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Domeniul  ocupa�ional : 
Colegiul Na�ional „Emil  Racovi��” – Ia�i  
�

Experien�� profesional�: 
 

• 1994 – 1995 Grup �colar Industrial „Elie Radu” Boto�ani; 
• 1995 – 1997 Liceul Teoretic „Ion Neculce” Tg. Frumos, Ia�i; 
• 1997 – prezent Colegiul Na�ional „Emil Racovi��” Ia�i. 

 
Educa�ie �i formare : 

• 1989 – 1994 Universitatea „Al. I. Cuza” Ia�i, Facultatea de Fizic�, 
specializarea Fizic� Teoretic�  

• 1995 – 1996  Universitatea „Al. I. Cuza” Ia�i, Facultatea de Fizic�, 
Studii Aprofundate în Fizica Straturilor Sub�iri 

• 2004 – 2008  Universitatea „Al. I. Cuza” Ia�i, Facultatea de Economie 
�i Administrarea Afacerilor, specializarea Contabilitate �i Informatic� de 
Gestiune  

 
Aptitudini �i competen�e personale 

• gradul didactic I -2004 
• 2010: “Înv��are activ� – strategii, metode”, curs urmat în cadrul 

programului de formare continu� al CCD Ia�i; 

 
Activit��i �i responsabilit��i principale 

• Membru în comisia de corectare �i supraveghere a lucr�rilor la Olimpiada 

Jude�ean� de Fizic�. 

• Responsabil� cu planificarea serviciului pe scoal� – elevi si profesori – 

sectia seral� 

• Responsabil� cu activitatea dirigintilor, sectia seral�.  

 



• noiembrie 2009 “HIV/SIDA - un pericol permanent” - dezbatere pe teme 

medicale sus�inut� de reprezentan�i ai Societ��ii Studen�ilor Medicini�ti din 

Ia�i; au participat elevi din clasele IX-XIII seral 

• noiembrie 2009 “Tradi�ie �i modernitate” - expozi�ie de grafic� a elevilor din 

clasele a XIII-a B, a XIII-a C, a X-a A seral 

• noiembrie 2009: lansarea num�rului 5 al revistei “Noi, cei de la seral…” - 

coordonatori prof. Cornelia Sârghie, Mirela Foca, Laurentiu Ursu 

• Aprilie 2010: lansarea num�rului 6 al revistei “Noi, cei de la seral…” – 

coordonatori prof. Mirela Foca, Cornelia Sârghie 

Revista a obtinut premiul II la concursul revistelor scolare organizat de ISJ 

Iasi 

• 2010, participare la seminarul  de cercetare pentru analiza situa�iilor de 

violen�� în �coli, parte integrant� a proiectului POSDRU “Tinerii împotriva 

violen�ei”, desf��urat la Colegiul Na�ional “E. Racovi��” 

 
 
 
 
 
 
 
 


