Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

Cetăţenia
Data naşterii
Sex

HADÎMBU STELIAN VASILE

Română
20 august 1971
Masculin

Aria ocupaţională vizată INSPECTOR DE SPECIALITATE INFORMATICĂ
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Principalele activităţi şi responsabilităţi
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1995 – prezent
PROFESOR DE INFORMATICĂ
COLEGIUL NAŢIONAL ,,COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI
EDUCAŢIE
Profesor de Merceologie(1995-2006) la Liceul Economic nr.2 (Grupul Şcolar “Virgil
Madgearu”)
Profesor de informatică (2001-2009)
Am 14 de ore de informatică pe săptămână datorită faptului că sunt inspector de informatică
cu jumătate de normă. Sunt implicat în proiecte educaţionale, naţionale şi interanţionale.
Membru în Consiliul Consultativ al disciplinei la nivel judeţean(2005-2009)
Am asigurat consultanta in probele de curriculum, am indrumat si am sprijit activitatea
profesorilor de informatica din judet, am participat la concursurile de titularizare, la toate activitatile
specifice organizate de I.S.J Iasi
Coorodonator al Cercului Metodic Iasi( 2006-prezent)
Am coordonat activiteatea metodica la nivelul judeţului la nivelul şcolilor generale, am elaborat
modele de programe, instrumente de evaluare si notare pentru gimnaziu. Am organizat toate olimpiadele
locale şi judeţene de informatică pentru gimnaziu.
Profesor metodist (2006-prezent)
Am indrumat, sprijinit si evaluat activitatea profesorilor din judetul Bacau, cu precadere a celor
debutanti, contribuind astfel la implementarea unei pedagogii moderne in care invatamantul este centrat
pe elev
Profesor diriginte ( 1997-prezent)
Am colaborat cu psihologul scolii organizand dezbateri pe diverse teme, de asemeni am
colaborat şi cu părinţii şi cu colectivul de profesori ai clasei, în rezolvarea tuturor problemelor care au
aparut.
Activitea de voluntariat s-a concretizat in actiunile de intrajutorare a copiilor cu nevoi sociale si a
minoritatilor
Formator naţional AeL (2006)
Am colaborat cu reprezentanţii CCD si SIVECO în vederea perfecţionării cadrelor didactice din
judetul Iaşi prin organizarea de cursuri de utilizare a platformei AeL în şcoli.
Inspector resurse umane (2007)
Am participat la activitaţi de formare a adulţilor desfăşurate prin CCD Iaşi.
Instructor Oracle (2007)
Am urmat cursurile de instructor SQL in cadrul Academiei Oracle Romania. Am desfăşurat
activităţi de instruire a elevilor in cadrul Academiei Oracle.
Membru Comisia Naţională Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (2007)
Am participat la toate activităţile comisiei naţionale de realizare şi avizare a programelor
şcolare la disciplina Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor
Membru Comisia Naţională Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor (2007)

Am participat la toate activităţile comisiei
Curs de perfecţionare organizat de către „Across Limits Ltd.” Hamrun, Malta (2008)
Am participat la cursurile de formare IT „Creating E-Learning Courses Hands-On Tools &
Practical Tips” desfăşurat în Malta 08-12 septembrie 2008 Malta
Curs de perfecţionare pentru profesori organizate prin Casa Corpului Didactic Iaşi
Am participat în perioada 2008 – 2009 ca formator C.C.D. Iaşi al cursului pentru adulţi
„Tehnologia Informaţiei şi a Comunicării”, curs acreditat de către Ministerul Educaţiei li Inovării.
Membru al European Trade Union Committee for Education
Am participat în calitate de membru la Conferinţa Internaţională „European eLearning Forum
for Education” (E.L.F.E.) desfăşurată în septembrie 2009
Absolvit curs de formare a adulţilor
Am participat la diverse cursuri de formare a adulţilor organizate de căte C.C.D. Iaşi şi de către
Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului finanţate de către Banca Mondială.

