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     Din 1994 până în prezent este profesor de limba şi literatura română la Colegiul 
Naţional „Nicu Gane” Fălticeni.  
     Este de asemenea: 
- menbru al Corpului naţional de experţi în management educaţional 
- expert în Corpul de experţi ai Corpului de Control al Ministrului 
- mentor  
- formator naţional  
- responsabil al Cercului Zonal Liceu Fălticeni –Humor 
     A îndeplinit următoarele responsabilităţi la nivelul colegiului: 

• Responsabil de catedră  
• Responsabil al Comisiei diriginţilor 
• Responsabil al Comisiei pentru planificare, parcurgerea ritmică a materiei şi 

evaluare 
• Membru al Consiliului de administraţie 
• Membru al Comisiei pentru evaluare şi asigurarea calităţii 
• Membru al Comisiei pentru Curriculum 
• Membru al Comisiei pentru imaginea unităţii de învăţământ  

A primit distincţia Gheorghe Lazăr - clasa a III-a. 
 
STUDII: 
2002 – 2008 - Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, doctorat în filologie,  
( teza  SPAŢIUL ŞI TIMPUL în imaginarul lui Marin Preda ) 
2006 – 2008 - Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Pedagogie şi Ştiinţe ale 
Educaţiei, master în  Politică şi management educaţional ( lucrare de disertaţie 
Fundraising pentru şcoli ) 
1990 - 1994 -  Universitatea „Al.I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Litere, specializarea limba şi 
literatura română -  limba şi literatura franceză 
1986 – 1990 - Liceul „Nicu Gane” Fălticeni, profil matematică-fizică ( a reprezentat 
instituţia la Olimpiada de limba şi literatura română - faza naţională obţinând premiul II, 
2 premii speciale şi menţiune ) 
 
FORMARE CONTINUĂ: 
Iunie 2010 – Metodist / INFO EDUCAŢIA 
Octombrie  2009 – Formator /  INFO EDUCAŢIA 
Septembrie 2008 –Competenţe de evaluare / CENTRUL NAŢIONAL PENTRU 
CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
Octombrie – decembrie 2006 – Formare de formatori / Institutul de Ştiinţe ale 
Educaţiei, Bucureşti 
martie 2006, iulie 2005, martie 2005, iulie 2003 -  Proiect de cercetare didactică, 
formare în didactica disciplinei  / Asociaţia Naţională a Profesorilor de Limba şi 
Literatura Română 
Aprilie 2005 -  Formare de formatori / Comunicare/ TIC / Universitatea Clermont-
Ferrand, Centrul de studii CAVILAM, Vichy, Franţa 



Februarie 2002 - Proiectarea demersului didactic într-o viziune integrată, strategii 
active, formarea de valori şi atitudini la elevi în procesul didactic / Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării - Consiliul Naţional pentru Curriculum 
Mai –iunie 2001 - Program de pregătire a cadrelor didactice pe probleme de 
didactica disciplinelor / Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Consiliul Naţional pentru 
Curriculum 
Martie 2001 – Didactica disciplinei / CCD Suceava 
Noiembrie 1999-ianuarie 2000  - Elemente de psihologia vârstelor, libertate şi 
responsabilitate la elevi, conflictele-tehnici de rezolvare, devianţa şi delicvenţa / 
CCD Suceava 
 
ARTICOLE / LUCRĂRI PUBLICATE: 
Autor Cronici provinciale, Editura Alfa, Iaşi,  2010 
Coordonator Ani de liceu. Managementul grupului-clasă prin metoda proiectului, 
Editura George Tofan, Suceava, 2012 
Coordonator Generaţia G…despre o disciplină care nu se predă, Editura George 
Tofan, Suceava, 2012 
Coautor Limba şi literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare, vol. III, Editura Nomina, Piteşti, 2010 
Coautor Limba şi literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare, vol. IV, Editura Nomina, Piteşti, 2010 
Coautor Limba şi literatura română. Ghid pentru pregătirea concursurilor şi 
olimpiadelor şcolare, Editura Nomina, Piteşti, 2009 
Coautor volumul LECTURIADA. Cercuri de lectură, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2005 
Colaborator Ghid metodic pentru aplicarea programelor la gimnaziu, CNC, 2002 
 
Articole de tip cronică literară în presa locală şi judeţeană / articole de specialitate în 
reviste de didactică: 
• Am pasiunea spaţiilor largi, interviu, Axis , nr. 1 , 1993 
• Cuvântul care agresează, articol, Observator , nr. 9 , 1996 
• Monologul compromisurilor, articol, Observator , nr. 9 , 1996 
• Hârtia noastră …cea de toate zilele, articol , Observator , nr.10 , 1996 
• Educaţia părinţilor, articol, Observator , nr. 10 , 1996 
• Lanţul slăbiciunilor, articol, Observator , nr. 10 , 1996 
• Descântec de boală nebună, articol, Observator , nr. 11 , 1996 
• Pledoarie pentru lectură, articol, Observator , nr. 12 , 1997 
• Nu intraţi : câine rău !, articol, Observator , nr. 18 , 1997 
• Fetiţa cu chibrituri, articol, Observator , nr. 19 , 1997 
• Actul lecturii ca risc, articol, Interferenţe , nr. 2 , 1999 
• De la metafore obsedante la mit personal în bestiarul labişian, cronică literară, 

