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INFORMAŢII PERSONALE                                                                               

Nume RODICA LEONTIEŞ 

Telefon 0745 281 378 

E-mail rleonties2005@yahoo.com 

Data naşterii 19 aprilie 1965 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

  

Perioada 1 decembrie 2006 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI IAŞI 

 Str. Nicolae Bălcescu nr 26, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat Inspector – Managementul resurselor umane 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Coordonează politicile de personal la nivelul unităţilor şcolare din jud. 

Iaşi. 

Analizează reţeaua şcolară existentă şi propune optimizarea ei. 

Urmăreşte aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare, a planului de  

învăţământ, a încadrărilor personalului didactic şi de conducere din 

unităţile şcolare. 

Organizează şi coordonează acţiunile privind mobilitatea cadrelor 

didactice conform metodologiilor de mişcare a personalului didactic 

aprobate de MECI. 

Membru al C.A. al Inspectoratului Şcolar al jud. Iaşi. 

Membru al C.A. de la Casa Corpului Didactic Iaşi. 

Membru în cadrul Colegiului de Disciplină al I.S.J.Iaşi. 

Consilier etic cf. deciziei 6251/ 30.06.2008 a I.S.J Iaşi. 

Perioada  Septembrie 2003 – în prezent 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” 

Str. Costache Negri nr. 50, cod poştal 700071, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematică, grad didactic I 

Principalele activităţi şi Responsabil Cerc pegagogic nr. 3.       



                                                                                                                                                             

Curriculum vitae 
Leontieş Rodica        
                                                                               10.04.2013 

responsabilităţi Profesor diriginte, clasa a X-a C. 

Membru în comisia de organizare a concursului naţional de 

matematică „Adolf Haimovici”. 

Membru în comisia de organizare a concursului judeţean „Euclid”. 

Membru în comisia de organizare a concursului „Mister Pi” Iaşi. 

Membru în comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de 

matematică, clasele V-VI. 

Secretar comisie Olimpiada naţională de matematică 2006. 

Profesor Centrul de Excelenţă Iaşi. 

Mentor practică pedagogică. 

Perioada  Noiembrie 1997 – Septembrie 2003 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” 

Str. Ion Creangă nr. 37, Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Membru în Consiliul de administraţie. 

Mentor practică pedagogică. 

Profesor diriginte. 

Profesor de matematică. 

Perioada  Octombrie 1990 – Noiembrie 1997 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Teoretic „Al. I. Cuza” 

Str. Ion Creangă nr. 37, cod poştal , Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Profesor diriginte 

Perioada  Septembrie 1987 – Octombrie 1990 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala nr. 5 Paşcani 

Paşcani, judeţul Iaşi. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematică 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Profesor diriginte 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

Perioada Octombrie 2007 – Iunie 2009  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi  

Facultatea de Matematică 

Master în Didactica matematicii 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Matematică 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de Master 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii de Master 

Perioada 1983 – 1987  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi  

Facultatea de Matematică şi Fizică,  

Specializare Matematică 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Matematică 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii universitare de lungă durată 

Perioada 1979 – 1983 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Real 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat ajutor analist-programator/ Diplomă de Bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Studii liceale 

Perioada 18.07.2011- 25.07.2011 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

FSE/ POS DRU/1/1.1/S/2 MECTS 
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formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Leadership şi management educaţional preuniversitar în sistem 

descentralizat 

Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  13.11.2010-15.12.2010 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Corpul de Control al Ministrului din cadrul  MECTS 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Gestiunea documentelor şcolare 

Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  04.11-13.11.2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
METODIST 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada 18.02-25.02.2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L. 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
MENTOR 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  5 februarie – 18 februarie 2009 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

SC Euro  Didactica SRL Iasi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Mentor 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Specializare 

Perioada  20 noiembrie – 13 decembrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

EDINFO SRL 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Mentor 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  17 – 19 noiembrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Vâlcea 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 

Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Stagiu de formare 

Perioada  15 noiembrie – 15 decembrie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

SC Servex Comp SRL Iaşi 
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profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Manager achiziţii 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Pregătire profesională adulţi 

Perioada 3 – 5 iunie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ISJ Constanţa 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare în 

domeniul promovării politicilor de personal în învăţământul 

preuniversitar 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  5 martie – 16 martie 2008 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Şcoala Euro Didactica SRL 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Manager proiect 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  12 noiembrie – 7 decembrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

