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Curriculum vitae  
Europass 

  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume Duduman Marina 
Adresă(e) Str Ciurchi, nr.117, Bl .B 1, Sc.A,Et.3, Ap 1,  Iaşi, România  

Telefon(oane)    Mobil   +40 741 087154 
E-mail(uri) dudumarina@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
Data naşterii 03.09.1967 

Sex Feminin 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Şcoala Gimnazială Leţcani, Iaşi; profesor grad I; specialitatea chimie/fizică 
 

Experienţa profesională  
1. Perioada 1 septembrie 2002 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  titular chimie/fizică 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 - Desfăşurarea de activităţi  instructiv – educative; 
-  Responsabil activitate/ lucrător desemnat în domeniile SSM ( sănătate şi securitate în muncă)  
și SU în şcoală ; 
 -Membru Consiliul de administraţie; 
- Responsabil comisie orar 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Gimnazială Leţcani, jud.Iaşi 
Tel/fax: +40 232 296960; e-mail: scoalaletcani@yahoo.com 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
2. Perioada 

 
Funcția sau postul ocupat 
 

         Activități și responsabilități  
        principale 
 
        Numele și adresa  
                    angajatorului 

Învăţământ secundar inferior 
 
 
     17 ianuarie 2022 – prezent 
 
    Director;Profesor titular catedra chimie/fizică – degrevare ore 
 
   Președinte Consiliu de administrație 
 
 

Şcoala Gimnazială Leţcani, jud.Iaşi 
Tel/fax: +40 232 296960; e-mail: scoalaletcani@yahoo.com 

 
3. Perioada 1 septembrie 2011 – 17 ianuarie 2022 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct; 
Profesor titular catedra chimie/fizică –degrevare ore 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonator CEAC 
- Preşedinte Comisia Sistem de control intern managerial  
- Coordonator compartiment achiziţii publice 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Gimnazială Leţcani, jud.Iaşi 
Tel/fax: +40 232 296960; e-mail: scoalaletcani@yahoo.com 
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ secundar inferior 

4. Perioada 
 
1 septembrie 1996 – 31 august 2002 
 

Funcţia sau postul ocupat - Profesor  titular chimie/fizica 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  -  Desfăşurarea de activităţi  instructiv – educative; 
- Membru Consiliul de administraţie; 
- Consilier educativ/ responsabil Comisia diriginţilor 
- Responsabil comisie orar 

 
Numele şi adresa angajatorului       Şcoala cu clasele I-VIII Cogeasca, com. Leţcani, jud.Iaşi 

 

5. Perioada 
 
1 septembrie 1994 –31 august 1996  
 

Funcţia sau postul ocupat  –  profesor titular chimie/fizică 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Desfăşurarea de activităţi  instructiv – educative; 
 Responsabil comisie orar 

Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Gura Bohotin, com.Gorban, jud.Iasi 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

Învăţământ secundar inferior 

6.          Perioada 1 septembrie 1993-31 august 1994  
Funcţia sau postul ocupat  profesor detasat pe disciplina chimie 
Numele şi adresa angajatorului  Şcoala Nr.23,,Titu Maiorescu” Iasi 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

 Învăţământ secundar inferior 

7.        Perioada 
 
Funcţia sau postul ocupat 
 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

8.           Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
 
Numele şi adresa angajatorului 
 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
 

1 sepembrie 1990 -31 august 1993 
 

 profesor titular chimie/fizică 
 director 

 
 Scoala Gura Bohotin, com.Gorban, Iasi 
 Învăţământ secundar inferior 

 
1 septembrie 1989-31 august 1990 

 Profesor stagiar chimie/fizică 
  Şcoala Mănăstire, Com.Gătaia, Jud.Timiş 

 
Învăţământ gimnazial 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

1. Perioada 
 
Calificarea / diploma 
obţinută 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 

 
2006 – 2022 

  Certificat Europass Mobility Erasmus Plus Key Action 1 - Learning Mobility       of 
Individuals, 2020 -1-RO01-KA101-079182 

 Adeverință finalizare curs formare ,,RESPECT- Răbdare, Empatie,Spirit echipă, 
perseverență, Eficiență, Comunicare, Toleranță)- 2021 

 Contract _adeverință absolvire cursul de formaree CRED- Curriculum relevant, către o 
educație deschisă! -2020 

 Adeverința, curs de formare ,, Managementul proiectelor educationale” -2018 
 Adeverinta, curs de formare ,,,Strategii de integrare a copiilor cu dificultăți de adaptare 

