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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MAGDALINA, MARIA 

Adresă(e) România 

Telefon(oane) Fix:  Mobil:  

  

E-mail(uri) magdalinamaria@yahoo.com, marina.magdalina@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.06.1963 
  

Sex Feminin 
  

         Locul de muncă 
vizat/               

Domeniul ocupațional   

 

  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

1 septembrie 2007- prezent: 
Colegiul Național “GH. Asachi”, str. Audia, nr 3-5, Piatra Neamţ, profesor titular pe o catedră de 
informatică -TIC 

 1 septembrie 2006 - 1 septembrie 2007: 
Colegiul Tehnic  “Ion Creangă”,  str. Mărăşeşti, nr. 175, Târgu Neamţ, profesor detaşat pe o catedră de 
Tehnologia Informaţiiiolor şi Comunicaţiilor (TIC) 

1 septembrie 1990 - 1 septembrie 2006: 
Şcoala nr 11, str. Gavril Galinescu, nr 3, Piatra Neamţ, profesor  titular pe o catedră de fizică; 
1 septembrie 1984- 1 septembrie 1990: 

Preofesor –educator la casa de Copii Fete Piatra Neamţ 
 

  

  

  
  

mailto:magdalinamaria@yahoo.com
mailto:marina.magdalina@gmail.com
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Educaţie şi formare 

 
Program de formare continuă „Administrarea rețelelor de calculatoare și a laboratoarelor 
informatice SEI” în cadrul proiectului POSDRU 87/1.3/S/62260 „Extinderea competențelor 
IT în învățământul preuniversitar-utilizarea eficientă a laboratoarelor informatizate” 
-25 credite  profesionale transferabile 
-89 ore 
-perioada 9.06-31.08. 2012 
 
Coordonator al Proiectului multilateral Comenius SCEEL, COM-12-418-NT-UK 
 
Program de formare continuă „Formare specialiști în evaluare INSAM” în cadrul 
proiectului POSDRU 1/1.1/S/3 
„Instrumente digitale de ameliorare a calității evaluării în învățământului preuniversitar” 
-7 credite  profesionale transferabile 
-28 ore 
-perioada mai-septembrie 2011 
 
certificat ECDL  Complet- obținut în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/34332  
“Certificare ECDL și formare continuă în județul Neamț” 
-25 credite  profesionale transferabile 
- durata 180 ore 
- perioada1.09. 2010-29.02.2012 

Program de formare continuă „Instruirea în societatea cunoașterii” acreditat  prin 
decizia nr.132/7.11.2007 în cadrul proiectului strategic POSDRU 3/1.3/S/7„Instruirea 
în societatea cunoașterii”, ID 4719 

-25 credite  profesionale transferabile 
-durata 89 ore,   
-perioada noiembrie 2010-februarie 2011 

  

Perioada Program de formare continuă „Învățare pentru societatea cunoașterii” în cadrul 
proiectului strategic POSDRU 55/1.1/S/25952 „Proces educațional optimizat în 
viziunea competențelor societății cunoașterii”, ID 25952 

-furnizor Siveco SA și Universitatea de Aparare CarolI București 
- perioada ianuarie-martie 2011 

Program de formare continuă „Școala-o necesitate nu doar un drept” în cadrul 
proiectului strategic POSDRU 91/2.2/S/61639 „Școala-o necesitate nu doar un drept” 

-furnizor Asociația Tineri pentru viitor 
-20 de ore 
- perioada octombrie 2010 

 
 
1.09.2010 –martie 2011 -aplicarea în liceu a opționalului transdisciplinar  “Proces educațional 
optimizat în viziunea competențelor socetății cunoașterii” – contract POSDRU nr.55/1.1/S/25952 
 

2-4 august 2010: participare la cursul „Proces educaţional optimizat în viziunea competenţelor 
societăţii cunoaşterii” - Proiect implementat de Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare 
Externă – Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în parteneriat cu SIVECO ROMÂNIA 
şi Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 
Februarie 2009 – curs ThinkQuest, organizat de Oracle Think.com  
 
Decembrie 2009 – contract de voluntariat la  la Asociația de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale 
“Luceafărul” Piatra Neamț   
 
11-27 ianuarie 2008 - program de formare continuă cu tema  Introducere în programare Net-
Framewok organizat de Inspectoratul Şcolar Neamţ şi Casa Corpului Didactic Neamţ 
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Calificarea / diploma obţinută 

 
 

28.01-29.02. 2008 –   am urmat şi absolvit un program de perfecţionare ca formator organizat de 
furnizorul Zece Plus, acreditat de MECT şi Ministerul Muncii, nota 9  
 

