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Domeniul  ocupa�ional : 
Colegiul Na�ional „Emil  Racovi��” – Ia�i  
�

Experien�� profesional�: 
 
• 2010-pân� în prezent profesor titular la Grupul �colar Tehnic Hîrl�u- Ia�i, 

deta�at la Colegiul Na�ional „E. Racovi��” - Ia�i 
• 2008 –2010 profesor suplinitor Colegiul Na�ional „E. Racovi��” - Ia�i �i 

Colegiul „ C. Negruzzi ” Ia�i 
• 2003 -2008 profesor suplinitor Colegiul Na�ional „E. Racovi��” - Ia�I  
• 1998-2003  Profesor titular de fizic� deta�at de la �coala General� Buda-

Lespezi, Ia�i  la Colegiul Na�ional „E. Racovi��” – Ia�i 
• 1997-1998 profesor suplinitor Colegiul Na�ional „E. Racovi��” – Ia�i 
• 1996-1997 profesor suplinitor Grupul �colar „Radu Cern�tescu ”-Ia�i 
• 1995-1996 profesor suplinitor Colegiul Tehnic de Electronic� �i Comunica�ii 

–Ia�i 
 
Educa�ie �i formare : 

• 1995-1996 cursuri aprofundate, specializarea Fizica straturilor sub�iri, 
Facultatea de fizic�, Ia�i 

• 1990-1995 Universitatea „Al. I. Cuza” –Ia�i, Facultatea de fizic� 
• 1986-1990  Colegiul Tehnic de Electronic� �i Comunica�ii -Ia�i 

 
Aptitudini �i competen�e personale 

• formator, cod COR 241205,Asocia�ia „Formare Studia” –Ia�i, înmatriculat� 
în Registrul   na�ional al furnizorilor de formare profesional� a adul�ilor cu 
nr.22/290/30.04.2008, 6 iunie   2010 

• gradul didactic I sesiunea 2006-2008 
• gradul didactic II 2004 
• gradul definitiv în înv���mânt 1997 

 
• absolvent� a programului de formare continu�  „Utilizarea mijloacelor 

moderne în procesul de predare- înv��are” Casa Corpului Didactic Ia�i, 
formator prof.Cristina M�n�stireanu - Anton, mai 2010 



• absolvent� a programului de formare continu�  „Înv��area activ� – strategii, 
metode”  program acreditat prin Decizia CNFP, nr. 129 /07.11.2007, modul 
mediu, 11 credite, Casa Corpului Didactic Ia�i, Formator na�ional: prof.  
Diamanda –Toni Leahu, martie 2010 

• absolvent� al Cursului intern de ini�iere IT organizat de Colegiul Na�ional „E 
Racovi��”-Ia�i, 2009 

• atestat de formare continu� a personalului didactic,11 credite profesionale 
transferabile,  „ Managementul proiectelor educa�ionale”, program acreditat 
Decizia CNFP, nr. 48 / 17.04.2008, Casa Corpului Didactic Ia�i, director 
program prof. drd. Marietta Lesovici, nov- dec 2008 

• absolvent� a stagiului de perfec�ionare cu tema: „Implementarea programei 
– consiliere �i orientare”, Casa Corpului Didactic Ia�i, formator prof. Elena 
– Manuela Vlasie, 4-7 sept 2006 

• absolvent� a cursului „ Ini�iere în utilizarea PC - ului”, Casa Corpului 
Didactic Ia�i, formatori prof. Nicolaie Neagu �i Mihai Chelaru”, 12 apr –1 5 
iun 2005 

• absolvent� a stagiului de perfec�ionare cu tema: ”Managementul stress-
ului”, Casa Corpului Didactic Ia�i, formator prof.psihopedagog Maricica 
Buzescu, ianuarie 2005 

 
Activit��i �i responsabilit��i principale 

• Activitate de formare 
• Activitate de predare-înv��are 
• Evaluator la  examenul de bacalaureat, concursuri �i olimpiade 
• Membru în comisia de organizare �i  elaborare a subiectelor la examene 

de diferen��, sec�ia seral�, începând cu anul 2000 �i pân� în prezent 
• Pre�edinte / vicepre�edinte / membru Comisia Jude�ean� de Admitere, 

clasa a IX-a seral �i frecven�� redus�, începând cu anul 2006 �i pân� în 
prezent 

• Realizarea orarului pentru profesori �i elevi în format electronic, la Colegiul 
„Emil Racovi��”, pentru sec�ia frecven�� redus�, începând cu 2006 �i pân� 
în prezent 

• membru Comisia bacalaureat sesiunea febr 2010 
• evaluator olimpiada de fizic� etapa jude�ean� 16 ian 2010 
• Membru al Comitetului de s�n�tate �i securitate în munc�, începând cu 

anul 2005 �i pân� în prezent 
• Membru Comisia de redactare a revistei  „Noi...cei de la seral”,  în anii 
�colar 2005-2009 

• Membru în Comisia de concurs de titularizare organizat de Gr�dini�a 
FIRST STEPS Ia�i, 29.08.2008 



• Coordonator programe extra�colare : ini�iatorul  proiectul „Natura … închis� 
în muzeu” 

• Comunicare �coal�-comunitate 
• Aplicare de lec�ii AEL 
• Participarea la cursuri de formare �i perfec�ionare 
• Realizarea de materiale didactice 
• Publicare carte didactic�, ghid didactic 
• Organizarea / participare activit��i pentru cercurile pedagogice sau zilele 
�colii 

 
Publica�ii: 

• lucrarea „Accidente nuclerare”,pag45,  publicat� în ghidul „Terra-
geosistemul vie�ii”, editura SITECH, Craiova , 2010 

• carte didactic�  Fizica- ciclul inferior al liceului, 
clasele IX-X, editura PIM, 2006,ISBN   

• carte didactic� Fizica-ghid teoretic, modele de 
teste pentru admiterea în înv���mântul seral �i de frecven�� redus�, editura 
PIM, 2005, ISBN  

• articolul de specialitate “Metoda diagramei calorimetrice în transform�ri de 
faz� ale apei �i ghe�ii”, Revista Evrika, nr.7/8(179-180), an XV, 2005 trecut 
si la  referinte FIZICA �I TEHNOLOGIILE MODERNE, vol. 4, nr. 1-2, 2006, 
Conf. univ. dr. Mihai MARINCIUC Universitatea Tehnic� a Moldovei  Prof. 
grad didactic superior Ion SCUTELNIC Liceul „Mihai Eminescu” F�le�ti 

• articole în revista “Noi, cei de la seral !" 