școlar”-2017 
 Adeverinta, curs de formare ”Tehnici de eficientizare a actului educațional ”-2017 
 Adeverinta, curs de formare ,, Scrierea și managementul proiectelor europene - abordări 

inovative”- 2016 
 Adeverință ,,Managementul comunicării în mediul școlar” - 2015 
 Atestat formare continua a personalului didactic F/0212688, 21.11 2014 – 30.11 2014, 62 

ore/15 credite 
 Certificat de absolvire I 00305434, 27.11-3.12 2013 / 40 ore 
 Certificat de absolvire I 00305329, 19.12.2013 – 18.01. 2014 /40 ore 
 Certificat de absolvire I 00305277, 17.12.2013 - 6.02 2014 /40 ore 
 Atestat de formare continuă a personalulșui didactic seria F, Nr. 0238568, noiembrie 2011-

martie 2012, 89 ore/25 credite 
 Atestat de formare continuă a personalulșui didactic seria F, Nr. 0234171, noiembrie 2011-

martie 2012, 71 ore/20 credite 
 Atestat formare continua a personalului didactic E/0018841, curs ,, Click 1 / Click 2 – 

Proiectarea curriculară centrată pe competențe”-octombrie 2010-martie 2011, 89 ore/25 
credite 

 Atestat de formare continuă a personalului didactic , Universitaria II - 2007- 2008/ 100 ore/ 
30 credite 

 Atestat de formare continuă a personalului didactic, Universitaria I - 2005/2006, 96 ore/30 
credite  

 Atestat de formare continuă a personalului didactic,2009, - program PIR- 90 ore/30 credite 
 Adeverință ,,Inițierea în utilizarea calculatorului”,2006/24 ore 
 Certificat lucrător desemnat, ,, Sănătate și securitate în muncă”- 2006 

       a.  Fișa competențelor ,, Managementul comunicării în mediul școlar” 
       b.Fișa competentelor ,,Consiliere educaționala” 

 Competențe metodologice 
 Competențe de comunicare si relationare 
 Competențe psihosociale 
c. Competențe dobândite ,,Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene” 
d. Competențe dobândite ,,Metodist” 
e. Competențe dobandite ,,Manager al sistemelor de management al calității” 
f. Fișa competențelor ,, Click 1 – Proiectarea curriculară centrată pe competențe” 
g. Fișa competențelor  ,, Click 2 – Eficiență în predare prin folosirea metodelor interactive” 
h. Fișa competențelor ,,Proiectarea softului educational” 
i. Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar, Universitaria II 
 Teoria curriculumului 
 Orientari contemporane în teoria și practica predării 
 Chimie anorganică avansată – Stereochimia compușilor anorganici. Clase de compui 

anorganici 
 Didactica chimiei 
 Chimie fizica avansata – Sensul de evolutie al reactiilor chimice. Echilibrul chimic 
 Chimie organica avansata – Stereochimia compusilor organici. Nomenclatura compusilor 

organici 
j. Program de dezvoltare profesională pe baza activității desfășurate la clasă 
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k. Program universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar – Universitaria I 
 Psihopedagogia comunicării 
 Managementul clasei de elevi 
 Consiliere și orientare 
 Managementul programului educațional 
 Managementul conflictului școlar 

l. Inițierea în utilizarea calculatorului 
m. Abilitate curriculară – chimie gimnaziu 
n. Implementarea programei consiliere și orientare 
o. Curs ,, Sănătate și securitate în muncă” 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

a.  IDEC S.A. - Consulting, High Technology Applications, Training 
  Pireas/Greece 

b. ISJ Iași/ CCD Iași 
c. SC INFOEDUCATIA SRL 
d. SC INFOEDUCATIA SRL 
e. SC INFOEDUCATIA SRL 
f. SC INFOEDUCATIA SRL 
g. MEN_CCD Iași 
h. MEN_CCD Iași 
i. MEN_ Siveco România S.A 
j. Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 
k. Unitatea de Management A Proiectului Pentru Învătământul Rural 
l. Universitatea ,,Al.I.Cuza” Iaşi - Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic 
m. CCD Iași 
n. CCD Iași 
o. CCD Iași 
p. ITM Iași 

2. Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută 
 

- Master  Managementul mediului / Diploma de master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul mediului, Estimarea si managementul riscului, Audit de mediu, 
 Politici si strategii de mediu, Analiza cost profit 
Lucrarea de disertaţie ,,Gestiunea deşeurilor în mediul şcolar.  Studiu de caz”   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

- Universitatea Tehnica,,Gh.Asachi” Iasi; 
 

3. Perioada 2002 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Grad didactic I, media 10 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 
 

Lucrarea de grad I ,, Tehnologii de captare a poluanților anorganici din gaze reziduale. Un cerc 
de chimie pe această temă” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
 

 

 
                 Universitatea ,,Al. I. Cuza”  Iasi – Facultatea de chimie, îndrumător lucrare prof. univ. 
Mihăilă  Gheorghe 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi 

4. Perioada 1997 - 1996  
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Calificarea / diploma obţinută Grad didactic II, media 10 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 
 

