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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume Cristescu Bogdan  

Adresă Str. General Berthelot nr. 28 - 30, București, sector 1 

Telefon    

E-mail   bogdan.cristescu@edu.gov.ro  

Naționalitate Română 

Data naşterii 12 martie 1974 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

 

  

Experiența profesională  
  

Perioada 27 iunie 2022 - prezent 

Funcția sau postul ocupat Secretar de Stat 

Activități şi responsabilități principale - conform atribuțiilor repartizate 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada 1 iunie 2020 - 27 iunie 2022 

Funcția sau postul ocupat Director, Direcția Curriculum, Evaluări și Examene  

Activități şi responsabilități principale - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, str. G-ral H. Berthelot, nr. 26, 

Ministerul Educației  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada septembrie 2014 – 1 iunie 2020 

Funcția sau postul ocupat Consilier superior – matematică  

Activități şi responsabilități principale - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, str. G-ral H. Berthelot, nr. 26, Ministerul 

Educației Naționale 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada februarie 2013 – septembrie 2014 

Funcția sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate – matematică  

Activități şi responsabilități principale - delegare la Centrul Național de Evaluare și Examinare, str. G-ral H. Berthelot, nr. 

26, Ministerul Educației Naționale 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Municipiului București, str. Icoanei nr. 19 

mailto:bogdan.cristescu@edu.gov.ro
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Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada noiembrie 2012 - februarie 2013 

Funcția sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate – matematică şi matematică aplicată 

Activități şi responsabilități principale - inspecție şcolară; elaborarea de rapoarte, strategii, direcții de acțiune etc. 

- monitorizarea şi coordonarea activității didactice şi de formare continuă a 

profesorilor de matematică din județul Iaşi (aproximativ 800 cadre didactice)  

- mentorat pentru profesorii şi managerii debutanți 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi, str. N. Bălcescu nr. 26 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada iulie 2010 – mai 2012 

Funcția sau postul ocupat Inspector Şcolar General Adjunct, ISJ Iași 

Activități şi responsabilități principale - coordonarea serviciilor Plan, Management și descentralizare educațională, 

Resurse umane 

- elaborare de rapoarte de analiză, strategii și direcții de acțiune 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi, str. N. Bălcescu nr. 26 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada septembrie 2008 – iulie 2010 

Funcția sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate – matematică şi matematică aplicată 

Inspector management educațional şi dezvoltare instituțională (martie 2009 – martie 

2010, part-time) 

Activități şi responsabilități principale - inspecție şcolară; elaborarea de rapoarte, strategii, direcții de acțiune etc. 

- monitorizarea şi coordonarea activității didactice şi de formare continuă a    

profesorilor de matematică din județul Iaşi (aproximativ 800 de cadre didactice)  

- coordonarea activității manageriale a 26 de directori de grădiniță din județul Iaşi  

- mentorat pentru profesorii şi managerii debutanți 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Județean Iaşi, str. N. Bălcescu nr. 26 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada februarie 2017 – prezent 

Funcția sau postul ocupat profesor de matematică 

Activități şi responsabilități principale - predare-evaluare a matematicii la clasele IX - XII 

Numele şi adresa angajatorului Școala Superioară Comercială „N. Kretzulescu” București, bd. Hristo Botev nr. 17 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Educațional  

  

Perioada septembrie 1997 – februarie 2017 

Funcția sau postul ocupat profesor de matematică 

Activități şi responsabilități principale - predare-evaluare a matematicii la clasele V - XII 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iaşi, str. M. Kogălniceanu nr. 10 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Educațional  

  

Experiența profesională – 
proiecte 

 

  

Perioada 7 octombrie 2021 – 30 iunie 2022 
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Funcția sau postul ocupat Expert în implementare curriculară cu abilități TIC, proiect „ Profesionalizarea 

carierei didactice – PROF”, POCU/904/6/25/146587   

Activități şi responsabilități principale - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Educațional  

  

Perioada 1 noiembrie 2021 – 30 noiembrie 2021 

Funcția sau postul ocupat Expert evaluator nivel gimnazial matematica, ID proiect 138823  

Activități şi responsabilități principale  - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului Roma Education Fund, Romania  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada 1 februarie 2019 – 28 iunie 2022 

Funcția sau postul ocupat Expert curriculum 3 – Matematică gimnaziu, proiect „Curriculum Relevant, 

Educație Deschisă pentru toți”- CRED, cod SMIS 2014+:118327 

Activități şi responsabilități principale  - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale, Romania  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada  mai 2021 –iulie 2021 

Funcția sau postul ocupat  Trainer și coach realizarea activităților remediale la matematică 

Activități şi responsabilități principale  - conform termenilor de referință 

Numele şi adresa angajatorului World Bank Romania 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada 23 noiembrie 2020 – 22 martie 2021 

