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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume CRETU NICOLETA CRISTINA 

Adresă(e) Str.Toma cozma nr.85 bl.572.sc.C ap.15 Loc. Iași Jud Iași 

Telefon(oane)  Mobil: 746076040 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ncretu67@yahoo.com 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) româna 
 

 

Data naşterii 24.08.67 
 

 

Sex feminin 
  

Funcția 

 Domeniul ocupaţional 

INSPECTOR ȘCOLAR PENTRU MATEMATICĂ 
EDUCAŢIE 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.09.1999(titularizare prin concurs)- până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de matematică,Director (prin concurs ISJ Iasi 1.09.2017)al Şcolii 
Gimnaziale Ion Creangă Iaşi 
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Activităţi şi responsabilităţi principale -prevăzute în fișa postului 
-coordonarea si organizarea activității de predare la clasă  
-de orientare si consiliere a elevilor 

  -responsabilul comisiei  de formare continuă(2009-2011) 
-responsabilul CEAC la nivelul școlii 
-membru în consiliul de administrație(2002-2006; 2013-2021) 
-responsabilul cercului pedagogic I7(2011) 
-metodist I.S.J.Iași ca urmare a concursului din 2010  
-participare/coordonare proiecte educationale la nivel local ,județean ,national 
sau internațional 
- membru in Corpul National  de Experti in Manegement Educational -2012 
-preşedinte al comisilor din centrul  de examen Evaluare Naţională 
2014,2015,2016,2017,2018 
-membru în comisie din centru de examen Bacalaureat 2016,2017,2018,2019 
-vicepresedintele comisiei de examen Bacalaureat 2020 
-secretar în comisia de organizare a Olimpiadei județenede matematică 
-membru in comisia de organizare a examenului de Titularizare2020, 
2019,2018 
-profesor evaluator în comisiile din centrele de evaluare pentru Evaluarea 
Naţională  
-Membru in echipa proiectului Erasmus + ,,STEPS TOWARDS FUTURE”2018-
2021 
 

Numele şi adresa angajatorului ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”,IAȘI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educational 

Perioada 01.09.1998-31.08.1999(detasare) 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi principale    -prevăzute în fișa postului 
-coopredarea  matematicii la clasele V-VIII 
 -de orientare si consiliere a elevilor 
 

Numele şi adresa angajatorului LICEUL „MIRON COSTIN”,IASI 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educational 

Perioada 1.09.1997-1.09.1998(Titularizare prin concurs) 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de matematică(detasare și suplinire) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -prevăzute în fișa postului 
- coordonarea si organizarea activității de predare la clasă 
-de orientare si consiliere a elevilor 

Numele şi adresa angajatorului Școala SATU NOU comuna SCHITU DUCA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educational 

Perioada 1.09.1991 -1.09.1996 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi principale -prevăzute în fișa postului 
- 
-de orientare și consiliere a elevilor 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Școala Gimnazială „ALEXANDRU CEL BUN” ,Iasi 

Perioada 1.09.1989 (repartiție guvernamentală)-1.09.1991 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  de matematică 

Activităţi şi responsabilităţi principale -prevăzute în fișa postului 
-predarea  matematicii la clasele V-VIII 
-de orientare și consiliere a elevilor 

Numele şi adresa angajatorului Școala cu clasele I-VIII Bocicoel com.Bogdan Voda jud.Maramureș 

FORMARE PROFESIONALA  

Perioada Septembrie- noiembrie 2018 

                   Calificarea / diploma obţinută Curs de formare MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE CRIZĂ 
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*Disciplinele principale studiate / 
**competenţe profesionale dobândite 

*Management clasei de elevi,premisă a eficienței procesului instructiv-
educativ.Relații și interacțiuni educationale în mediul școlar.Managementul 
situațiilor de criză educațională în clasa de elevi. Managementul situațiilor de criză 
educațională pe etape de evoluție școlară. Managementul situațiilor de criză 
educațională pe probleme specifice.Rolul echipei de specialisti în managementul 
situațiilor de criză educațională. 
**Competențe de operaționalizare a teoriilor moderne și a conceptelor privind 
managementului clasei de elevi, situație de criză educațională.Competențe de 
identificare a factorilor de risc pentru situațiile de criză educațională.Competențe de 
proiectare a strategiilor de interventieîn situații de criză educațională.Competente 
de organizare și evaluare a unor programe de interventieîn situații de criză 
educațională.Competențe de colaborare în cadrul echipei de specialiști în vederea 
implementării unor programe de intervenție în situație de criză educațională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de proiect.Marketing:decizie și previziune în educație.Legislație și 
deontologie în învățământ.Proiectarea,managementul și evaluarea 
programelor.Managementul curricumului.Pedagogia activităților 
extrașcolare.Psihopedagogia adultilor.Teoria ți practica evaluării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CASA CORPULUI DIDACTIC IASI 