Chimie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

  Universitatea ,,Al. I. Cuza”  Iasi – Facultatea de chimie 

5. Perioada 1993 - 1992 

Calificarea / diploma obţinută Definitivarea , media 9 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chimie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea ,,Al. I. Cuza”  Iasi – Facultatea de chimie 

6. Perioada 1985 -1989   

Calificarea / diploma obţinută Profesor /Diploma de licenţă  chimie-fizică, media 8,07 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

Institutul Politehnic Iasi,Facultatea de chimie, Sectia Chimie Fizica 4 ani 
 

 

7. Perioada 1985-1981  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Certificat Operator chimist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

– Liceul ,,M.Eminescu” Botosani 
 

COMPETENŢE PERSONALE 
 
Limba(i) maternă(e) 
Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 
  Abilitatea de a citi 
  Abilitatea de a scrie 

Abilitatea de a vorbi 
 
Competente şi abilităţi 
sociale 

  
 
   Limba Română 
   Lb.Franceza si lb.rusa 
 
  B1(utilizator independent) 
 B1(utilizator independent) 

A2 (utilizator elementar) 

 
-  Capacitate de a stabili fără dificultate relaţii adecvate cu elevii și colegii; 
 - Buna capacitate de comunicare ca urmare a pregatirii profesionale; 
 - Capacitatea de a influenţa pozitiv colectivul; 
 - Disponibilitate de a relaţiona cu persoanele din jur ; 
 - Activităti de voluntariat 
 - Capacitate empatică  şi creativă în munca educativă. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 2020-2022 - Coordonator proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 1- Educația școlară, cu 
numărul 2020-1-RO01-KA101-079182 intitulat ”Tolerează, Actionează, Cooperează, 
Transmite! - T.A.C.T” 

 2017-prezent_Coordonator cerc pedagogic chimie 
 Coordonare echipa proiecte educaționale judetene și europene 
 Organizarea activității în instituțiile de învățământ  și  buna relaționare cu colegii, părinții și 

elevii prin experiența managerială  
 Experienţă în managementul clasei de elevi formată şi dezvoltată prin activitatea la clasă 
 Membru în Comisia de organizare a Olimpiadei de chimie, în Comisia de organizare a 

concursului de chimie ,,Raluca Rîpan”, a concursului ,, Iubește știinta, știința te învață!” 
evaluator la concursuri și olimpiade școlare, însoțitor elevi participanți la competiții școlare 

 Organizator la nivelul local proiecte scolare de mediu ,,EcoJunior” proiect derulat de  
Liceul ,,D.Cantemir”Iasi  

 Propunător și organizator al proiectul educaţional județean ,,Cum sa iubim chimia” privind 
activităţile extraşcolare derulate cu institutii din judetul Iasi:Scoala Cu clasele I-VIII Lunca 
Cetatuii,Universitatea ,,Al.I .Cuza” Facultatea de chimie ,Muzeul ,,P.Poni si Radu 
Cernatescu” 

 Organizator activități cerc de chimie în școală 
 Membru echipe de proiecte educaționale cu diverși parteneri: Ministerul Educației 

Naționale, Ministerul mediului, Inspectoratul Școlar Iași, școli din județ și din țară 
 - Atragere de fonduri extrabugetare pentru dotări și amenajări laborator de chimie 

Aptitudini şi competenţe 
tehnice 

  Aptitudini manageriale- funcția de director și director adjunct 
 Coordonare compartiment achiziții și administrare patrimoniu prin activitate de 

management  
 Responsabil activitate Sănătate și Securitate în Muncă şi Situații de Urgență în unitatea 

şcolară 

Competenţe şi cunoştinţe 
de utilizare a calculatorului 

 
 

 Bune cunoştinţe de utilizare a instrumentelor Microsoft Office -  Microsoft Word/ Microsoft 
Excel,  Internet Explorer, PowerPoint prin dobândirea competențelor la cursuri de formare 
în domeniu 
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Permis(e) de conducere 

 
 
 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 
 
Publicații /prezentări  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Distincții/concursuri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Categoria B, din februarie 2006 
 

 
 

 participant mobilitate proiect Erasmus+, Acțiunea Cheie 1- Educația școlară, cu numărul 
2020-1-RO01-KA101-079182 intitulat ”Tolerează, Actionează, Cooperează, Transmite! - 
T.A.C.T”, 2020-2022 

 Echipa prof. coordonatori proiect județean , ,,Tradiții strămoșești exprimate prin dans, 
cîntec și alte creații populare” 2018, 2019, 2022 

 ,,Concepte definitorii pentru educaţia  adulţilor din perspectiva haretiană”- lucrarea în 
cadrul  Simpozionului Naţional ,,Spiru Haret - Ctitor de şcoală românească” –IS, 8/9 
decembrie 2006 