SC Rodis Univers SRL 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Inspector resurse umane 
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Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Initiere 

Perioada  23 – 26 mai 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Iaşi  

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Managementul schimbării şi al conflictului 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinta de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  26 februarie – 8 martie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Fundaţia învăţământului preuniversitar – Filiala Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Formator 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  5 februarie – 24 martie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Formarea continuă a personalului didactic din învăţământul 

preuniversitar 

Tipul calificării/diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  1 – 3 februarie 2007 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

ISJ Mureş 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Perfecţionare „Managementul calităţii în domeniul politicilor de 

personal” 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  22 ianuarie – 28 martie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
„Metode şi instrumente de evaluare a activităţii profesorului de 

matematică” 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  ianuarie – decembrie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Fundaţia „Filocalia” Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
„Calitate şi eficienţă în managementul şcolar” 

Tipul calificării/diploma obţinută Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  28 – 31 ianuarie 2007 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Managementul proiectelor de cooperare europeană 
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Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Perfecţionare 

Perioada  30 octombrie – 1 noiembrie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Stagiul de perfecţionare cu tema „Învăţarea activă” 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  11 – 13 septembrie 2006 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Stagiul de perfecţionare cu tema „Implementarea programei – 

Consiliere şi orientare”  

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

Perioada  20 – 22 aprilie 2001 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională 

Casa Corpului Didactic Iaşi 

Fundaţia „Tineri pentru Tineri” 

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Cursul de instruire în „Educaţie pentru viaţa de familie” 

Tipul calificării/diploma obţinută Adeverinţă de absolvire 

Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 

Profesor matematică 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE PERSONALE  

Membru în comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de 

matematică, clasele V-VI 
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 Secretar comisie Olimpiada naţională de matematică 

Simpozioane, Festivaluri, Sesiuni de comunicări ştiinţifice 

 23-25 aprilie 2009 – participant cu lucrare în domeniul 

managementului resurselor umane la simpozionul naţional 

„Valenţe Europene în Educaţie”, Liceul Teoretic ,,Garabet 

Ibrăileanu” Iaşi 

 28 martie 2009 – Simpozionul Internaţional „Mediul – Prezent şi 

perspective pentru un viitor ecologic”, Liceul Teoretic „Miron 

Costin” Iaşi; 

 11 octombrie 2008 – Sesiunea de comunicări şi referate „Iaşul 

cultural – Iaşul personalităţilor” 

 23-25 martie 2007 – Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice 

„Învăţământul de informatică în contextul  Uniunii Europene”, 

Liceul de Informatică „Grigore Moisil” Iaşi; 

 martie 2006 – participant la Simpozionul Internaţional „Educaţie 

timpurie pentru valori europene” 

 14 – 15 mai 2005 – participant la a III-a Conferinţă Naţională de 

Software Educaţional, Braşov  

 22 – 25 mai 2003 – participant la a VII-a Conferinţă Naţională a 

Societăţii de Ştiinţe Matematice din România 

 Organizare şi participare la cercurile pedagogice ale profesorilor 

de matematică 

Limba maternă  Limba română 

Limbi străine cunoscute Înțelegere 

 

Vorbire Scriere 

Autoevaluare Asc

ultar

e 

Citire Participar

e la 

conversaţi

e 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

Limba engleză  

B

2 

Utiliza

re 

indepe

ndentă 

B

2 

Utilizare 

indepen

dentă 

B

1 

Utilizar

e 

indepen

dentă 

B

2 

Utilizar

e 

indepen

dentă 

B

2 

Utilizare 

independe

ntă 

Limba franceză  

B

2 

Utiliza

re 

indepe

ndentă 

B

2 

Utilizare 

indepen

dentă 

B

1 

Utilizar

e 

indepen

dentă 

B

2 

Utilizar

e 

indepen

dentă 

B

2 

Utilizare 

independe

ntă 

Aptitudini şi competenţe sociale  Abilităţi de comunicare şi relaţionare, competenţe de lucru cu adulţii, 

capacitatea de comunicare, spirit organizatoric, abilitatea de a lucra în 

echipă. 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice  
 

Examene şi concursuri organizate 

Mai 2009: Simpozionul Naţional „Victor Florin Poteraşu” – 

Interdisciplinaritatea coordonată a şcolii româneşti moderne  

Aprilie 2009: membru în Comisia de evaluare pentru examenele de 
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absolvire a Cursului de psihopedagogie pentru maiştri instructori, 

Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi; 

Martie 2009: secretar în Comisia Judeţeană de evaluare a dosarelor 

pentru acordarea Distincțiilor “Gheorghe Lazăr”; 

Iunie 2008: Concursul Judeţean de Matematică „Olimpic pentru o zi”, 

Ediţia a VI-a; 

Mai 2008: membru în comisia de organizare a Simpozionului Naţional 

„Valenţe europene în educaţie”, Ediţia a II-a; 

2003 – 2009: membru în Comisia de organizare a concursului judeţean 

„Euclid”; 

2005 – 2009: membru în Comisia de organizare a concursului naţional 

de matematică „Adolf Haimovici”; 

2004 – 2009: membru în Comisia de organizare a concursului „Mister 

Pi” Iaşi; 

2006 – secretar comisie Olimpiada naţională de matematică; 

2006 – membru în Comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de 

matematică, clasele V-VI; 

1999 – 2001: organizarea examenului de Bacalaureat la centrul de 

examen de la Liceul „Al. I. Cuza” Iaşi 

2000, 2001 – organizarea examenului de titularizare la Liceul „Al. I. 

Cuza” Iaşi (liceu reprezentativ) 

Aptitudini şi competenţe tehnice Abilităţi PC: sistem de operare Windows, pachetul Microsoft Office, 

navigare internet, administrare fişiere 

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 

INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE 

 

Apartenenţă la asociaţii 

profesionale 

 

Grade didactice 

 

 

 

Distincţii 

 

 

 

 

Lucrări publicate 

 

 

 

 

Alte activităţi 

 

 

 

 

 

 

Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România 

 

 

Grad didactic I – 1999 

Grad didactic II – 1995 

Definitivat – 1990  

 

Gradaţie de merit 

Diploma „Gheorghe Lazăr” – Clasa II 

Diploma de excelenţă pentru activitatea desfăşurată în cadrul Centrului 

de Excelenţă pentru Tineri Capabili de Performanţă Iaşi  

 

Probleme de matematică pentru Concursul “Euclid” – coautor ; 

Revista de matematică „Leris” – propunător teste; 

Subiecte pentru nota 10 – Testarea Naţională – 2006 – coautor; 

Ghid pentru absolvenţii clasei a IV-a – coautor; 

 

Corector, propunător de subiecte şi organizator la concursuri şi 

olimpiade şcolare;  

Membru al colectivului de elaborare al proiectului pentru noile 

programe de Matematică, clasele V-VIII; 
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Rezultate deosebite obţinute cu 

elevii 

 

 

 

 

Participarea la proiecte 

educaţionale: 

 

 

 

Profesor la Centrul de Excelenţă pentru tineri capabili de performanţă, 

Filiala Iaşi 

 

Concursuri şi olimpiade 

2004-2005 – Olimpiada de matematică – faza judeţeană – menţiune; 

2005 – Concursul de matematică „Alexandru Myller” – menţiune; 

2004 – Concursul de matematică „Euclid” – premiul II, premiul 

special, 3 menţiuni; 

 

„Ziua Europei – Concurs internaţional”, Univ. tehnică „Gh. Asachi” 

Iaşi, 9 mai 2009; 

Proiect MODEL (Motivating Disadvantaged through Empowering 

Learners) – proiect realizat cu sprijin financiar al Comisiei Europene 

prin programul Socrates, componenta Grundtving 2 (Educaţia 

Adulţilor), august 2004 – iulie 2007 

Proiect „Mărţişoare pentru toţi”, februarie 2005 

Proiect VAMOS – Centru pentru Cultivarea Valorilor Morale şi Civice 

pentru o Nopuă Societate – finanţat de Centrul de mediere şi Securitate 

Comunitară, 2001-2002. 

 Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013 

DMI 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de 

calitate”  

Expert Monitorizare şi evaluare - Titlul proiectului: MaST 

Networking, calitate în dezvoltarea competenţelor cheie de 

matematică, ştiinţe şi tehnologii POSDRU/85/1.1/S/58914(2010-

2012) 

 

          


