
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PRAVĂŢ CRISTIAN 

Telefon 0745270061 

E-mail cristian.pravat@isjiasi.ro, cristian_pravat@yahoo.co.uk 

Naţionalitate română 

 
 

Experienţa profesională  

Perioada   13 mai 2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Școlar General Adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Curriculum și inspecție școlară 

Numele angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași 

  

Perioada octombrie 2016–12 mai 2021 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Școlar pentru Matematică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Îndrumarea şi controlul activităţii profesorilor de matematică din judeţul Iaşi 

Numele angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formare continuă 

  

Perioada 2016–prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice 

Numele angajatorului Colegiul Național „Garabet Ibrăileanu” Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formare continuă 

  

Perioada 2013-2014 

Funcţia sau postul ocupat Director 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Aplicarea politicilor educaţionale in unitatea de învăţământ 
Coordonarea, proiectarea, organizarea si evaluarea activităţilor din cadrul unităţii şcolare 

Numele angajatorului Colegiul Tehnic Gh. Asachi Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formare continuă 
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Perioada 2004 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de organizare şi supervizare a activităţilor extracuriculare 
Responsabil cu activităţile educative 

Numele angajatorului Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formare continuă 

  

Perioada 2000 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice 

Numele angajatorului Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formarea continuă 

  

Perioada 2011 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de formare in cadrul proiectului „ Formarea continuă a profesorilor de matematica in 
societatea cunoaşterii”, ID 63671 

Numele angajatorului ISJ  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formare continuă 

  

Perioada  2005 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor metodist 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi de formare continuă cadre didactice 

Numele şi adresa angajatorului ISJ  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / formarea continuă a cadrelor didactice   

  

Perioada 1997 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice 

Numele angajatorului Colegiul de Electronică şi Telecomunicaţii „Tehnoton” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ / educaţie / formare continuă 

  

Educaţie şi formare  

  



  
 

Perioada 2013 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Grad Didactic I 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Grad Didactic II 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Definitivat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Formare continuă 

  

  

Perioada 1992 – 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în matematică 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Discipline matematice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Facultatea de Matematică  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Superior 

  

Perioada 1984 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Liceu tehnic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Industrial Comăneşti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

liceal 

 

Formare Continuă  

Perioada 12.12.2020 – 21.03.2021 



  
 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociația Română de literație 

Denumire program Programul de formare continuă ”Citesc pentru a învăța – Strategii de literație în procesul de predare – 
învățare” 

  

Perioada 18.12.2020 – 21.01.2021 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație 

Denumire program Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 
concursurile naționale (CPEECN)  

  

Perioada 03.09 – 19.09.2018 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

INFO EDUCAȚIA SRL 

Denumire program Management educațional pentru instituțiile de învățământ preuniversitar  - perspective inovative 

  

Perioada 08.09.2018 – 05.10.2018 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iași  

Denumire program Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice  care participă la examenul de definitivare 
în învățământ și concursul național pentru ocuparea posturilor / catedrelor declarate vacante / 
rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar   

  

Perioada 21.08.2018 – 16.09.2018 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iași  

Denumire program Managementul proiectelor educaționale 

  

Perioada 04 – 17.07.2017 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Iași 

Denumire program Management educațional participativ 

  

Perioada Noiembrie - decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire 



  
 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Program de formare ”Competenţe curriculare-priorităţi ale reformei şi Dezvoltare profesională în 
societatea cunoaşterii”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CCD Iasi  în cadrul proiectului „ Formarea continuă a profesorilor de matematica in societatea 
cunoaşterii” 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

  Cursuri de formare 

  

Perioada 01.10. – 03.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator de competente profesionale/ Certificat de absolvire 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Munca in echipa de evaluatori; perfecționarea pregătirii profesionale. Planificarea si organizarea 
evaluării. Înregistrarea si raportarea rezultatelor evaluării. Efectuarea evaluării. Elaborarea 
instrumentelor de evaluare. Analiza informațiilor si luarea deciziei privind competenta. Verificarea 
interna si verificarea externa a proceselor de evaluare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, 
Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor 

   SC SERVEX COMP.S.R.L .  Iasi 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Cod COR 241219 

  

Perioada 2006 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire studii postuniversitare de perfecţionare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul unităţii de învăţământ tehnic şi profesional / certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Gh. Asachi Iaşi, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitară 

  

Perioada   4-11 decembrie 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de participare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Curs de formare „Modalitati de atragere a finantarilor in unitati de invatamant prin intermediul 
proiectelor” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  CCD Iasi  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

  Cursuri de formare 

  

Perioada 02.02 – 12.03 2007 

Calificarea / diploma obţinută Formator / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectarea formării. Realizarea materialelor necesare formării. Desfăşurarea procesului de formare. 
Evaluarea sesiunilor de formare. Evaluarea formabililor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidarităţii sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

Asociaţia Română INFOED XXI Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

COD COR 241205 

  

Perioada   4-7 decembrie 2006 



  
 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de participare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Modalități de finanțare a proiectelor din fonduri structurale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  CCD Iași  

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

  Cursuri de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

  

Perioada   28-30 noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de participare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Cursuri de utilizare AEL  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  SIVECO Romania S.A. 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

  Cursuri de formare 

  

Perioada ianuarie – februarie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul Proiectelor  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Camera de Comerţ a Regiunii Unu Nord-Est 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

  

Perioada ianuarie – februarie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Legislaţia europeană a IMM-urilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Camera de Comerţ a Regiunii Unu Nord-Est 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

  

Perioada August 2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tehnici de vânzări 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ing Nederlanden 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

 

 
 



  
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B1 B1 B1 B1 B1 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, comunicativitate, capabil de a lucra în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte bun organizator  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Excelente aptitudini de utilizare PC – MS Office, programe de grafică – Corel Draw X3, Internet, 
Outlook Express 

  

Alte competenţe şi aptitudini Coautor al cărţii „Teste de algebră pentru liceu”, 2002 
Probleme matematice publicate în revista “Recreaţii matematice” şi Revista Matematică din Timişoara 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