Funcția sau postul ocupat Expert în evaluare – cercetător în pedagogie, proiect „Inovație printr-o soluție 

personalizată de e-learning în cadrul clusterului IT&C Dunărea de Jos”, cod SMIS 

2014+:129817 

Activități şi responsabilități principale  - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Synergetix Educațional SRL 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada 25 septembrie 2018 – 31 ianuarie 2019 

Funcția sau postul ocupat Expert extern – proiect „Monitorizarea și evaluarea strategiilor condiționalități ex-

ante în educație și îmbunătățirea procesului decizional prin monitorizarea 

performanței instituționale la nivel central și local”- cod SIPOCA 17 

Activități şi responsabilități principale  - conform fișei postului 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale, Romania  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada iunie 2018 – august 2018 

Funcția sau postul ocupat Formator în cadrul proiectului “Educație formală și nonformală pentru dezvoltare 

durabilă în regiunea Centru, ID 106443”: 



  

Cristescu Bogdan  - Curriculum Vitae 
iulie 2022 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

4 

Activități şi responsabilități principale - realizarea analizei de nevoi pentru elevi și cadre didactice 

- elaborarea metodologiei pentru programul de sprijin educațional - matematică 

- elaborarea instrumentelor de lucru pentru profesori 

- elaborarea suportului de curs de formare 

- formator 

Numele şi adresa angajatorului Roma Education Fund Romania  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada octombrie 2016 – octombrie 2017 

Funcția sau postul ocupat Expert Învățământ  

Activități şi responsabilități principale - conceperea și scrierea de texte științifice și de tip instructaj 

- participarea la realizarea Manualului pentru profesori, a planurilor de lecție 

propuse, a altor documente, anexe produselor educaționale, care cuprind texte 

didactice, pedagogice și de utilizare în predare-învățare 

- validarea conceptelor și a produselor educaționale și sugerează modificări 

Numele şi adresa angajatorului SC Pro Consultancy Services SRL, str. D. Pompei nr. 10A 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada aprilie 2016 – martie 2017 

Funcția sau postul ocupat Expert Metodist Matematică în cadrul proiectului IES - Integrated Educational 

Services in Rural Communities Explicit, But Not Exclusive Roma Intervention”: 

Activități şi responsabilități principale - elaborarea de metodologii 

- elaborarea suportului de curs de formare 

- formator 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Centrul pentru Educație și Drepturile Omului 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada decembrie 2014 – mai 2015 

Funcția sau postul ocupat Contract cesiune drepturi de autor  

Activități şi responsabilități principale - conceperea și redactarea de materiale științifice cu conținut educațional 

Numele şi adresa angajatorului SC Pro Consultancy Services SRL, str. D. Pompei nr. 10A 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

 
 

Perioada iunie 2014 – octombrie 2014 

Funcția sau postul ocupat  Expert SEI (Sprijin Educațional Integrat) Matematică –„Copiii și părinții romi vor 

la școală” ID 132996 

Activități şi responsabilități principale - elaborarea de metodologii de sprijin educațional  

- elaborarea suportului de curs de formare 

- formator 

Numele şi adresa angajatorului Fundația ”Roma Education Fund Romania”  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada noiembrie 2013 – decembrie 2013  

Funcția sau postul ocupat Formator de formatori în cadrul programului de formare continuă 

„MATEDIDACTICA Nivel 1” din cadrul proiectului ,,Oportunități pentru o carieră 

didactică de calitate printr-un program național de formare continuă a profesorilor 

de matematică din învățământul preuniversitar” 

Activități şi responsabilități principale - formator (elaborare agendă curs, prezentări ppt, formare)  
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Numele şi adresa angajatorului S.C. SOFTWIN S.R.L. 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada februarie 2010 – august 2013  

Funcția sau postul ocupat Asistent Manager - „Monitorizarea inserției socio-profesionale pe piața muncii a 

absolvenților din învățământul profesional şi tehnic - MISS” ID 55475 

Activități şi responsabilități principale - management proiect (planificare, implementare, monitorizare)  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași, str. N. Bălcescu nr. 26  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Management proiect 

  

Perioada septembrie 2011 – mai 2013  

Funcția sau postul ocupat Expert educațional în proiectul „Formarea continuă a profesorilor de matematică 

în societatea cunoașterii – MATE” ID 63671 

Activități şi responsabilități principale - elaborarea de ghiduri, manuale cu exemple de bună practică 

- elaborarea suportului de curs de formare 

- formare blended-learning  

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași, str. N. Bălcescu nr. 26  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Management proiect 

  

Perioada februarie 2012 – februarie 2013 

Funcția sau postul ocupat Coordonator Echipă Locală Iași - POSDRU/87/1.3/S/63122 „Inovație şi 

performanță în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul urban“ 

Activități şi responsabilități principale - monitorizarea și coordonarea procesului de formare și de mentorat  

Numele şi adresa angajatorului SC Consultanță Profesională și Recrutare de Personal SRL, București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Management proiect 

  

