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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Irimia Elena Genoveva 

Telefon(oane) 0040233219736 Mobil: 0040740177263 

E-mail(uri)  elena.irimia@isjneamt.ro 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Colegiul National de Informatica 

Functia  Profesor  

Experienta profesionala  

Perioada  03 iunie 2011-pînă în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică la Colegiul Naţional de Informatică 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Predau matematica şi sunt profesor diriginte la o clasa de a IX a. La nivelul şcolii am următoarele 
responsabilităţi: coodonator comisia de dezvoltare instituţională şi proiecte europene, coordonator în 
comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie, coordonator a l unui proiect Erasmus + intitulat 
„Gifted European Mathematicians”, membru in echipa de implementare a proiectului Erasmus+ 
„Reflective teaching and learning” . 
La nivel judeţean sunt profesor metodist al ISJ Neamt, realizând inspecţii de perfecţionare pentru 
profesorii de matematică care participă la examenele de obţinere a gradelor didactice din 
învăţământul preuniversitar, profesor evaluator la Olimpiada județeană de matematica, profesor la 
centrul de Excelență. 
 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ, str. M. Viteazu, nr. 12, pagina web: http://cni.nt.edu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1 iunie 2008 – 2 iunie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Director  

Activităţi şi responsabilităţi principale Director al Colegiului National de Informatica Piatra Neamt, Profesor metodist al Inspectoratului Şcolar 
al Judeţului Neamţ, preşedinte al Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a 
posturilor vacante din învăţământul preuniversitar 2010 şi 2009, vicepresedinte comisia de evaluare 
bacalaureat 2010, preşedinte al Comisiei de bacalaureat, sesiunea august 2008 şi vicepreşedinte al 
Comisiei de bacalaureat, centru de examen, sesiunile iunie-iulie 2009 şi august 2009, coordonator al 
Sesiunii interjudeţene de comunicări metodico-ştiinţifice „Vasile Ţifui”, iniţiator şi coordonator al 
unicului Festival International Matematica si Informatica din ţară, coordonator lucrarea digitală „The 
computer in the education process”, coordonator proiect Leonardo da Vinci „Grafica IT- pentru o mai 
buna inserare pe piaţa europeană a muncii” cu nr. LdV/2009/IVT/175, coordonator proiect Comenius 
de parteneriat bilateral intitulat „Promovarea unui colţ din Europa” cu nr. COM-09-PBL-40-NT-RO-LT, 
coordonator proiect „Scoala Anului” 
- CNI a obtinut titltul de Scoala Anului in 2010, coordonator proiect  internaţional “Microsoft Partners in 
Learning”- in 2009 CNI a devenit scoala inovativa iar in 2010 CNI a adevenit scoala mentor-una din 
cele 18 din lume in cadrul programului “Microsoft Partners in Learning”, formator al Casei Corpului 
didactic pentru cursul de formare „ Marketing educaţional”. 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ, str. M. Viteazu, nr. 12, pagina web: http://cni.nt.edu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  

Perioada 1 februarie 2007- 2 iunie 2008 

Funcţia sau postul ocupat profesor 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor titular pe o catedră de matematică, responsabil comisia de proiecte şi dezvoltare 
instituţională, membru în comisia diriginţilor, responsabil organizare concursul Cangourou, profesor 
metodist al Inspectoratului Şcolar Neamţ, profesor corector la olimpiada judeţeană de matematică, 
profesor corector examene naționale. 
La nivel judeţean, profesor metodist pentru realizarea inspecţiilor de perfecţionare a cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar. 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional de Informatică Piatra-Neamţ, str. M. Viteazu, nr. 12 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  

