în limba engleză; 

-O bună comunicare cu superiorii și colegii; 

-Coerență. 

 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 
-Inițiere; 

-Coordonare; 

-Participarea la proiecte-pilot, proiecte comunitare, proiecte internaționale; 

-Schimb de experiență la Școala internațională Americană București. 

 
Competenţe dobândite la locul de 

muncă 
-Formator de formatori; 

-Mentor; 

-Metodist; 

-Expert achiziții publice. 

 
 

 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

 
 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie Discurs oral 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Inițiere IT și AeL 

 

Procesarea 
informaţiei 

 
Comunicare 

Creare de 
conţinut 

 
Securitate 

Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

 
Utilizator elementar 

 
Utilizator elementar 

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 
 

 

 

Permis de conducere B 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

Publicații -Revista Învățământului Preuniversitar numărul 7/2016 - ISSN 2069-7961; 

-„Anotimpurile, armonie și culoare” - auxiliar pentru orele de limba și literatura română, arte vizuale și 
abilități practice - ISBN - 978-973-0-22452-8; 

-„Stimularea creativității școlarilor prin intermediul poveștilor și povestirilor”-„Apold de la istorie la 
legendă”-ghid didactic în sprijinul orelor de comunicare în limba română și istorie. ISBN - 978-973- 
146-560-9; 

-Revista școlară „Natură și viață”, ”În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă” ISSN 2601-4173, 
ISSN-L 2601-4173; 

 
Proiecte -„Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul preuniversitar 

prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” ID 3777 
 
-Proiectul „Judeţul Mureş selectează deşeurile. Implică-te !" organizat de Consiliul Judetean 
Mureș care are ca scop educarea tinerilor mureșeni în spiritul grijii pentru mediul înconjurător și a 
ecologiei  
 
-„Campania globală pentru educație”2014 
 
-„Noaptea muzeelor” 2013-2014; 
 
-Program de pedagogie muzeală „Ochelarii profesorului de istorie”; 
 
-Extinderea sistemului Zone Prioritare de Educație(ZEP) în 103 școli care se confruntă cu 
fenomenul de absenteism și abandon școlar; 
 
-Proiectul LIFE „Conservarea acvilei țipătoare mici în România”; 
 
-Proiectul „Saving Transylvanian's Important Pastoral Ecosystems”; 
 
-Programul „Fiecare copil în grădiniță”derulat in școală în anii 2011-2012, 2012-2013, 2013-
2014, 2014-2015, 2015-2016 când proiectul devine LEGEA FIECARE COPIL ÎN GRADINIȚĂ 
sau LEGEA 248 / 2016 pentru toți copiii din Romania. 
 
-Programul „Doar pentru mine și echipa mea” 
 
-Proiectul „EDSANO”; 
 
-Program de pedagogie muzeală „Ochelarii profesorului de istorie”; 
 
-Proiectul „Rămas bun Nu Pot, Bun venit Voi Reuși!”2014-2015 derulat în anul școlar împreuna 
cu ED4LEAD-Asociația pentru Educație, Formare Profesionala și Leadership 
 
-Proiectul " Campania celor 16 zile de activism împotriva violenței" ce are ca scop creșterea 
gradului de conștientizare asupra formelor de manifestare a violenței ca o încalcare a drepturilor 
omului și a consecințelor ei dramatice-proiect derulat împreună cu Inspectoratul Județean de 
Poliție Mureș 
 
-Campania „Hai pe net” 2015 o campanie de incluziune digitala organizata de Fundația EOS 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Romania 
 
-Participarea la concursul județean "Să ocrotim Pământul "-Școala GimnazialaVictor Jinga 
Sighișoara 2015 ediția a-VIII-a 
 
-Proiectul "Olimpiadele Kaufland"2015-2016-este un program de responsabilitate socială 
sponsorizat de către Kaufland România și implementat în parteneriat cu Școala de Valori și 
Ministerul Educației și Cercetării. 
 
-Proiectul "Susține igiena de 10, alaturi de Domestos !2015-2016 
 
-Proiectul "Hour of code"2015 
 
-Proiectul "Petrece timp cu copilul tău !" 2015 Campanie desfășurată cu sprijinul Prefecturii 
Mureș și a Consiliului Judeþean Mureș, o campanie de prevenire a violenței în familie, de 
prevenire a abuzului asupra copilului, care trage un semnal de alarma cu privire la timpul tot mai 
limitat petrecut de mureșeni cu propriul copil 
 
-Campania Globala pentru Educație - ediția 2016-o mişcare a societăţii civile al cărei scop este 
de a combate criza globală din domeniul educaţiei.  
 