Perioada decembrie 2012 - ianuarie 2013 

Funcția sau postul ocupat Expert SEI (Sprijin Educațional Integrat) Matematică “Servicii de sprijin 

educațional pentru elevii de liceu romi”  

Activități şi responsabilități principale - elaborarea de metodologii, a unui studiu de impact 

- elaborarea suportului de curs de formare 

- formator 

Numele şi adresa angajatorului Fundația ”Roma Education Fund Romania”.  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada septembrie 2012 – ianuarie 2013 

Funcția sau postul ocupat Expert SEI (Sprijin Educațional Integrat) Matematică -”Oportunități egale în  

 educație pentru o societate incluzivă” ID 60443 

Activități şi responsabilități principale - elaborare de raport de analiză a activității din anul precedent 

- elaborarea metodologiei de acordare a sprijinului educațional intensiv pentru anul 

școlar 2012-2013 

- elaborarea suportului de curs de formare 

- formator 

Numele şi adresa angajatorului Fundația ”Roma Education Fund Romania”.  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 
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Perioada ianuarie – martie 2013 

Funcția sau postul ocupat Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Restructurarea curriculumului 

național în învățământul liceal” ID 4615 

Activități şi responsabilități principale - elaborarea programelor școlare, în sistem modular, disciplina matematică , clasele 

a V-a – a XII-a 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 26 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

 
 

Perioada noiembrie 2011 – ianuarie 2013 

Funcția sau postul ocupat Facilitator local – „EBC - Economia Bazată pe Cunoaștere” 

Activități şi responsabilități principale - activitate de facilitare pentru 6 comunități  

Numele şi adresa angajatorului AAM Management Information Consulting, Teamnet International, SC  Siveco   

Romania SA  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Facilitare și monitorizare proiect 

 
 

Perioada februarie 2012 – martie 2012 

Funcția sau postul ocupat Expert pe termen scurt – formator Matematică în cadrul proiectului „Competențe 

cheie TIC în curriculumul școlar POSDRU 1/1/1.1/S/5 

Activități şi responsabilități principale - formare de formatori 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, str. G-ral H. Berthelot nr. 26 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Formare de formatori 

 
 

Perioada mai 2010 – decembrie 2011 

Funcția sau postul ocupat Asistent proiect – coordonator lot NE - Servicii de mentorat în vederea dezvoltării 

și îmbunătățirii competențelor profesionale ale personalului angajat în grădinițe, 

componentă a Proiectului de Reformă a Educației Timpurii 

Activități şi responsabilități principale - activități de management specifice implementării şi monitorizării proiectului 

Numele şi adresa angajatorului SC Romanian Soft Company SRL, Unitatea de Management al Proiectelor finanțate 

din Fonduri Structurale din cadrul MECTS 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Management proiect 

  

Perioada mai 2011 – iunie 2011 

Funcția sau postul ocupat Expert - Operator date în cadrul proiectului ,,Dezvoltarea resursei umane pentru  

managementul eficient al bazelor de date calitative ale rezultatelor examenelor şi 

evaluărilor naționale din învățământul preuniversitar- DRU - MEBD - EN” ID 

21086 

Activități şi responsabilități principale - realizare baze de date pentru borderoul electronic în cadrul activității ”Pilotarea 

modelului realizat” 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 26  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada august 2011, aprilie – mai 2012, august – octombrie 2012 
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Funcția sau postul ocupat Expert în educație în cadrul proiectului „Un învățământ performant bazat pe decizii 

fundamentate – Strategii de valorificare a evaluărilor internaționale privind 

rezultatele învățării” ID 35279 

Activități şi responsabilități principale - evaluare în cadrul TIMSS 

- analiza itemilor publici și nepublici TIMSS 

- elaborarea unor itemi tip și a unui ghid cu activități de învățare remedială 

Numele şi adresa angajatorului Gnossos Consult 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada iulie 2011 

Funcția sau postul ocupat Expert pe termen scurt în cadrul proiectului „Restructurarea curriculumului 

național în învățământul liceal” ID 4615 

Activități şi responsabilități principale - elaborarea Metodologiei evaluării prin probe transdisciplinare la finalul clasei a 

VI-a 

- elaborarea Ghidului de elaborare a subiectelor pentru evaluările prin probe 

transdisciplinare la finalul clasei a VI-a 

- elaborarea Modelului de plan individualizat de învățare, la finalul clasei a VI-a 

- elaborarea Ghidului de implementare a planului individualizat de învățare, la 

finalul clasei a VI-a 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, Bucureşti, str. Gen. Berthelot nr. 26 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada iulie 2010 – ianuarie 2011 

Funcția sau postul ocupat Expert în educație – in cadrul proiectului „Instrumente digitale de ameliorare a 

calității evaluării în învățământul preuniversitar”(INSAM) 

Activități şi responsabilități principale - elaborare de itemi 

- verificare corectitudine din punct de vedere științific și al informației de specialitate 

- upload de itemi în platformă de e-learning  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, Bucureşti, str. Gen.  