Educaţie şi formare
Perioada
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

26.02.2007 – 28.03.2007
Instruire formatori
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Certificat de absolvire

Perioada

10.03.2007

Perioada

08.02.2008 – 17.03.2008

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Manager proiect
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Certificat de absolvire
20.08.2007
Oracle Academy Institute
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului in colaborare cu ORACLE Romania
Diplomă de absolvire
14.09.2007 – 08.12.2007
Inspector Resurse Umane
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Certificat de absolvire

Perioada Martite 2007
Calificarea / diploma obţinută Curs de formare pentru adulti
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ministerul Educaţiei Cercetării si Tineretului
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de Adeverinţă de absolvire
învăţământ / formare
Perioada
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26.08.2006

Calificarea / diploma obţinută

Profesor gradul II

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Informatică, profesor gradul II

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi, Facultatea de informatică
Diplomă de absolvire
01.10.2000-15.05.2001

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de licenţă

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Curs postuniversitar de Informatică în cadrul cursurilor de specializare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iasi, Facultatea de Informatica
Diplomă de licenţă
26.08.1997

Calificarea / diploma obţinută

Definitivat

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Textile-Pielărie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Textile-Pielarie
Certificat de absolvire
1.10.1983- 15.06.1988

Calificarea / diploma obţinută

Licenţiat în inginerie, specializarea Textile-Pielărie

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Textile-Pielărie, Filatura-Tesatorie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Universitatea „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie
Diplomă de licenţă
2007 – Rezolvări variante Informatică Bacalureat 2007, Editura Gil
2008 – Culegere de probleme, Editura Gil
2008 - Rezolvări variante Informatică Bacalureat 2007, Editura Little Lamb

Publicatii

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

ROMÂNĂ

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris
Exprimare

Limba engleză

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

C1

Utilizator
independent

C1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar
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Competente şi abilităţi sociale

Excelente abilitati de comunicare si prezentare
Perseverent, ambiţios, atitudine pozitivă
Adaptabilitate rapidă în însuşirea de noi cunostinţe şi promovarea acestora
Autodidact în dobandirea de noi cunostinţe necesare dezvoltării personale şi profesionale
Sunt o persoană serioasă, dinamică, creativă, şi cu spirit de echipă. În cadrul catedrei de
informatică a Colegiului,,C. Negruzzi” Iaşi, am colaborat cu toţi colegii în toate proiectele ce
au fost derulate de liceul nostru dovedind că sunt un bun coleg, că mă pot incadra uşor intr-un
colectiv nou, şi cu ajutorul colegilor şi al elevilor mei am reuşit organizarea concursurilor
locale, judeţene şi naţionale. Acelaşi sprit de echipă a fost dezoltat în cadrul comisiilor
judeţene din care am făcut parte.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei.
Am experientă ca urmare a formării profesionale dobăndite la locul de muncă. În prezent sunt
inspector de specialitate informatică în cadrul I.S.J. Iaşi.

Competenţe şi cunoştinţe de Cunoştinţe excelente programare şi de utilizare a calculatorului(C++, JavaScript, Word, Excel, Operating
utilizare a calculatorului Systems, Internet, Outlook Express, PhotoShop, Linux, SQL, PHP, Corel) dobândite pe parcursul
studiilor si autodidact.

Competenţe şi aptitudini artistice

Sunt pasionat de calculatoare, prelucrare multimedia(audio-video).

Informaţii suplimentare În anul 2004 am obţinut rezultate foarte bune la faza naţională a Olimpiadei de Informatică cu elevul Diac
Paul de la Colegiul „C. Negruzzi” îndrumat de către mine. Elevii îndrumaţi de către mine au obţinut
rezultate remarcabile la etapele judeţene şi naţionale ale Olimpiadei de Informatică din 2003 până în
prezent. Am obtinut cu elevii coordonati de catre mine premii la concursuri nationale de soft educational
si pagini WEB.
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