-Programul "Școlar Colgate formează generații de Supereroi ai zâmbetelor sănătoase"program 
pentru deprinderea unei rutine de ingrijire orala la copii 
 
-Festivalul de film internațioanla-Dealul târnavelor 2016 
 
-Campania “PETRECE TIMP CU COPILUL TĂU” a fost lansat în cadrul campaniei internaționale  
“16 zile de activism împotriva violenței” și urmărește combaterea violenței în familie. 
 
-Proiect de parteneriat internațional „De la pasiune la job”; 
 
-Proiectul strategic „Sprijin pentru unitățile școlare în implementarea manualului de evaluare 
internă a calității educației”; 
 
-Proiectul „Povestea care mă răsfață, povestea care mă învață”; 
 
-Proiect educațional național „Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiții și obiceiuri”. 
 
-#GOW2017 – CAMPANIA #HAI PE NET 2017campania care își propune să aducă online câți 
mai mulți utilizatori care nu au folosit până acum internetul și calculatorul 
 
-Campania Globală pentru Educație 2017-o mişcare a societăţii civile al cărei scop este de a 
combate criza globală din domeniul educaţiei. 
 
-Festivalul de fim internațional 2017 
 
-Proiectul „Personalități covăsnene și harghitene ale Marii Uniri”,  din cadrul programului național 
centenarul Marii Uniri 2019 
 
-Priectul Profesori dedicați – copii educați, POCU/73/6/6/106915, Casa Corpului Didactic Mureș, 
în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Mureș, 
 
-Proiectul ”Sud-estul Transilvaniei în contextul Marii Uniri” Muzeul Naţional al Carpaţilor 
Răsăriteni 
 

 

Concursuri -„Cangurul matematician”; 

-„Colindăm, Doamne, colind!”; 

-Activități culturale cu elevii la Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” Sighișoara 

-„Micul matematician”; 

-„Să ocrotim pământul”; 

-„Vestitorii bucuriei Învierii”; 

-„Orizonturi locale-meleagurile copilăriei”; 

-„Olimpiadele Kaufland”; 

--Acord de parteneriat pentru educație cu Școala Gimnazială „Mărginenii de Jos”, Filipeștii de Tîrg, 
județul Prahova; 

https://librarianscorner.wordpress.com/2017/03/11/gow2017-campania-hai-pe-net-2017/
https://librarianscorner.wordpress.com/2017/03/11/gow2017-campania-hai-pe-net-2017/
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Membră în comisii -Juriul festivalului de teatru și dans modern „Parol mon cher... la dans!!!”; 

-Inspecții la clasă-titularizare; 

-Organizarea concursului zonal Sighișoara „Micul matematician”; 

-Comisia de elaborare a subiectelor și examinator la proba orală, 

Comisia de rezolvare a contestațiilor, Comisia de organizare și desfășurare a concursului-Concursul 
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unitățile de învățământ preuniversitar; 

-Programe guvernamentale; 

-Consiliu de administrație; 

-Comisia de curriculum; 

-Șef comisie metodică a învățătorilor; 

-Echipa de proiect „Povestea care mă răsfață, povestea care mă învață”; 

-Comisia de evaluare/organizare a concursului național „Pași în istorie”; 

-Grupul de lucru pentru diminuarea fenomenului cerșetoriei din zona municipiului Sighișoara și a 
localităților limitrofe. 

 
 

Participări  
  -„Educăm așa”; 

-Lecție deschisă-cercul pedagogic al învățătorilor claselor a III-a, zona Sighișoara; 

-Activități voluntariat cu elevii; 

-Organizarea unei expoziții în sala festivă a primăriei Apold; 

-Organizator excursii; 

-Cadru didactic însoțitor la tabăra „Biomagia” 2013-Șăulia; 

-Eveniment internațional „Noaptea muzeelor”; 

-Campania națională „16 zile de activism împotriva violenței” 2014-2016; 

-Parteneriat Diest-Apold; 

-Festivalul copiilor Daneș 2014; 

-Ziua comunei Apold; 

-Organizator național la Expoziția Națională „Metoda decoupage”; 

-Simpozion „Cornel Regman” în actualitate; 

-Colectă de carte; 
-Participare la dezvoltarea fondului financiar al asociației „Dăscălimea română”; 

-Simpozion național stimularea creativității școlarilor prin intermediul poveștilor și povestirilor- 
„Povestea timpului”; 

-Crearea Soft-ului Educațional(materiale didactice în format electronic/PowerPoint); 

-Utilizarea Soft-ului Educațional(Materiale didactice în format electronic/PowerPoint); 

-Festivalul Internațional de Filme de Foarte Scurt Metraj/Tres Court 21 iunie-1 iulie 2016/9-18 iunie 
2017; 

-Seminarul „Natura și Cultura în teritoriul GAL Dealurile Târnavelor”; 

 

 
Webinarii:         Susținute de Ministerul Culturii și Cercetării din Republica Moldova 