Berthelot nr. 26, sector 1    

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada mai 2010 – noiembrie 2010, ianuarie 2011 – iulie 2011 

Funcția sau postul ocupat Expert în educație în cadrul proiectului ”Profesionişti în managementul educațional 

preuniversitar” (PROMEP) 

Activități şi responsabilități principale - elaborarea, dezvoltarea, pilotarea instrumentelor de evaluare instituțională pentru 

unitățile de învățământ preuniversitar  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației, Cercetării,Tineretului și Sportului, Bucureşti, str. Gen.  

Berthelot nr. 26, sector 1 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada octombrie 2008 – noiembrie 2009 

Funcția sau postul ocupat Manager proiect - „DIFAIN CSA – Diminuarea inițială a fenomenelor actuale 

întâmpinate în nesupravegherea copiilor singuri acasă” nr. 5-RO 2006/018-

447.01.01.33 

Activități şi responsabilități principale - management proiect (planificare, implementare, monitorizare)  

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Iași  
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Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Management proiect 

  

Perioada noiembrie – decembrie 2008, februarie 2009 

Funcția sau postul ocupat Formator de formatori 

Activități şi responsabilități principale - formator DeCeE ”Dezvoltarea competențelor de evaluare ale cadrelor didactice”  

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Iaşi, CNCEIP București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Formare – Educațional 

  

Perioada iulie 2008, februarie 2009, iulie 2009 

Funcția sau postul ocupat Formator profesori  

Activități şi responsabilități principale - formator profesori DNL (Disciplines Non Lingvistiques)  

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Cultural al Ambasadei Frantei in Romania, CNCEIP București  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Formare – Educațional 

  

Perioada 2008 – 2009, 2009 – 2010 

Funcția sau postul ocupat Profesor colaborator 

Activități şi responsabilități principale - elaborare şi verificare subiecte bacalaureat 2010 matematică în limba franceză din 

cadrul bacalaureatului cu mențiune francofonă  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, MECTS 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada 2008 – 2013 

Funcția sau postul ocupat Colaborator extern 

Activități şi responsabilități principale - elaborare şi verificare variante subiect pentru evaluările naționale (Evaluări clasa a 

II-a, a IV-a și respectiv a VI-a, Evaluare Națională, Bacalaureat, Titularizare, 

Definitivat) 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Național de Evaluare și Examinare, str. Gen.  Berthelot nr. 26, sector 1 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Perioada septembrie 2004 – decembrie 2005 

Funcția sau postul ocupat Coordonator local - „Promovarea unui comportament fără risc în rândul populației 

în  ceea ce privește HIV/SIDA/TSI – proiect ce privește tinerii cu vârste între 15-24 

de  ani” 

Activități şi responsabilități principale Planificare, implementare, monitorizare  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Educația 2000+, București  

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Coordonare activități județul Iași 

  

Perioada 1 noiembrie 2003 – 31 decembrie 2003 

Funcția sau postul ocupat Visiting professor 

Activități şi responsabilități principale Cercetare ştiințifică 

Numele şi adresa angajatorului Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  
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Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Educațional 

  

Educație şi formare  
  

Perioada 21 ianuarie 2020 –  

Calificarea / diploma obținută - formarea este în curs 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Cycle des Hautes Etudes Européennes 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ecole Nationale d’Administration, Strasbourg, France 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 19 martie 2012 -15 iunie 2012 

Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Colegiul Național de Informații 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Serviciul Român de Informații, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 1 aprilie 2012 -1 mai 2012 

Calificarea / diploma obținută Atestat/certificat de competențe profesionale ale personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managementul resurselor în instituțiile de învățământ; Managementul de proiect; 

Politici educaționale; Consiliere în carieră; Elemente de managementul cunoaşterii; 

Proiectarea, managementul şi evaluarea programelor educative; Managementul 

curriculumului; Managementul clasei de elevi; Comunicare şi relații publice; 

Managementul calității în şcoală 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Fundația Cultural Umanitară Henri Coandă Oradea, Centrul de formare 

profesională Craiova 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Program de perfecționare „Management Educațional European” acreditat prin 

OMECTS nr.7430/ 28.12.2011 (60 credite profesionale transferabile) 
  

Perioada 1 octombrie 2009 -1 iunie 2010 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de master 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managementul de mediu și intercultural al școlilor 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea Ca’Foscari, Venezia 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 1 octombrie 2007 -1 iulie 2009 

Calificarea / diploma obținută Adeverință absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managementul instituțiilor publice 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii postuniversitare 
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Perioada 1 noiembrie 2000 – 14 iunie 2007 

Calificarea / diploma obținută Diploma de doctor în ştiințe exacte – matematică 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Doctorat în ştiințe exacte – matematică  

Titlul tezei „Modelarea matematică a fenomenelor electrohidrodinamice”  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Postuniversitar 

  

Perioada 1 octombrie 1997 – 1 iunie 1999 

Calificarea / diploma obținută Diploma studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Sisteme dinamice şi mecanică aplicată 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I Cuza” Iaşi  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii postuniversitare 

