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Informaţii personale  

Nume / Prenume ILIE CONSTANTIN CORNELIU 

Adresă(e) Str. Anton Crihan nr.6, Bl. D21,  Et.I, Ap. 6, Iaşi, România 

Telefon(oane) 0232 / 225647 Mobil:  0040742314251 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) fifi.ccilie@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 02.06.1955 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Inspector școlar Învățământ Primar 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 01. 01. 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar de specialitate - Învăţământ primar  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Îndrumarea, monitorizarea şi evaluarea procesului de predare -  învăţare - evaluare din 
unităţile de învăţământ preuniversitar în vederea asigurării calităţii actului educaţional; 

- Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul primar; 
- Participarea în comisiile pentru acordarea salariilor şi gradaţiilor de merit, a 

recompenselor  (ordine, distincţii, decoraţii) şi în cele de anchetă; 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului  Iaşi    Str. N. Bălcescu, nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Domeniul preuniversitar 

Perioada 1.09. 2010 –  28.02. 2011 
01.02. 2012  -  31. 07. 2013 
 

Funcţia sau postul ocupat A.    Expert pe termen scurt în proiectul  POSDRU/91/12.2/S/61264  SCAN  „Salvaţi copiii de 
abandon şi neintegrare” 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

 Activități de selecţie-evaluare a copiilor incluşi în proiect  

 Organizarea grupelor de formare derulate prin proiect 

 Verificarea documentelor formării predate de către formatori 

 Utilizarea echipamentele informatice puse la dispoziţia proiectului pentru gestionarea 
bazei de date a profesorilor participanţi la formare 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului iaşi    Str. N. Bălcescu, nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Domeniul preuniversitar 

Perioada noiembrie 2011-iunie2013 

Funcţia sau postul ocupat Formator in cadrul Proiectului POSDRU ID 87/1.3/63671 ,,Formarea continuă a profesorilor 
de matematică în societatea cunoaşterii’’ pe programul acreditat ,,Dezvoltarea profesională 
în societatea cunoaşterii’’ 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Folosirea metodelor de invăţare în prin cooperare pentru dezvoltarea competenţelor 
matematice 

- Utilizarea platformelor on line şi realizarea grupurilor de discuţii ale cadrelor didactice din 
învăţământul primar pe problematica proiectării unităţilor de învăţare la disciplina 
matematică 

- Monitorizarea rezolvării temelor propuse de proiect pe platforma acestuia 

Numele şi adresa angajatorului MEN, Inspectoratul Şcolar al Judeţului iaşi    Str. N. Bălcescu, nr. 26 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Continuă a cadrelor didactice 

Perioada 1. 09. 2006 – 31.08. 2007 
 

Funcţia sau postul ocupat formator 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Organizarea suportului de curs ,,Educaţie incluzivă-mijloc eficient de diminuare a 
eşecului şcolar’’ 

- Susţinerea activităţilor din cadrul cursului;  

Numele şi adresa angajatorului     Casa Corpului Didactic Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Învăţământ preuniversitar 

Perioada    1. 09. 1982 - 31. 12. 2003 
 

                  Funcţia sau postul ocupat    Învăţător/institutor  – învăţământ primar 
 

        Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare-învăţare pentru elevii de vârsta şcolară mică 

                Numele şi adresa 
angajatorului 

ŞCOALA  Nr. 36 Iaşi/Şcoala ,,Vasile Conta’’ Iaşi, str. Gh. Doja nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Învăţământ preuniversitar 

Perioada    1. 09. 1990 - 31. 12. 2003 
 

                  Funcţia sau postul ocupat    Director adjunct 
 

        Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţilor instructiv-educative de la nivelul învăţământului primar 
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                Numele şi adresa 
angajatorului 

ŞCOALA  Nr. 36 Iaşi/Şcoala ,,Vasile Conta’’ Iaşi, str. Gh. Doja nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Învăţământ preuniversitar 

Perioada  1. 09. 1978 - 31. 08. 1982 
 

                  Funcţia sau postul ocupat     Învăţător – învăţământ primar 
 

 

        Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

    Activităţi de predare-învăţare pentru elevii de vârsta şcolară mică  

                Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala nr. 19, Iaşi, str. Aleea Nicolina, nr. 167  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Învăţământ preuniversitar 

Perioada   03.07.1975-31.08.1978 
 

                  Funcţia sau postul ocupat   Învăţător – învăţământ primar 
 

        Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-   Activităţi de predare-învăţare pentru vârsta şcolară mică  
 
 

                Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Nr. 23 Iaşi Aleea Decebal nr.10  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie. Domeniul preuniversitar 

Educaţie şi formare  

  

Perioada    2003 - 2006 
 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat in psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-   Psihologie generală, Psihologia dezvoltării, Psihologie socială, Psihologia vârstelor, 
Psihologie organizaţională, Psihologie pedagogică, Logică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea ,,Petre Andrei’’ din Iaşi – Facultatea de Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare-licenţiat 

Perioada    2001 - 2003 
 

Calificarea / diploma obţinută Institutor-muzică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-  Psihologie generală, Psihologia dezvoltării, Psihologia vârstelor, Psihologie pedagogică, 
Compoziţie muzicală, Metodica predării muzicii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de scurtă durată 

Perioada    1988 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută Gradul Didactic I – învăţător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-  Teoria creativităţii, rolul jocului didactivc în învăţare 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala Normală ,,Vasile Lupu’’ Iaşi 

Perioada    1984 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Gradul Didactic II – învăţător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-  Limba şi literatura română si metodica predării limbii române, matematică şi metodica 
predării matematicii, pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic ,,Vasile Lupu’’ Iaşi 

Perioada    1979 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută Definitivat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-  Limba şi literatura română si metodica predării limbii române, matematică şi metodica 
predării matematicii, pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic ,,Vasile Lupu’’ Iaşi 