 Cheia şi lăcata”-lucrare în cadrul Simpozionului Internaţional ,,Profesorul – factorul cheie 
în educaţie”- SV, 7 aprilie, 2008 

 ,,Învătare activă-cum ,de ce si pentru ce?”- lucrare în cadrul Simpozionului Naţional 
,,Tendinţe contemporane în metodologia de realizare a lecţiei”- IS, 12 aprile, 2008 

 ,,Filozofia discursului cifrat”- lucrare în cadrul Simpozionului Naţional cu Participare 
Internaţionala ,,D.Cantemir şi vocaţia europeană a gândirii româneşti”-IS, 25 octombrie 
2008 

 ,,Pionieratul ieşean al chimiei” - lucrare în cadrul Simpozionului Internaţional ,,Iaşi-oraşul 
şcolilor”-IS, 22.nov.2008 

 ,,Pământul încotro”  - lucrare în cadrul Concursului Judeţean ,,Pământul, miracolul vieţii”, 
Rm.Vâlcea, 22 aprilie 2010 

 ,, Era informatică - raiul hackarilor” - lucrare în cadrul Simpozionului Internaţional ,,Modalităţi 
de prevenire şi combatere a fraudelor informatice”, IS,15 mai 2010 

 ,, Opționalul de chimie – programă și activități realizate” – lucrare în cadrul simpozionului  
 ,, Știință și pasiune” IS- martie_2015 

 ,, Premii Nobel în chimia secolului XXI”- lucrare în cadrul simpozionului ,, Știință și pasiune” 
IS- martie_2016 

 ,, Gheorghe Spacu – chimistul [ complex] ” – îndrumător lucrare simpozion ,, Știință și 
pasiune” IS- martie_2015 – eleva Alistar Lavinia 

 ,, Descoperirea oxigenului” - îndrumător lucrare simpozion ,, Știință și pasiune” IS- 
martie_2015 – eleva Gribincea Ștefana 

 ,, Petru Bogdan- chimist de renume” - îndrumător lucrare simpozion ,, Știință și pasiune” IS- 
martie_2016 – eleva Cordun Larisa Ioana 

  ,,Chimia de lângă noi” în revista ,,Satele ieşene” nr.3/ aprilie 2007  
 ,, De ce…” în revista ,,Satele ieşene” nr.9/ 2012  
 ,, Învățământul haretian și actual” în revista ,,Satele ieşene” nr.10/ 2013  
 ,, Profesorul –factorul cheie în educație” în revista ,,Satele ieşene” nr.11/ 2014  
 ,,Cinste lor!” în revista ,,Satele ieşene” nr.12/octombrie 2015 
 ,,Deschidere spre noi orizonturi” – program de regenerare și dezvoltare instituțională;  Noua 

ordine juridică internă, colaborator în elaborarea publicației sub coordonarea prof. Ursache 
Ovidiu,  Ed PIM Iași 2015 
 

 
      - Participare cu elevii la concursuri școlare de nivel local, județean, național 
 Premii faza județeană/ interjudețeană 

    Olimpiada de chimie – 1 mențiune 
    Concurs de chimie ,,Petru Poni”  

- 1 premiul I  
- 1 Premiul al II-lea 
- 4 premiul al  III-lea 
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Distincții concursuri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persoane de contact 

 
 
 
 
 
 
 

- 18 mențiuni 
    Concurs de chimie ,,Iubește știința, știința te învață!” 

- 3 premiul al II-lea 
- 5 premiul al III-lea 
- 7 mențiuni 

    Concurs interdisciplinar ,,Matematică, ştiinţe şi tehnologii în viaţă”  
- 1 premiu I 
- 1 premiul al II-lea 
- 1 premiul al III-lea 
- 1 mențiune 

    Concurs interdisciplinar ,,Gândește, aplică și  creează!”- 
- 1 premiul al II-lea 

    Concurs de chimie ,,Magda Petrovanu”-  
-  4 mențiuni  

    Concurs proiecte de mediu  
- premiul I ,, Ambasadorii mediului” –promovat faza națională 
- 1 Premiul al III-lea  ,,Eco Junior” 
- 1 Mențiune ,, Eco Junior” 
 Premii faza naționațlă 

- premiul al II-lea pentru softul educațional interdisciplinar  ,,Universul apei” 
                - 1 Premiul al III-lea  ,,Eco Junior”proiect ,, Natură îngrijită, viață dăruită” 
 Alte premii și participări la concursuri organizate în cadrul unor proiecte (New Start, Controlul 

integrat al poluării cu nutrienți, Viitor pentru trecut etc) 
     
    - Secretariatul şcolii 
   -  Cadre didactice din școală foștii directori ai şcolii 
   -  Inspector chimie ISJ Iași 

 
 

 