  

Perioada 1 octombrie 1993 – 15 iunie 1997 

Calificarea / diploma obținută Matematician – diploma de licență 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Matematica 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Studii universitare 

  

Educație şi formare – alte 
cursuri 

 

  

Perioada 16 martie 2022 – 4 aprilie 2022 

Calificarea / diploma obținută Certificate de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Proiecte cu finanțare externă – 6 ore  

Achiziții publice – 6 ore  

Riscuri în domeniul achizițiilor în cadrul fondurilor europene – 6 ore 

Resurse umane și salarizarea bugetară – 6 ore  

Auditul în instituțiile publice – 6 ore 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Centrul de formare APSAP 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Programe perfecționare 

  

Perioada 14 august 2020 - 16 august 2020 

Calificarea / diploma obținută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Politici publice în educație – 24 de ore 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Asociația „Ține de noi” 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 23 septembrie 2019 -26 septembrie 2019 
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Calificarea / diploma obținută Adeverința de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Evaluări naționale și examene: metodologia IRT (Item Response Theory) – 20 de ore 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Expert tehnic Eduardo Cascallar, în cadrul proiectului ROSE – Romanian Secondary 

Education Project 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 09 decembrie 2019 - 12 decembrie 2019 

Calificarea / diploma obținută Adeverința de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Seminarul de formare a Comitetelor de Dezvoltare a Testelor pentru disciplinele 

Limba și Literatura Română și Matematică – 24 de ore 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Expert tehnic Eduardo Cascallar, în cadrul proiectului ROSE – Romanian Secondary 

Education Project 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 13 marte 2011 - 26 martie 2011 

Calificarea / diploma obținută Certificat de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Quality Management and Assurance, the FQM Model, Personal and General 

Leadership, Leadership in Education, Auditing 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Fontys University of Applied Sciences, Eindhoven, Olanda 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 15 martie 2010 – 26 martie 2010 

Calificarea / diploma obținută Atestat de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Contented Language Integrated Learning for Maths and Science Teachers 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

International Project Centre, Exeter, United Kingdom 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 1 septembrie 2009 -25 septembrie 2009 

Calificarea / diploma obținută Atestat de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managing Educational Change 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Institute of Leadership and Management, Crownford Group, United Kingdom 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 1 noiembrie 2008 - 1 mai 2009 

Calificarea / diploma obținută Atestat de formare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Project Based Learning – învățarea bazată pe proiecte 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

EOS România 
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Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 1 mai 2009 – 1 mai 2010 

Calificarea / diploma obținută Atestat de formator consilier 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Managementul calității educației.  

Formarea de formatori consilieri în domeniul asigurării calității educației  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

ARACIP 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 9 mai 2008 – 6 iunie 2008  

Calificarea / diploma obținută Atestat de formare continuă a personalului didactic  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Programul național de dezvoltare a competențelor de evaluare ale cadrelor 

didactice (DeCeE)  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului, Centrul Național de Formare a 

Personalului din Învățământul Preuniversitar, Centrul Național pentru 

Curriculum şi Evaluare în Învățământul Preuniversitar  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

 

  

Perioada martie 2008 

Calificarea / diploma obținută Echivalare doctorat – gradul I, certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 1 noiembrie 2008 – 12 octombrie 2009 

Calificarea / diploma obținută Adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Management educațional  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Fundația Filocalia Iaşi 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 17 noiembrie 2008 – 18 decembrie 2008 

Calificarea / diploma obținută Formator - Certificat de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Educația adulților 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

EDINFO SRL Iaşi  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 4 decembrie 2008 – 18 decembrie 2008 

Calificarea / diploma obținută Mentor - Certificat de competențe profesionale 
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Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Educația adulților 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

EDINFO SRL Iaşi  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 4 noiembrie 2009 – 13 noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obținută Metodist - Certificat de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Educația adulților 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

S.C. INFOEDUCAȚIA S.R.L. Iaşi  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 4 octombrie 2008 – 18 decembrie 2008 

Calificarea / diploma obținută Certificat de competențe profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Management proiecte educaționale 

Numele şi tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 10 martie 2007 – 27 aprilie 2007  

Calificarea / diploma obținută Atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Învățarea activă – metode de gândire critică şi creativă  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 14 noiembrie 2007 – 19 noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obținută Profesor licee bilingve – atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Stagiu pedagogic pentru abilitare predare bilingvă - matematică 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

IUFM d’ Alsace, Strassbourg 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 16 iulie 1999 – 21 iulie 1999 

Calificarea / diploma obținută Formator regional 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Formarea formatorilor, educația adulților 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Centrul Național de Formare a Personalului din Învățământul Preuniversitar , 

CCD Iaşi 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 
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Perioada noiembrie 2007 

Calificarea / diploma obținută Evaluator bilingv – adeverință 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Elaborarea temelor şi subiectelor pentru bacalaureatul bilingv – mențiunea 

francofonă  

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

IUFM d’ Alsace, Strassbourg 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada 13 iulie 1998 – 18 iulie 1998 