Perioada 5 Martie 2002- 1 mai 2006 

Funcţia sau postul ocupat inspector şcolar de specialitate disciplina matematică 

Activităţi şi responsabilităţi principale La nivelul Inspectoratului şcolar am avut următoarele responsabilităţi: responsabil inspectie scolara -
disciplina matematica, concursurile şcolare, cu examenele naţionale, cu centrul de excelenţă, cu 
mobilitatea personalului didactic. 
Am fost redactorul principal al revistei de matematică a judeţului Neamţ Alfa şi Omega, vicepreşedinte 
al Olimpiadei de matematică- etapa judeteană, preşedinte al Societăţii ştiinţifice de matematice din 
România, filiala Neamţ. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, str. Lt. Drăghescu, nr.4A, 610125, Piatra-Neamţ, 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1 septembrie 2001- martie 2002 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale profesor metodist şi profesor de matematică 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic, str. Petru Rareş, Piatra-Neamţ 
Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, str. Soarelui, nr.1, Piatra-Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1 septembrie 1997-martie 2002 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor detaşat pe o catedră de matematică, titular, prin concurs de titularizare, începând cu 1 
septembrie 2000. 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic de Transporturi Auto, str. Soarelui, nr.1, Piatra-Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1 septembrie 1996-31 august 1997 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale profesor detaşat pe o catedră de matematică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Tehnic “Ion Creangă”, str. Mărăşeşti, nr. 175, Tg. Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 1 septembrie 1994-31 august 1996 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale profesor detaşat pe o jumătate de catedră de matematică 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional “Ştefan cel Mare”, str. Mărăşeşti, Tg. Neamţ 
Colegiul Tehnic “Ion Creanga”, str. Mărăşeşti, nr. 175, Tg. Neamţ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

Perioada 13 octombrie 1992- 31 august 1994 

Funcţia sau postul ocupat profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale profesor titular pe o catedră de matematică 

Numele şi adresa angajatorului Grup Şcolar “Mihail Sadoveanu”, Comuna Borca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
  

Educaţie şi formare  

Perioada  6-13 Februarie 2016 

Calificarea obtinuta/diploma Certificat Europass 

Discipline studiate antreprenoriat, comunicare, social media 
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Numele si tipul institutitiei de 
invatamamant/furnizor de formare 

SOCIALDNA- Netherlands 

Perioada Octombrie 2012- ianuarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare profesionala- 50 credite transferabile 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea profesionala prin imbunatatirea competentelor pedagogice si didactice pe parcursl a 89 
de ore  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „”Andrei Saguna-Constanta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

50 credite profesionale  transferabile 

Perioada Martie 2012-iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Ceritificat de formare profesionala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-Identificarea  motivatiei pentru care este necesara utiliyarea TIC in educatie 
-identificarea instrumentelor TIC specifice disciplinei 
-Formarea si dezvoltarea competentelor apartinand tehnolgiei informatiie si comunicatiei in contexte 
mono-si trans-disciplinare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul national de Evaluare si Examinare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

15 credite profesionale transferabile 

Perioada octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certicat Europass 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am participat la un stagiu de formare în Anglia, pe o bursă COMENIUS, intitulat „1 WEEK 
COURSE FOR EUROPEAN PRIMARY & SECONDARY HEADTEACHERS 
CHELMSFORD: SUNDAY 11 OCTOBER –SUNDAY 18 OCTOBER 2009” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International Study Programmes 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Schimb de experienţă managerială la nivel european 

Perioada aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de mobilitate EUROPASS 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit cursul de formare intitulat „Scriere de proiecte tineri în acţiune” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenţia Naţională. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Iniţiere în scriere de proiecte pe axa „Tineri în acţiune” 

Perioada februarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit cursul de formare privind utilizarea platformei AEL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SIVECO 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Iniţiere în utilizarea platformei AEL 

Perioada octombrie 2008- februarie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă de absolvire a cursurilor, diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit cursul de formare „Managementul instituţiilor educative”, certificat prin diploma de absolvire. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării , casa Corpului Didactic Piatra Neamţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

perfecţionare 
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Perioada Septembrie 2006-iunie 2007 

Calificarea obţinută atestatul de formare continuă a personalului didactic programul universitar de formare continuă a 
personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

programul universitar de formare continuă a personalului didactic din învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

Perioada 1 octombrie 2005- februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Master in didactica disciplinei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit ciclul de master cu susţinerea examenului de disertaţie la specializarea Didactica matematicii 
– ID din cadrul Facultăţii de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza”- Iaşi, cu media 9.50; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza”- Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Masterat in didactica matematicii 