Interferenţe , nr. 2 , 1999 
• Marcel Mureşeanu Capriciile săgetătorului,cronică literară, Interferenţe , nr. 3, 1999 
• De la fotogramă la discursul romanesc, cronică literară, Interferenţe , nr. 5, 1999 
• Textus vs. Spectaculum în teatrul lui Horia Lovinescu – cronică literară, Interferenţe , 

nr. 6, 1999 
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• Caietele privitorului tăcut –C.Ciopraga – cronică literară, Monitorul de Suceava – 
Arte,  iunie 2001 

• Jurnal de Mircea Cărtărescu – cronică literară ,  Monitorul de Suceava – Arte ,  iulie 
2001 

•  Elemente de imaginar în critica lui Eugen Lovinescu, cronică literară, Obiectiv – 
Arte ,  noiembrie 2001 

• Nicolae Labiş – lupta cu inerţia receptării, eseu, Obiectiv – Arte,  februarie 2002 
• Portret de grup cu …Anton Holban - eseu, Obiectiv – Arte ,  februarie 2002 şi 

Bucovina literară, martie-aprilie 2002 
• Imago mali sau feţele diavolului în Diavolul şi domnişoara Prym de Paulo Coehlo, 

cronică literară, Obiectiv – Arte,  septembrie 2001 
• Jurnalul unei Întoarceri - cronică literară , Obiectiv – Arte,  octombrie 2002 
• Proiectul: alternativele unei metode… alternative, în volumul Simpozionului naţional 

de didactică a limbii şi literaturii române, 2003 
• Spaţio-temporalitatea în textul epic, Perspective, nr.1, 2005 
• Spaţio-temporalitatea în textul liric, Perspective, nr.2, 2005 
• Dinspre canonici spre necanonici –aplicaţie didactică, Şcoala Bucovineană, nr. 2, 

2006 
• Spaţio-temporalitatea în textul dramatic, Perspective, nr.1(12), 2006 
• Patul procustian al performanţei la limba şi literatura română şi manualele 

alternative, Şcoala Bucovineană, număr special, 2006 
• Text şi context: piese de puzzle în interpretarea romanului postmodern, Şcoala 

Bucovineană, nr. 3, 2006 
• Posterul – de la istoria artei la practica didactică, publicaţia anuală a Simpozionului 

Literatura şi celelalte arte, An I, nr. 1, Iaşi, 2009 
• Bumerangul lecturii, Revista Cercurilor de lectură, nr.2, 2009 
• Cosmogonii poetice / text (literar) şi context (filosofic), publicaţia anuală a 

Simpozionului Literatura şi celelalte arte, An II, nr. 2, Iaşi, 2010 
• Liceul înseamnă performanţă, Revista noastră, nr.LXXI, 2010  
• Colegiul Naţional “Nicu Gane” - 140 de ani de existenţă,  Şcoala Bucovineană, Anul 

XIII, Nr.4/2010 
• Sub puterea mirărilor, revista Alecart, nr. 5, Iaşi, 2010 
• Exigenţele abordării prin competenţe, Şcoala Bucovineană, Anul XIII, Nr.4/2010 

 
 
STAGII DE FORMARE ORGANIZATE: 

• Sept. 2001 – 4 stagii de diseminare la nivel judeţean Programul de pregătire a 
cadrelor didactice pe probleme de didactica disciplinelor  

• Martie  2001 – 2 stagii de diseminare la nivel local Programul de pregătire a 
cadrelor didactice pe probleme de abordare integrată a disciplinelor limba şi 
literatura română şi istorie  

• Ian. 2003 – 2 stagii de formare cu tema Expunerea orală 
• Februarie-martie 2005 -  2 stagii de formare cu tema Situaţii de învăţare 

interactive – soluţii didactice validate pentru disciplina limba şi literatura 
română 
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• 2006-2008 – formator în cadrul programului de formare continuă PAIDEIA al 
CCD Suceava şi DPPD, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

 
PROIECTE: 

• 2004-2005 - organizarea  Cercului de lectură, parte componentă a proiectului 
ANPRO şi ICR - Cercuri de lectură, desfăşurat în paralel în mai multe judeţe 

• 2005-2006 – continuarea şi extinderea proiectului Cercuri de lectură la nivel 
regional 

• 2009 – 2011- proiectul Împreună pentru o comunitate bazată pe participare, 
respect reciproc şi sprijin  susţinut de asociaţia Salvaţi copiii în colaborare cu I S J 

 
PARTICIPĂRI LA SIMPOZIOANE: 
Februarie 2012, Casa Corpului Didactic Suceava, Sesiunea anuală de comunicări ale 
cadrelor didactice 
Iunie 2010, Colegiul Naţional Iaşi, Simpozionul Naţional Literatura şi celelalte arte 
Martie 2009, Colegiul Naţional Iaşi, Simpozionul Naţional Literatura şi celelalte arte 
17-19 oct. 2007, Université Charles de Gaulle- Lille 3, Sciences Humaines, Lettres et 
Arts, colocviu internaţional de literatură Saveurs et savoirs 
13-15 sept.2007, Université Charles de Gaulle- Lille 3, UFR Sciences de l’Education, 
colocviu internaţional de didactică AIRDF 
2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Simpozionul Naţional de Didactică al ANPRO, Cluj ( 
Asociaţia Profesorilor de Limba şi literatura Română)  
 
ALTE ACTIVITĂŢI: 
1998 – 1999 : redactor revista culturală Interferenţe  
1996 – 1998 : redactor al săptămânalului local Observator 
1993 – 1994 : colaborator al Radio Iaşi 
                       colaborator al periodicului cultural studenţesc Axis 
1996 – 1990 – participant şi premiant la faza naţională a Concursului de limba şi 
literatura română Mihai Eminescu şi al Sesiunii anuale de comunicări şi referate limba şi 
literatura română şi limba franceză 
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