Calificarea / diploma obținută Formator local – certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Formarea formatorilor, educația adulților, evaluare, curriculum 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, Direcția formarea formatorilor şi personal  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Perioada august 1999 

Calificarea / diploma obținută Definitivat, certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Matematică, Universitatea Al. I. Cuza, Iaşi  

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Formare continuă 

  

Apartenența la organizații și 
asociații profesionale 

 

  

 Membru în Comisia Națională de Matematică începând cu anul 2010 

 Membru al Societății de Științe Matematice din România 
  

Informații Complementare  
  

Perioada 24 – 25 martie 2022 

Instituția OECD, Ministerul Educației  

Tipul activității Skills Summit 2022 – Strengthening Skills for Equity and Sustainability, Cartagena, 

Columbia 

Funcția sau postul ocupat Membru al delegației Ministerului Educației, Romania 
  

Perioada 17 – 18 martie 2022 

Instituția OECD, Ministerul Educației  

Tipul activității 9th Policy Forum “Measuring and evaluating inclusion in education: developing 

and applying indicators” 

4th Strength through Diversity Meeting of Country Representatives  

Funcția sau postul ocupat Reprezentant al Ministerului Educației, Romania 
  

Perioada 27 ianuarie 2022 -  

Instituția Ministerul Educației 

Tipul activității Grup de lucru al Ministerului Educației pentru organizarea dialogului structurat cu 

Comisia Europeană privind educația și competențele digitale 
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Funcția sau postul ocupat Membru grup de lucru 
  

Perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022 

Instituția Institutului de Statistică al UNESCO (UIS) 

Tipul activității Elaborarea raportului Situational Analysis of Science, Technology, Engineering 

and Mathematics (STEM) Education Policy and Data: Central and Eastern Europe 

Region – country profile Romania 

Funcția sau postul ocupat Coordonator Grup de Lucru al Ministerului Educației, Romania 
  

Perioada iunie 2020 -  

Instituția Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, Ministerul Educației  

Tipul activității Traducerea, pilotarea, codarea și participarea la elaborarea raportului, OECD's 

Programme for International Student Assessment - PISA 2022 

Funcția sau postul ocupat Lead Team Coder, Mathematics 
  

Perioada iunie 2019 – iunie 2020 

Instituția Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Tipul activității membru al Laboratorului de Testare pe Scară Largă ”Large Scale Testing 

Laboratory” – pentru TIMSS 2019 

Funcția sau postul ocupat - participare la elaborarea raportului Rezultate TIMSS 2019 – România, pentru 

secțiunea matematică (raportul este în lucru) 
  

Perioada mai 2017 

Instituția MEN, Scientix, European Schoolnet 

Tipul activității Activitate în Grupul de lucru al Reprezentanților Ministerelor Educației din UE 

pentru educația STEM (MoESTEM WG) 

Funcția sau postul ocupat Reprezentant al Ministerului Educației Naționale 
  

Perioada februarie 2017 

Instituția UNESCO, Commonwealth of Learning, Ministry of Education and Employement 

Tipul activității Consultarea Regională Europeană pentru Resurse Educaționale Deschise (Open 

Education Resources), Valetta, Malta 

Funcția sau postul ocupat Reprezentant al Ministerului Educației Naționale 
  

Perioada 2017  

Instituția Ministerul Educației Naționale, Institutul de Științe ale Educației 

Tipul activității Elaborare și validare Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasele V-

VIII 

Funcția sau postul ocupat  Membru grup de lucru 
  

Perioada 2017 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale 

Tipul activității Realizarea Planului de Acțiune 2017 pentru implementarea Strategiei privind 

Reducerea Părăsirii Timpurii a Școlii 

Funcția sau postul ocupat Membru în grupul de lucru 
  

Perioada august - noiembrie 2015 

Numele şi adresa angajatorului Schoolnet, Scientix 2 

Tipul activității Efforts to increase students’ interest in pursuing Science, Technology, 

Engineering and Mathematics studies and careers, National measures taken by 

30 Countries – 2015 Report 

Funcția sau postul ocupat  Raportor și contributor pentru România 
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Perioada 2015  

Instituția Ministerul Educației Naționale 

Tipul activității Elaborare Programa pentru Examenul de definitivare în învățământ, disciplina 

Matematică 

Funcția sau postul ocupat  Membru grup de lucru 
  

Perioada 2014  

Instituția Ministerul Educației Naționale 

Tipul activității Elaborare Programa pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-

a, disciplina Matematică 

Funcția sau postul ocupat  Membru grup de lucru 
  

Perioada 2014  

Instituția Ministerul Educației Naționale 

Tipul activității Elaborare Programa pentru Examenul de bacalaureat național, disciplina 

Matematică 

Funcția sau postul ocupat  Membru grup de lucru 
  

Perioada 2010 - prezent 

Instituția Ministerul Apărării Naționale 

Tipul activității Elaborarea subiectelor pentru admiterea în Colegiile Naționale Militare, disciplina 