-„CV-ul profesional - cartea de vizită a cadrului didactic ”, certificat nr. 2147/03.08.2020 

-„Pedagogia este viața, certificat nr. 1794 /08.05.2020 

-„Scrisoarea de motivație - cheia de succes pentru angajare într-un proiect”, certificat nr. 1375 / 
05.08.2020 

-„Stare de bine în şcoală”, certificat nr. 2076 06.08.2020 

-„Școala Internațională de Vară a AGIRo desfășurată la Eforie Sud”, certificat nr. 1534 
/06.08.2020 

-„Scrierea articolelor în revistele de specialitate”, certificat nr.1717 / 06.08.2020 

 

-„Să învățăm a preţui esenţele! ”, certificat nr. 2684 / 7.08.2020 
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-„Resursele RED oferite de Biblioteca digitală „Educație Online”-certificat acordat în data de 
30.08.2020,30.09.2020 pentru resurse încărcate 

-„Averea bunei educații cu Teodor Baconschi”, certificat nr. 1521 / 13.08.2020 

-„Pedagogul - model de cultură și comunicare”, certificat nr. 1312 15.08.2020 

-„Ziua Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Regiunea Cernăuți, Ucraina”, certificat 
nr.475 / 13.08.2020 

-„O şcoală în siguranţă, fără COVID: Modelăm deschiderea școlilor”, certificat nr. 1116 / 
13.08.2020 

-„Geometria spaţiilor şcolare”, certificat1692 / nr.13.08.2020 

-„Ziua Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia”, certificat nr.700 /15 .08.2020 

-„Școala în aer liber un mit, o realitate sau o necesitate? ”, certificat nr. 1427 / 15 .08.202 

-„Clasa Viitorului - Centrul Național de Inovații Digitale în Educație”, certificat nr. 639 
/19.08.2020 

-„O şcoală în siguranţă, fără COVID. Un management special, orare”, certificat  nr. 1870 
/13.08.2020 

-„Ziua cadrelor didactice de etnie română din Transcarpatia, Ucraina”, certificat nr. 916 / 
18.08.2020 

-„Dialog pedagogic online. Curriculumul școlar ca răspuns la provocările globale. 
Postmodernism și inovare”, certificat nr. 1765 / 15.08.2020     

-„Ziua cadrelor didactice din comunitățile aromâne din Albania și Macedonia”, certificat nr. 880/ 
20.08.20202 

-„Organizația Mondială a Sănătății, Oficiul din Republica Moldova: Măsurile de prevenire a 
COVID-19”, certificat nr. 1166 /14.08.2020 

-„Profesorii buni cântă și mănâncă mere. Pledoarie pentru pedagogi”, certificat nr. 1160 / 
20.08.2020 

-„Deschidem școlile și grădinițele în siguranţă”, certificat nr. 1357 / 16 .08.2020 

-„Deschidem grădinițele în siguranţă”, certificat nr. 1235 / 20.08.2020 

-„Dăm culoare lumii prin parteneriatele educaționale", certificat nr  1452 / 16.08.2020 

-„Ziua cadrelor didactice de etnie română din Bulgaria și Ungaria”, certificat nr. 639 / 18.08.2020 

-„Descoperă Moldova! ”, certificat nr. 1635 / 18.08.2020 

-„Curriculum actualizat în contextul noului an de studii”, certificat nr 1951 / 18.18.2020 

-„Secretele ZOOM-ului și utilizarea Google sites ca instrument de prezentare a proiectelor 
educaționale”, certificat nr. 1405 / 20.08.2020 

-„Clasa inversată sau învățarea pe dos”, certificat nr. 404 / 20.08.2020 

-„Accesul la educație în condiții pandemice”, certificat nr. 1332 / 20.08.2020 

-„Provocările globale și educația în România și în Republica Moldova”, certificat nr. 1221 
/23.08.2020 

-„Voluntariat pentru educație”, certificat nr. 1525 / 23.08.2020 

-„Scriitorul român între paradigma Gutenberg și noua paradigmă online”, certificat nr. 1009/ 
23.08.2020 

-„Profesiile viitorului din domeniul IT în școlile din Republica Moldova”, certificat nr. 1110 / 
23.08.2020 

Susținute de Institutul de Formare Continuă din Republica Moldova 

-”5 pași de a fi pregătiți pentru 1 septembrie” 

-”Învățarea la distanță în baza site-ului interactiv al profesorului” 

-”Gestionarea emoțiilor în noile condiții de învățare" 

-"7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor" 

-”Cum începem lucrul în G Suite pentru educație” 

-”4 avantaje de studiere a limbii engleze la IFC” 

-”Secretele încrederii în sine a cadrului didactic” 

-”Organizarea mediului educațional al profesorului în G Suite” 

-”Foi de lucru interactive în Wizer.me” 

-”Practica utilizării G Suite în activitatea practică”  

 


