
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birliga Alina Daniela 
alinadani2004@yahoo.com 

 

Motto: 
"ÎnvăŃătura din constrângere nu e făcută să rămână, dar cea care pătrunde în suflet 
prin dragoste şi bunăvoinŃă, aceea rămâne acolo pentru totdeauna". (Sfântul Ioan 

Gură de Aur) 
 

 

Domeniul ocupaŃional: 
Colegiul „Emil RacoviŃă” Iaşi – profesor titular biologie, Gradul Didactic I; 

 

ExperienŃa profesională: 
Septembrie 2002 – prezent – Colegiul „Emil RacoviŃă” Iaşi - profesor titular biologie; 

Septembrie 2001 – august 2002 – Şcoala „Otilia Cazimir”- Iaşi - profesor suplinitor 

biologie; 

Septembrie 2000 – august 2001 – Şcoala „Nicolae Iorga”- Iaşi - profesor suplinitor 

biologie. 

 

EducaŃie şi formare: 

2000-2002 – Master în Biologie, Universitatea „Al . Ioan Cuza”, Facultatea de Biologie, 

Specializare Biotehnologii Microbiene şi Celulare 

1996-2000 – Universitatea „Al. Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea  de Biologie, secŃia Biologie 

1992-1996 – Colegiul National „Vasile Alecsandri”- GalaŃi - profil mate-fizica. 

 

Aptitudini şi competenŃe personale: 
 

2002 – Definitivat în învăŃămînt  

2002 – Titularizare în învăŃământ; 

2008 – Gradul Didactic II 

2012 –  Gradul Didactic I 



 

2002-2012 – profesor la Centrul Regional al Tinerilor Capabili de performanta, clasa a IX 

2012 aprilie- profesor insotitor al echipajului judetean Iasi si membru al Comisiei de 

verificare si validare a subiectelor si baremelor de evaluare ale probelor de olimpiada la 

Olimpiada Nationala de Biologie, Ploiesti 

2011- membru in comisia de rezolvare a contestatiilor la olimpaiada judeteana  

2008 martie – Membru in comisia de organizare a olimpiadei de biologie –faza judeteana 

2006- 2012 iunie-august – profesor corector Bacalaureat 

2010 martie – Olimpiada judeteana de biologie- corectare, propuneri subiecte 

2010 martie – Membru in comisia judeteana a olimpiadei de biologie 

2010 martie – Coordonator, sustinator elevi Sesiunea de Referate si Comunicari 

stiintifice–faza judeteana 

 

2003 – Stagiu de perfecŃionare “ProtecŃia mediului finalitate a educaŃiei”;Iasi ,Casa 

Corpului Didactic 

2006 – Stagiu de perfectionare “Implementarea programei - consiliere si orientare”;Iasi, 

Casa Corpului Didactic 

2008 – ianuarie- februarie-Participare la proiectul „It Education Project Manegement” 

Granada, Spania 

2008 – iunie – Curs de formatori- S.C. „Info Educatia ’’, Iasi 

2009 – februarie – Curs perfectionare –Managementul proiectelor educationale, Iasi, 

Casa Corpului Didactic 

2010 – martie – Curs  de perfectionare -Metode  de invatare active, Iasi Casa Corpului 

Didactic 

2010 – martie – Seminarul “Combaterea violentei in scoli - o mai buna comunicare intre 

scoala, copii si parinti” 

2010 – mai – Sesiunea stiintifica anuala aXVIII- a  editie, Sectiunea Geografie-Istorie- 

prezentarea lucrarii – “Apa miracolul vietii” Universitatea „Mihail Kogalniceanu” Iasi 

2010 – mai – Participare la actiunea de instruire pe tema “Fumatul te face scrum”, 

Autoritatea de sanatate publica, Iasi 

2010 – iunie – Participare la proiectul regional “Sa redam culoare Dunarii”-Palatul 

Copiilor si elevilor , Galati 

2011 – august – Curs  de perfectionare- „Utilizare Portal Escoala” 

2012- aprilie- Curs de perfectionare- „ Competente cheie Tic in curriculumul scolar” 

 

 

Dată fiind activitatea desfăşurată în ultimii ani, am primit următoarele distincŃii: 

• Diploma de excelenŃă acordată de Primaria Municipiului Iasi pentru activitatea 

desfăşurată în cadrul Centrului de ExcelenŃă 2000- 2012 

• GradaŃia de merit 2011- I.S.J. Iaşi 

• Meritul olimpic 2012- Colegiul NaŃional “Emil RacoviŃă” Iaşi 

 

 