  

Perioada 30.06-30.07 2017 

                   Calificarea / diploma obţinută Curs de formare MANAGEMENT EDUCATIONAL PARTICIPTIV 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de proiect.Marketing:decizie și previziune în educație.Legislație și 
deontologie în învățământ.Proiectarea,managementul și evaluarea 
programelor.Managementul curricumului.Pedagogia activităților 
extrașcolare.Psihopedagogia adultilor.Teoria ți practica evaluării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CASA CORPULUI DIDACTIC IASI 

Perioada 2014-2016 

Calificarea / diploma obţinută Master MANAGEMENT EDUCATIONAL  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de proiect.Marketing:decizie și previziune în educație.Legislație și 
deontologie în învățământ.Proiectarea,managementul și evaluarea 
programelor.Managementul curricumului.Pedagogia activităților 
extrașcolare.Psihopedagogia adultilor.Teoria ți practica evaluării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea PETRE ANDREI, Facultatea de Psihologie și Științele Educație Iași 

Perioada Septembrie –decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută „Formarea continuă a profesorilor de matematică în societatea cunoaşterii”,Adeverinta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategii de evaluare.Standarde profesionale pentru profesia didactica . Proiectarea 
pedagogică a activităţilor de instruire şi educaţie. Moduri şi forme de organizare a 
activităţilor didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

POSDRU/87/1.3/S/63671implementat de: INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IASI 

  

Perioada 30.01.2012-17.02.2012 

Calificarea / diploma obţinută MENTOR-cod COR 235902 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicarea-concept, structura,particularități,repere metodologice. .Strategii de 
evaluare.Standarde profesionale pentru profesia didactica si cea de mentor. 
Proiectarea pedagogică a activităţilor de instruire şi educaţie. Moduri şi forme de 
organizare aactivităţilor didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASOCIAȚIA DIDAKTICOS TIMIȘOARA /C.C.D.Iasi 

  

Perioada Decembrie 2011-ianuarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută MANAGEMENT EDUCATIONAL 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management de proiect.Marketing:decizie și previziune în educație.Legislație și 
deontologie în învățământ.Proiectarea,managementul și evaluarea 
programelor.Managementul curricumului.Pedagogia activităților 
extrașcolare.Psihopedagogia adultilor.Teoria ți practica evaluării. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ASOCIAȚIA DIDAKTICOS TIMIȘOARA /C.C.D.Iasi 

  

Perioada Ianuarie-aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută ATESTAT DE FORMARE CONTINUA A PERSONALULUI DIDACTIC   
UNIVERSITARIA I 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curriculum,instruire ,evaluare.Metode calitative și cantitative în cercetarea 
educațională.Didactica matematicii.Capitole speciale de matematica.Metode de 
rezolvare a problemelor de matematică elementară cu calculatorul. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIV. ALEXANDRU IOAN CUZA IAȘI. 
Facultatea de psihologie și științe ale educației. 

  

Perioada 5.09-14.09.2008 

Calificarea / diploma obţinută PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE A COMPETENȚELOR DE 
EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE(DeCeE) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea optimizată aprevederilor și cerințelor documentelor normative pe baza 
analizei Curriculumului Național și a metodologiilor specifice.Proiectarea unui 
instrument de evaluare scrisă / practică/orală. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CENTRUL NAȚIONAL PENTRU CURRICULUM ȘI EVALUARE ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 

  

Perioada 25mai-12 iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA CLASEI DE ELEVI /ADEVERINTA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa  corpului didactic Iași 

  

Perioada 17-21 setembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută STAGIU DE FORMARE PENTRU PILOTAREA,,PROGRAMULUI NAȚIONAL DE 
EDUCATIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ANER,MECT și UNICEF 

  

Perioada 2000-2002 

Calificarea / diploma obţinută GRADUL DIDACTIC  I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA AL.I.CUZA 

  

Perioada Iunie-septembrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută ABILITARE CURRICULARĂ-DIDACTICA MATEMATICII 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CCD IASI 

  

Perioada 23.02-05.06.2001 

Calificarea / diploma obţinută METODOLOGIA LECTURII ȘI SCRIERII PENTRU DEZVOLTAREA GÂNDIRII 
CRITICE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CASA CORPULUI DIDACTIC IAȘI 

  

Perioada O6.2001 

Calificarea / diploma obţinută FORMARE  EXAMINATORI 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISJ. IAȘI 

  

Perioada 2000 
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Calificarea / diploma obţinută PROIECTARE ȘI EVALUARE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CENTER EDUCATION 2000+ 

  

Perioada 3-7.09.1998 

Calificarea / diploma obţinută MODALITĂȚI DE REALIZARE A ACTIVITĂȚII DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CASA CORPULUI DIDACTIC 

  

Perioada 28.08-2.09 1997 

Calificarea / diploma obţinută GRADUL DIDACTIC  II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA AL. I. CUZA 

  

Perioada .08.1992 

Calificarea / diploma obţinută DEFINITIVAT 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA AL.I.CUZA FACULTATEA DE MATEMATICĂ 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

Germană   Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale     Competențe de comunicare – dovedite prin întreaga activitate la catedră, 
reușind să comunic foarte bine cu parinții elevilor mei chiar dacă provin din 
medii  sau culturi diferite .  