Matematică 

Funcția sau postul ocupat  Coordonare grup de lucru 
  

Perioada 2012 - prezent 

Instituția Asociația „Kangourou sans Frontières” 

Tipul activității Elaborarea subiectelor pentru Kangourou International Mathematical Contest 

Funcția sau postul ocupat  Membru grup de lucru Student 
  

Perioada 2010  

Instituția Ministerul Educației Naționale 

Tipul activității Elaborare Programa pentru Concursul pentru ocuparea posturilor didactice 

/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, disciplina 

Matematică 

Funcția sau postul ocupat  Membru grup de lucru 
  

Perioada 2010 - prezent 

Instituția Ministerul Educației Naționale, Ambasada Franței în România 

Tipul activității Comitetul de pilotaj, programul franco-român pentru învățământul bilingv 

francofon din România 

Funcția sau postul ocupat  membru 
  

Perioada 2007  

Instituția Ministerul Educației Naționale, Ambasada Franței în România 

Tipul activității Grupul de lucru pentru crearea statutului liceelor bilingve din cadrul programului 

franco-român pentru învățământul bilingv francofon din România 

Funcția sau postul ocupat  membru 
  

Alte experințe profesionale  
  

Perioada august- noiembrie 2015 

Numele şi adresa angajatorului Schoolnet, Scientix 2 
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Tipul activității Efforts to Increase Students’ Interest in Pursuing Science, Technology, 

Engineering and Mathematics Studies and Careers, National Measures taken by 30 

Countries – 2015 Report 

Funcția sau postul ocupat  Raportor și contributor pentru România 
  

Perioada 2010 - prezent 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale, Societatea de Ştiințe Matematice din România 

Tipul activității Olimpiada Națională de Matematică, clasele V –VI 

Funcția sau postul ocupat Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Matematică, clasele V –VI 
  

  

Perioada 2012 

Numele şi adresa angajatorului Registrul național al experților în management educațional 

Tipul activității Management educațional 

Funcția sau postul ocupat Membru al corpului național de experți în management educațional  
  

Perioada  august 2011 

Numele şi adresa angajatorului SPICE (Science Pedagogy Inovation Centre for Europe) Summer Academy, Praga, 

Republica Cehă 

Tipul activității Expertiză pe evaluare şi curriculum la European Schoolnet 

Funcția sau postul ocupat Expert în educație 
  

Perioada aprilie 2010 

Numele şi adresa angajatorului MECTS, ISJ Iaşi 

Tipul activității Concursul de Matematică “Alexandru Myller”, etapa națională  

Funcția sau postul ocupat Vicepreședinte al Comisiei de organizare 
  

Perioada  aprilie 2010 

Numele şi adresa angajatorului MECTS, SSMR, ISJ Iaşi 

Tipul activității Olimpiada Națională de Matematică, ediția a 61-a, Iaşi 

Funcția sau postul ocupat Comisia Națională de Evaluare şi Organizare a ONM 
  

Participări la congrese/ 
conferințe de specialitate 

 

  

 - Noiembrie 2021, 29th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Antwerp, Belgia  

- Octombrie 2019, 27th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Chicago, USA 

- Septembrie 2019, Mate și Arte, - concurs cu premii, în cadrul Strada Copiilor, 

Strada de C’Arte, organizat de Biblioteca Centrală Universitară 

- Octombrie 2018, 26th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Vilnius, Lituania 

- Noiembrie 2017, Conferința Națională a Comunității Educație pentru Științe 

- SCIENTIX, a II-a ediție 

- Septembrie 2017, 2nd World OER Congress, Ljubliana, Slovenia 

- Octombrie 2017, 25th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Luzern, Elveția  

- Octombrie 2016, 24th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Lviv, Ucraina  
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- Iulie 2016, 13th International Congress on Mathematical Education (ICME 

13), Hamburg, Germania 

- Octombrie 2015, 23th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Goteborg, Suedia  

- Octombrie 2015, Conferința Națională a Comunității Educație pentru Științe 

- SCIENTIX, I ediție 

- Ianuarie 2015, epiSTEME-6, Sixth International Conference to Review 

Research on Science, Technlogy and Mathematics Education, Homi Bhabha Centre 

for Science Education, Indian Institute of Technology, Mumbai, India 

- Octombrie 2014, 22nd International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Puerto Rico, Puerto Rico 

- Septembrie 2014, Vth  Congress of Mathematicians of Macedonia, Ohrid, 

Macedonia 

- Octombrie 2013, 21th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Edinburgh, Scoția  

