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Diplome, certificate, adeverinţe, care atestă informaţiile furnizate în CV: 

a)  
Diplomă de licenţă in chimie; Diplomă de Master în management; Diplomă de Studii 
Postuniversitare de Specializare în „Managementul Instituţiilor Publice”;  
Diplomă de doctor în management. 

b) Atestat de formare continuă în specialitate „Privim către viitor” – e-Chimie;  
Atestat de formare continuă în specialitate „TIC Chimie”;  
Atestat de formare continuă „Cadrul didactic – un manager competent al clasei de 
elevi”;   
Adeverinţă nr.1536/29.02.2012, a participat la programul de formare „Leadership şi 
management educaţional în sistem descentralizat”; 
Adeverinţă nr.441/20.08.2004,a participat la cursul de formare „Management 
Educaţional”; 
Atestat de formare continuă „Formarea formatorilor în domeniul calităţii educaţiei” 
Atestat de formare continuă „Evaluarea externă periodică” 
Atestat de formare continuă „Evaluarea internă periodică” 
Atestat de formare continuă „Program de formare pentru expertii in evaluare si 
acreditare ai ARACIP”; 
Certificat de absolvire „Manager finanaciar”;  
Certificat de absolvire „Auditor intern in sectorul public”, program perfectionare; 
Certificat de absolvire „Evaluator de competente profesionale”, program specializare; 
Certificat de absolvire „Evaluator de furnizori şi programe de formare”, program 
perfectionare; 
Certificat de absolvire Mentor; 
Certificat internaţional de participare la vizită de studiu,  „Improving teaching and 
learning – Central role of school leaders” Hannover; 
Certificat Internaţional de participare la Seminar de contact cu tema „NEW 
TECHNOLOGIES IN ADULT EDUCATION”  
Documente care atestă numirea/detasarea în funcţii: 
Adeverinţă nr.5350/07.07.2015, care atestă statutul de titular la Colegiul National 
„Roman Vodă”;  
Adeverinţă sef catedră; 
Decizie profesor metodist din 2012-2013 şi 2013-2014; 
Certificat de absolvire formator; 
Adeverinţă director;  
Adeverinţă membru în Consiliul consultativ al specialităţii (profesorilor de chimie); 
Decizie membru în Consiliul de administratie. 
Ordin nr.4179/04.08.2014, 4536/14.08.2013, 5139/13.08.2012 si 4488/15.06.2012, 
privind numirea prin detasare in interesul învăţământului, in funcţia de Inspector scolar 
general la ISJ NT; 
Adeverinţă nr.141/12.02.2013 care atestă participarea la programul de formare 
„Controlul – sprijinul educaţiei”.  

Anexe 

c) Articol „Metodologia învăţării centrată pe elev”, inclusa in Anuarul Colegiului Naţional 
„Calistrat Hogaş”, editura Adan, ISSN 2247-1693; 
 Caietul laborantului – Ghid metodologic pentru indrumarea activităţii laboranţilor 
şcolari, ISBN 978-606-624-263-9, coordonator;  
Articol în cadrul Simpozionului Internaţional „Universul Ştiinţelor”, ediţia a III-a, Editura 
PIM Iasi, ISSN 2285-8407; 
4 Articole publicate în Tribuna Învăţămantului şi 1 articol în Apostolul care fac referire 
la managementul educational implementat in unitatile scolare, respectiv:  nr.1279 din 
2-8.02.2015; nr.1266 din 13-19.10.2014; nr.1235 din 10-16.03.2014; nr.1255-1256 din 
28.07-10.08.2014;  
Coordonator  Anuar Colegiul Naţional „Roman Vodă”, editura  Nona 2002, ISBN 973-
9449-71-9; 
Autor al lucrării „Chimie Organică” pentru aprofundare si extindere, editura Agora, 
Craiova 2002, ISBN 973-977812-1-7; 
Colaborator al lucrarii „Teste pentru invăţarea Chimiei Organice” , editura Agora, 
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Craiova 2003, ISBN 973-8046-34-3; 
Ghid practic pentru scrierea şi utilizarea procedurilor, editura Cetatea Doamnei Piatra-
Neamţ, martie 2013, ISBN 978-606-643-078-4 

d) Participare la coordonare proiect international „DESIGN YOUR FUTURE” prin 
programul Leonardo da Vinci; 
Decizie in calitate de manager de proiect, la nivelul ISJ Neamţ am derulat proiectul 
„Profesionalism la toate nivelele învăţământului preuniversitar”, proiect  strategic în 
parteneriat cu ISJ Harghita, cu o valoare de 1 898 000 euro, finanţat prin POS DRU 
2007-2013; 
Am iniţiat proiectul „Educatia-punctul de plecare pentru fiecare drum de succes” 
finanţat prin POS DRU 2007-2013, in implementare; 
Am iniţiat si dezvoltat proiectul „Fii voluntar in prima zi de scoala”, unde elevii din 
mediile defavorizate au primit „Trusoul scolar”. 
Certificat de absolvire „Manager proiect”, program specializare 

e) Atestat de cunoastere a Limbii franceze, emis de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 
Iasi  

f) Adeverinta nr.1056/4615/25.04.2012, care atestă participarea la programul de formare 
continuă „Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar”, acreditat prin OMECTS 
3284/17.02.2012; 
Adeverinţă nr.1079/03.07.2013 care atestă participarea la programul de formare 
continuă „Intel Teach – Instruire în societatea cunoasterii”; 
Certificat de absolvire emis de ISJ Neamt si de Casa Corpului Didactic Neamt, pentru 
participarea la stagiul de formare de 40 ore pentru utilizarea „TIC în scopuri didactice”; 
Certificat care atestă absolvirea unui „Curs de initiere in informatică” de 54 ore, de 
catre Universitatea „Al.I. Cuza”, Facultatea de informatică. 
Organizarea și desfășurarea “Olimpiadei Internaționale de Informatică a Țărilor din 
Europa Centrală” 2016, desfășurată la Colegiul Național de Informatică Piatra-Neamț. 
Controlul – Sprijinul Educației, Furnizor – Casa Corpului Didactic “George Tofan” 
Suceava 
Program de formare continuă MANAGEMENT ȘI POLITICI PUBLICE ÎN EDUCAȚIE – 
20 de credite transferabile prin ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A TINERILOR CU INIȚIATIVE. 
CERTIFICATION GLOBAL DIGITAL LITERACY 
CERTIFICATION, ROBERT WHELAN – President and Chief Executive Officer  

 
 

Inspector scolar general,           
                                              Prof. dr.Viorel STAN            

  