Perioada 1 octombrie 2005- martie 2007 

Calificarea / diploma obţinută postuniversitară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit programul de conversie profesionala la nivel postuniversitar în Informatica, cu durata a trei 
semestre în cadrul Universităţii din Bacău; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profesor TIC/ informatică 

Perioada 1 mai 2006- 26 mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă şi certificat de absolvire avizate de MECI si Ministerul Muncii  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit programul de perfecţionare cu durata a 60 de ore pentru ocupaţia de FORMATOR  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC. SUPERPROFESIE SRL Piatra Neamţ înmatriculată la Registrul naţional al furnizorilor de formare 
profesionala a adulţilor; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

formator 

Perioada 1 aprilie 2006-15 iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă şi certificat de absolvire avizate de MECI si Ministerul Muncii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit programul de specializare cu durata de 90 ore pentru ocupaţia MANAGER DE PROIECTE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC. SUPERPROFESIE SRL Piatra-Neamţ, înmatriculata la Registrul naţional al furnizorilor de formare 
profesionala a adulţilor; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager de proiecte 

Perioada 1 octombrie 2003- 30 iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma si foaie matricolă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am absolvit cursul postuniversitar de specializare în MANAGEMENTUL INSTITUTIILOR PUBLICE din 
cadrul Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Manager al instituţiilor publice 

Perioada 5 martie 2002- 10 mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire şi foaie matricolă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am parcurs stagiul de formare continua (80 de ore) pe tema “Managementul diferenţelor şi egalitatea 
şanselor”, atingând primul nivel de competente manageriale,  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Direcţia de Proiecte de Reforma – Banca Mondială, Centrul Regional Iaşi - filiala Neamţ; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Primul nivel de competenţe managariale 

Perioada 21 septembrie 2001- 30 septembrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am parcurs stagiul de formare pentru utilizarea Tehnologiei Informaţiei şi a Comunicaţiilor în scopuri 
didactice (TIC), organizat de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ şi  
Casa Corpului Didactic Neamţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1 octombrie 2000- mai 2001 

Calificarea / diploma obţinută Formator judetean pe didactica matematicii/ adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am parcurs stagiul de formare pe didactica disciplinei pentru a ocupa funcţia de formator judeţean pe 
didactica disciplinei şi evaluare, organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În baza cursurilor 
efectuate la nivel naţional am susţinut cursuri de formare pe didactica disciplinei şi realizarea de 
curriculum la decizia scolii pentru profesorii de matematica pe cele trei zone: Piatra-Neamţ, Roman, Tg. 
Neamţ şi altul pentru formarea profesorilor metodişti. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formator judeţean pe didactica matematicii 

Perioada 1999- 2001 

Calificarea / diploma obţinută Profesor gradul I / certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am promovat examenul de acordare a gradului didactic I în învăţământul preuniversitar cu nota 10. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea AL..I.Cuza Iasi, Facultatea de Matematică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profesor gradul I 

Perioada 28 august 1997- 2 septembrie 1997 

Calificarea / diploma obţinută gradului didactic II/ certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am promovat examenul de obţinere a gradului didactic II din învăţământul preuniversitar, cu nota 8.75  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profesor gradul II 

Perioada 24 august 1994- 27 august 1994 

Calificarea / diploma obţinută gradul didactic definitiv/certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am promovat examenul de acordare a gradului definitiv din învăţământul preuniversitar cu nota 10, în 
cadrul Facultăţii de Matematică, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Gradul didactic definitiv 

Perioada 15 septembrie 1987- 30 iunie 1992 

Calificarea / diploma obţinută studii universitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am frecventat cursurile Facultăţii de Matematica din cadrul Universităţii “Al. I. Cuza ” Iaşi, cu media 
generala de 9.30. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematica 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Profesor de matematică 