  Competențe de relaționare și empatie   
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 spirit organizatoric  
  capacitate de sinteză  
  capacitate de analiză obiectivă a situaţiilor  
  disponibilitate pentru lucru în echipă  
  autoexigenţă  

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competențe TIC – redactare, prezentări Power point, comunicare on-line,slide-
show,utilizare Excell , Microsoft Office, soft-uri de matematică . 
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              Alte competenţe şi aptitudini  I. Participare și coordonare de proiecte educationale : 
-nivel local,,Proiect de educație antreprenorială,,(coordonare).,,Careul de 
joi,,(participare) 
-nivel județean: Proiectul educaţional„Imaginaţie şi creativitate” –coordonare 
,,Punți nevăzute,,(participare),,Omagiu diaconului si invățătorului Ion Creangă 
,,(coordonare).,,Zece seri culturale ,,(membru in echipa de proiect) 
-nivel național :,,ECO-ȘCOALA ION CREANGĂ-IAȘI-,O ȘCOALĂ MODEL CU 
ÎNVĂȚAMÂNT DE CALITATE,, (membru in echipa de proiect) , 
-Coordonator proiectelor aprobate in CAEJ –CAER  Mărţisor-Tradiţie si Simbol 
2014-2016, Festivalul de folclor Cânt si joc de pretutindeni 2015,2016,2017, 
Bulgăre de Humă 2016, Concurs de dans IMPREUNĂ PENTRU VIITOR 
-nivel internațional: 
1,,GHID TURISTIC PENTRU ADOLESCENȚI,,(membru in echipa de proiect) 
2,,Cultură individuală și colectivă-valoare europeană,, .(finanțat Pfare)(participare 
la activități).,, 
 3.PROACȚIUNE PENTRU MEDIU-Campanie de educație de mediu în regiunea 
transfrontalieră România-Moldova,,(colaborator)  
4.,,Proiect COMENIUS Educație ,cultură,istorie,, (participare la activități.). 
5.,,CREȘTEREA CALITĂȚII INVĂȚĂMÂNTULUI MATEMATIC ȘI ȘTINȚIFIC 
PREUNIVERSITAR PRIN INFORMATIZAREA CONCURSURILOR DE MASĂ –
ICOM,, POSDRU 17/1.1/G/37412 )(participare la activități) 
II.Participare la conferinţe şi simpozioane: 
-nivel naţional: 
1 Conferinţa de lansare a proiectului Fii pregătit!Program educaţional de 
sprijin pentru dezvoltareacompetenţelor cheie 
2.Conferinţa Retrospectivă asupra educaţiei în anul 2013 
3.Forumul Educaţional Magister-Şcoala şi familie-nevoia de comuniune 
2016 
4. SIMPOZION NAŢIONAL KREATICON 2014 ,2015 
-nivel internaţional: 
1DISASTER AND POLUTION MONITORING -2004  
2.EDUCAŢIA PENTRU VALORI DE O PARTE ŞI DE ALTA A PRUTULUI 2008 
 

 Implementarea la nivelul școlii a Programului național de educație 
pentru cetațenie democratică,, și a progamelor JUNIOR 
ACHIEVEMENT , 

 Voluntar și colaborator al Organizației Salvați copiii. 
 Voluntar SNAC 
 Membru în comisiile de organizare, evaluare sau secretariatul 

olimpiadelor și concursurile de matematică 
 Coautor al culegerilor ,,Teste de matematică pentru pregătirea 

examenului de capacitate,,(1999),,Teste de matematică  clasele V-
VIII (2001) ,,Olimpiada de matematică 2003-2004 ,,(2005) 
Olimpiada de matematică 2011-clasa a-VIII-a (2011) 

 Elaborare de subiecte la concursuri de matematică. 
 Propunator de exerciții în ,,Gazeta matematică, 
 Colaborator al revistei de matematică Alfa, 
 Membru al S.S.M.R. , asociației F.T.Câmpan 

 
  

  

  

Anexe 
-actele doveditoare sunt anexate in portofoliul personal 

 