9-17 iunie 2008 – program de formare continuă cu tema  Managementul proiectelor de cooperare 
europeană – scrierea, implementarea şi evaluarea proiectelor, organizat de casa Corpului Didactic 
Neamţ 
 

iunie 2010 Piatra Neamț - participare la Simpozionul Național „VIOLENȚA DISTRUGE – IUBIREA 
CLĂDEȘTE”  
 

mai 2010 Iași - participare la Simpozionul Național „TIC- EFICIENȚĂ ȘI CALITATE ÎN DIDACTICA 
INTERACTIVĂ ȘI INTERDISCIPLINARĂ”  
 

mai 2005 Piatra Neamț - participare la  Simpozionul Național “EDUCAȚIE PENTRU GÂNDIRE 
CREATOARE”  

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

1-09. decembria 2006 - program de formare continuă cu tema  Consiliere şi orientare organizat de 
Casa Corpului Didactic Neamţ 
Iulie 2006 – concurs de titularizare pe disciplina informatică (am trecut astfel de pe specializarea fizică 
pe informatică -TIC) 
Octombrie 2002-iunie 2004 – am urmat cursurile postuniversitare de specializare în informatică ale 
Facultătii de Informatică din cadrul Universităţii “A.I.Cuza” Iaşi finalizate cu examen de diplomă, media 
8,14 
1996-1999 – frecventez cursurile,  pentru continuarea de studii, în cadrul Facultăţii de Chimie, 
Universitatea “A.I.Cuza” Iaşi, finalizate cu licenţă,  media 8,15 
1997 - susţin examenul pentru gradul I în învăţământ, disciplina fizică, la Facultatea de Fizică , 
Universitatea “A.I.Cuza” Iaşi cu nota 10 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

1992 – susţin examenul pentru gradul II în învăţământ, disciplina fizică, la Facultatea de  Fizică, 
Universitatea “A.I.Cuza” Iaşi, nota 8,50 
1987- susţin examenul de definitivat în învăţământ, disciplina chimie, la  Facultatea de Tehnologie 
Chimică, nota 9 

ivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 1981-1984 – urmez cursurile Facultăţii de Tehnologie Chimică din cadrul Institutului Politehnic Iaşi, 
sectia chimie-fizică 3 ani, finalizate cu examen de diplomă, mediah 

  

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 engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 Utilizator elementar 

Limba franceză  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă: am dobândit aceste competenţe antrenându-mi elevii pentru participarea la diferite concursuri 
şcolare, extraşcolare, olimpiade.  Stabilesc foarte uşor relaţii cu price persoană, comunic cu empatie, am 
capacitatea de a interrelationa cu oamenii,  de a mă adapta la personalitatea lor, de a stimula interactivitatea   
Efectuez si coordonez activități de voluntariat a grupelor de elevi din colegiu la Asociația de Sprijin a Persoanelor 
cu Nevoi Speciale Luceafărul Piatra Neamț   

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Posed capacitatea de a simti dinamica unui grup, de a comunica cu grupul, de a se adapta, de a mobiliza , de a 
intelege, de a se face inteles, capacitate de autocontrol, capacitate de a comunica, . 
Sunt un bun organizator, știu să pun în evidenţă calităţile oamenilor cu care lucrez, am idei şi iniţiative pe care le 
duc de obicei la bun sfârşit 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Bune - ca profesor de fizică mi-am dezvoltat destul de bine competenţele tehnice pentru experimentele de 
laborator. Iar ca profesor de TIC ma descurc forte bine cu partea hardware  

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

De 7 ani predau TIC (anul acesta termin examenele  pentru permisul ECDL), lucrez în Office-ul 2003 şi 2007, am 
realizat opţionale în care am predat Flash, Photoshop, realizarea paginilor web cu editor de pagini web. De 
asemenea pregatesc elevii pentru diferite concursuri de informatică aplicată (TIC). 

  

  
  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Mă interesează să fiu la curent cu tot ceea ce este nou, îmi place să învăţ lucruri deosebite dar mai ales îmi place 
să antrenez elevii să realizeze proiecte care să le dezvolte personalitatea. Într-un cuvânt am dorința de 
autoinstruire și perfecționare.  

  

Permis(e) de conducere Da, categoria B 
  

Informaţii suplimentare Sunt în colectivul de redacţie al revistei liceului, am postat articole pe net, (didactic.ro), am iniţiat parteneriate cu 
OPC (protecţia consumatorului), Politia Judeţeană, pe E-twinning și sunt prof coordonator al Proiectului Comenius 
multilateral 12Com – 418-NT-UK 
Organizez elevii să participe la concursur diferite, pe diferite teme 
Am realizat un cerc foto în cadrul liceului 
În prezent: (anul școlar 2013-2014), împreună cu alți colegi profesori,  aplicăm  în liceu  Proiectului Comenius 
multilateral 12Com – 418-NT-UK 

 
  

Anexe Copie diplomă licență 
Copie diplomă de studii postuniversitare de specializare (informatică) 
Copie CI 
 

 
 
 
 