- Octombrie 2012, 20th International Annual Scientific Meeting of the 

Association „Kangourou sans Frontières”, Protaras, Cipru  

- Septembrie 2012, MASSEE International Congress on Mathematics, 

MICOM 2012, Sarajevo, Bosnia şi Herțegovina  

- Septembrie 2011, eduVision 2020, MECTS, MAE, MCSI, SIVECO, 

Bucureşti, România 

- Martie 2011, International Seminar for the Development of Educational 

Assessment, IDEE, ARACIP, Cyprus Mathematical Society, Sinaia, România 

- Ianuarie 2011, epiSTEME-4, Fourth International Conference to Review 

Research on Science, Technlogy and Mathematics Education (Historical, 

philosophical and socio-cultural studies of STM-implication for education; 

cognitive and affective studies of STME; curriculum and pedagogical studies in 

STME: assessment and evaluation, educational initiatives and innovations, role of 

ICT in teaching-learning, classroom discourse, professional development of 

teachers), Homi Bhabha Centre for Science Education, Tata Institute of 

Fundamental Research, Mumbai, India 

  

 

Publicații  
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 - Trends in International Mathematics and Science Study România în TIMSS 

2019: Raport de țară, București, 2021 

- Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019 – 

2020, Matematica – îndrumar pentru profesori (coord.) – EDP, București 2020  

- Ghid pentru admitere în colegiile naționale militare, Editura Sigma, 2018 

- Raport Național EN VI 2017 – Analiza rezultatelor evaluării naționale la 

finalul clasei a VI-a, proba Matematică și Științe, CNEE, 2017 

- Raport Național EN VI 2016 – Analiza rezultatelor înregistrate la evaluarea 

națională la finalul clasei a VI-a, proba Matematică și Științe, CNEE, 2016 

- Raport Național EN VI 2015 – Analiza rezultatelor înregistrate la evaluarea 

națională la finalul clasei a VI-a, proba Matematică și Științe, CNEE, 2015 

- Greșeli tipice în învățarea matematicii, Editura Didactică și Pedagogică, 2013 

- Învățarea matematicii. Ghid metodologic pentru un demers didactic eficient, 

Editura Didactică și Pedagogică, 2013 

- Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii – 

Modul A: Competențe curriculare – priorități ale reformei, 2012 

-  Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoașterii – 

Modul B: Dezvoltarea profesională în societatea cunoașterii, 2012 

- Ghid de evaluare – disciplina Matematică (INSAM), Editura ERC Press, 2011 

- Evaluare semestrială – clasa a VII-a, Editura Universitas XXI, Iași, 2008 

- Teste de verificare pentru clasa a IV-a – matematică și limba română, Editura 

Canova-Den, Iași, 2007 

- Mathematics and Sciences Assessment for 12 year old students – The Romanian 

Experience: Increasing the effectivenessof the teaching-learning –assessment 

process using Information and Communication Technology,  Gabriela Streinu-

Cercel, Bogdan Cristescu,decembrie 2015, epiSTEME-6, Emerging 

Computational Media and Science Education, Homi Bhabha Centre for 

Science Education, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, India 

- Interdisciplinary (mathematics, physics and biology) national testing in 

Romania – personalized teaching and learning plans, Gabriela Streinu-Cercel, 

Bogdan Cristescu, Liviu Blanariu, Daniela Blanariu, septembrie 2014, Vth  

Congress of Mathematicians of Macedonia, Ohrid, Macedonia 

Aptitudini şi competențe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  B2 

Limba franceză   C1  C1  C1  C1  B2 

Limba italiană   B1  B1  B1  A2  A1 

Limba spaniolă   A2  A2  A2  A2  A1 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competențe şi abilități sociale - abilități de comunicare 

- abilități pentru lucrul în echipă 

- capacitate de analiză și sinteză 

- persoană deschisă, sociabilă 

- calități pedagogice excelente 

- atenție la detalii 
-  

  

Competențe şi aptitudini 
organizatorice 

- competențe specifice formării adulților 

- competențe de evaluare 

- competențe digitale 

- competențe de coordonare a relațiilor de grup 

- audit și asigurarea calității în învățământul preuniversitar 

- management de proiect 

- managementul riscului și al schimbării 

- abilități de coordonare și abilități de lider 

- capacitate de planificare și organizare 

- orientare spre rezultate și atingerea obiectivelor în termenele prevăzute 

- abilități de analiză, sinteză şi structurare a informațiilor 

- capacitate organizatorică și administrativă pentru planificarea și desfășurarea 

întâlnirilor de lucru în echipe interdisciplinare 

- capacitatea de a organiza activități de cercetare evaluativă 

- capacitatea de a organiza activități de documentare și de redactare a textului 

științific 

- capacitatea de a realiza documente cadru pentru buna desfășurare a proiectului 

- capacitatea de utilizare a documentelor de politică educațională și europeană 

- bună gestiune a timpului şi a lucrului sub presiune, cu termene stricte 
  

Competențe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- utilizator avansat pachet Microsoft Office şi softuri de matematică 

- experiență anterioară în lucrul cu bazele de date 
  

  

Permis(e) de conducere categoria B din 2007 
  

Anexe Diploma licență, studii aprofundate, doctorat, alte diplome şi certificate etc. 

 

Bogdan Cristescu 