Perioada 15 septembrie -31 august 1987 

Calificarea / diploma obţinută studii liceale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Am frecventat cursurile Liceului Teoretic “Ştefan cel Mare ” Tg. Neamţ, secţia matematică-fizică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare ” Tg. Neamţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B2  B1  B1 

Limba italiană   B1  B1  B1  A2  A2 

Limba rusă   A1  A2  A1  A1  A1 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Am calitatea de a determina oamenii să lucreze în diferite scopuri, comunic bine cu empatie faţă de 
interlocutor, sunt sociabilă, îmi place să lucrez în echipă, trăsături dovedite şi în calitate de: 

• preşedintele Asociaţiei profesorilor de matematică din judeţul Neamţ “Alfa şi Omega” 

• redactor şef al revistei de matematică “Dialoguri matematice nemţene” 

• În calitate de inspector şcolar de specialitate, am colaborat cu primarii şi consiliile locale în 
vederea îmbunătăţirii bugetului unor şcoli din comuna Horia, Moldoveni, dar şi pentru a găsi 
sprijin financiar în organizarea şi premierea elevilor de la concursurile „Alfa şi Omega”, de la 
tabăra de matematică „Dialoguri matematice nemţene” an şcolar 2004-2005; 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Sunt un bun organizator, ştiu să pun în evidenţă calităţile oamenilor cu care lucrez, am idei şi iniţiative 
care le duc de obicei la bun sfârşit. Aceste calităţi s-au dovedit de-a lungul timpului prin: 

• am lucrat în echipă şi coordonat elaborarea a trei proiecte judetene si nationale privind 
organizarea Festivalului Internaţional de Matematică şi Informatică, unicul festival de gen din 
tară pentru următoarele instituţii: MECI, Consiliul Judeţean Neamţ, Primăria municipiului Piatra-
Neamţ; 

• am elaborat si implementat 2 proiecte Eramsus + de tip KA2 intitulate Gifted European 
Mathematicians ( 181458 euro) si „Creative path of learning”( 192450 euro) 

• am lucrat în echipă şi coordonat elaborarea a patru proiecte COMENIUS: un proiect bilateral 
intitulat „Promovarea unui colţ din Europa” în valoare de 24000 de euro, un proiect multilateral 
intitulat „SOS WATER” în valoare de 24000 de euro, un proiect Leonardo da Vinci intitulat 
„Grafica IT – pentru o mai bună inserţie pe piaţa europeană a muncii” în valoare de 68853 de 
euro, un proiect bilateral intitulat Tinerii jurnalisti-pastratorii traditiei, in valoare de 24 000 euro; 

• am coordonat implementarea a trei proiecte COMENIUS: un proiect bilateral intitulat 
„Promovarea unui colţ din Europa” în valoare de 24 000 de euro, un proiect Leonardo da Vinci 
intitulat „Grafica IT – pentru o mai bună inserţie pe piaţa europeană a muncii” în valoare de 
68853 de euro, un proiect  multilateral SOS –WATER in valoare de 24 000 euro; 

• am fost în echipa de implementare a proiectului POS-DRU CENTRU PENTRU 
INFORMARE, CONSULTANŢĂ ŞI MENTORAT ÎN VEDEREA PROMOVĂRII 
CULTURII ANTREPRENORIALE cu numarul POSDRU/92/3.1/S/57836 

• rezultatele măsurabile pe care le-am obţinut în calitate de inspector şcolar de specialitate: 
iniţiator tabăra judeţeană de matematică ”Dialoguri matematice nemţene”, iniţiator Revista 
“Dialoguri matematice nemţene“, unul din promotorii şi organizatorii celor patru concursuri 
interjudeţene realizate de judeţul Neamţ: Memorialul Mircea Costeniuc, Alfa şi Omega, 
Memorialul Alexandru Cojocaru; 

• în calitate de inspector şcolar de specialitate am coordonat şi monitorizat activitatea cercurilor 
pedagogice, a responsabililor de cerc pedagogic; 

• am fost colaborator în cadrul derulării proiectului PHARE RO- 0007.02.01 CU TITLUL “Centrul 
de iniţiere şi consiliere în tehnici informaţionale” implementat la Colegiul Naţional de Informatica 
Piatra-Neamţ; 