Perioada    1970 - 1975 
 

Calificarea / diploma obţinută învăţător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-   Discipline de cultură generală, Psihologie generală, Psihologia şcolară, Didactici aplicate 
ale disciplinelor din învăţământul primar 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic ,,Vasile Lupu” Iaşi 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare iniţială 

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 franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba engleză   B1  B1  A2  A2  A2 

Competenţe şi abilităţi sociale - Abilităţi de comunicare şi interrelaţionare, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii;  
- Abilităţi de lucru în echipă, dezvoltate permanent în cadrul proiectelor din instituţiile în care 

am profesat;  
- Capacitatea de a utiliza adecvat autoritatea, disponibilitate spre efort – dobândite în cadrul 

activităţilor, proiectelor educaţionale; 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Aptitudini în coordonarea activităţilor de diferite tipuri desfăşurate cu elevi şi cadre didactice  
- Abilităţi de organizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor de formare (în special, 

formare continuă profesori); 
- Promptitudine, responsabilitate,  flexibilitate, iniţiativă, spirit analitic,  abilităţi de organizare,  

coordonare – dobândite în cadrul proiectelor, activităţilor; 
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Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentelor multimedia în activităţile de predare 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Aptitudini de bază în utilizarea calculatorului: MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 
navigare Internet 

- Abilităţi de utilizare a PC-ului, operare Word - dobândite prin cursul  “Sistemul Edudoc de 
management al documentelor şi fluxurilor de lucru” şi exersate în realizarea de documente, 
lucrări de specialitate 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Dansator în cadrul Ansamblurilor Doina Moldovei, Doina Carpaţilor, Plaiuri Cotnărene, 
Corăghiasca din Deleni 

  

Alte competenţe şi aptitudini Expert formare şi organizare instruiri în cadrul Proiectului POSDRU/153/1.1/S/141726 
,,Povestea limbii române. Curriculul opţional şi resurse educaţionale pentru clasa a III-a’’ 
Membru în grupul de lucru pentru elaborarea planificărilor calendaristice şi 
proiectarea unităţilor de învăţare la disciplina educaţie muzicală-clasele I-IV, postate pe 
site-l MECS în septembrie 2011. 
Membru în grupul de lucru la nivelul judeţului Iaşi pentru elaborarea regulementului de 
organizare şi funcţionare a unităţilot din învăţământul preuniversitar 
Colaborator extern la nivel național- expert în evaluarea și acreditarea unităților de 
învățămȃnt preuniversitar din Romȃnia în cadrul ARACIP 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Referinţe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prof. dr. Camelia Gavrilă,inspector general, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Iaşi 
Prof. dr. Elvira Rotundu, director Colegiul ,,Costache Negruzii’’ Iaşi 
Prof. Ionela Bărbuş, director Şcoala ,,Vasile Conta Iaşi 
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Informaţii suplimentare Listă lucrări publicate: 
 

 
 

Auxiliare curriculare 

 ,,Deschide poarta clasei a V-a”,(ediţie adăugită şi revăzută) Editura AS’S, 2007 

 ,,Deschide poarta clasei a V-a”, Editura AS’S, 2005, 2006 

 ,,Un pas mic spre rezultate mari - al doilea pas- ediţia a II-a revăzută şi adăugită’’ 

Editura AS’S, 2004 

 ,,Un pas mic spre rezultate mari (al doilea pas)’’, Editura Altius Academy, Iaşi, 2003 

 ,,Un pas mic spre rezultate mari (primul pas)’’, Editura Altius Academy, Iaşi, 2002 

 ,,Şi încă un pic de matematică’’, Editura AS’S, 2001 

 referent ştiinţific al Manualului de Geografie, clasa a IV-a, editura ES’Print, 2006 

 
Studii şi articole ştiinţifice: 

 Perpetua reformă în vol. Simpozionul judeţean Sătămâna Educaţiei Ieşene,Iaşi, 
2011, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 978-973-7846-05-1; 

 Dezvoltarea unor competeţe cheie în cadrul taberelor şcolare în vol. Simpozionul 
judeţean Sătămâna Educaţiei Ieşene,Iaşi, 2010, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 978-
973-7846-05-1; 

 Calitatea în educaţie mai înseamnă profesionalism şi devotament? în vol. 
Simpozionul judeţean Zilele Şcolii Ieşene,Iaşi, 2009, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 
973-7846-05-2; 

 Cunoaşte şi respectă reguli-salvează-ţi viaţa în volumul Simpozionul internaţional 
,,Educaţia rutieră a copiilor-siguranţa vieţii, 2008, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 973-
85201-1-8; 

 Părinţii -resursă importantă în educaţia copiilor cu CES, în volumul  Integrarea 
şcolarpă a copiilor cu ces şi servicii educaţionale de sprijin în şcoala incluzivă, 
Editura PIM, 2008, Iaşi, ISBN 606-520-048-4 

 Ce mai înseamnă să fii părinte… Simpozionul judeţean Zilele Şcolii Ieşene,Iaşi, 
2008, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 978-973-85201-6; 

 Despre… comunicarea prin muzică Simpozionul judeţean Zilele Şcolii Ieşene,Iaşi, 
2008, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 973-85201-5-0; 

 Şcoala şi familia perteneri ai succesului şcolar Simpozionul judeţean Zilele Şcolii 
Ieşene,Iaşi, 2005, Editura AS`S, Iaşi, ISBN 973-85201-5-3; 
 

 
o Ordinul ,,Meritul pentru învăţământ’’ în grad de Cavaler – 2004 
o Diploma ,,Gh. Lazăr’’ clasa a II-a (2007) 

 
 

 
 

Prof. Corneliu Constantin Ilie 
 