• am făcut parte din echipa de elaborare a unui proiect cu finanţare externă FOND EUROPA cu 
titlul “Valori europene în şcoala românească” la nivelul Colegiului Naţional de Informatică; 

• în calitate de responsabil comisia de proiecte şi dezvoltare instituţionala am iniţiat doua 
parteneriate educaţionale pe tema protecţiei mediului înconjurător şi a altul pe tema protejării 
tinerilor împotriva substanţelor nocive; 

• bugetul ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE MATEMATICĂ DIN JUDEŢUL NEAMŢ “Alfa şi 
Omega” este monitorizat de către subsemnata, în calitate de preşedinte. 

 :  

Competenţe şi aptitudini tehnice utilizare calculator (word, excel, internet, baza de date ACCES) 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

utilizare calculator (word, excel, internet, baza de date ACCES) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Am colaborat cu profesori din CNI pentru realizarea spectacolului de SPRING DAY intitulat „Europeni 
prin diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor”. 
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Alte competenţe şi aptitudini Am publicat de-a lungul carierei numeroase cărţi (în calitate de coautor) şi articole metodico-ştiinţifice. 
Cărţi publicate: 

1. Elemente de calcul vectorial şi transformări geometrice, editura Constantin Mătase, 2000, 
Piatra-Neamţ 

2. Teste Naţionale, editura Gil , Zalău, 2002 
3. Bacalaureat, editura Gil, Zalău, 2003 
4. Algebra, clasa a XII a , editura Tiparg, Craiova, 2004 

Articolele publicate sunt: 

• In anul şcolar 2010-2011, articolul ci titlul “Managementul proiectelor europene” 

• În anul şcolar 2009-2010 , articolul cu titlul „Educatia- acelasi drum , perspective diferite”, 
publicat în anuarul Colegiului Naţional de Informatică; 

• În anul şcolar 2009-2010 , articolul cu titlul „Grafica IT- pentru o mai bună inserare pe piaţa 
europeană a muncii”, publicat în anuarul Colegiului Naţional de Informatică; 

• În anul şcolar 2009-2010 , articolul cu titlul „Incursiune prin şcolile britanice”, publicat în revista 
INFOPULS  a Colegiului Naţional de Informatică; 

• în anul şcolar 2008-2009 articolul cu titlul „Metoda simetriei în rezolvarea problemelor de 
extrem” publicat în anuarul Colegiului Naţional de Informatică; 

• în anul şcolar 2007-2008 articolul cu titlul „Funcţia lui Euler” publicat în anuarul Colegiului 
Naţional de Informatică; 

• în anul şcolar 2006-2007 articolul „Principiul dualităţii în matematică”, publicat în anuarul 
Colegiului Naţional de Informatică; 

• în anul şcolar 2005-2006 articolul „Şiruri subconvexe”, publicat în anuarul Colegiului Naţional 
de Informatică; 

• în anul şcolar 2004-2005 articolul “Probleme de extreme în geometrie” publicat în anuarul 
Colegiului Naţional de Informatică; 

• în anul şcolar 2002-2003 articolele serial “Metode de demonstrare a inegalităţilor”, publicate în 
revista “Dialoguri matematice nemţene”, nr.1, etc. 

  

Permis(e) de conducere DA 
  

Informaţii suplimentare Prodecan Facultatea de Matematica, Univ. Al. I. Cuza. Iasi- conf.dr. Gontineac Mihai 
Decan Facultatea de Informatică , Univ. Titu Maiorescu- prof.dr. Creţu Emil 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului.  
Copie certificat absolvire formator; 
Copie certificat manager proiect; 
Copie certificat de participare la cursuri utikliyare IT si office; 
Copie adeverinta de absolvire  a cursului de formare din programul de abilitare curriculara organizat 
de Ministerul Educatiei Nationale si de Consiliul National pentru curriculum; 
Copie diplomă de licenţă; 
Copie diplomă de absolvire master in didactica matematicii; 
Certificat de acordare a gradului didactic I. 
 

 


