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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Popovici, Rodica  

Adresă(e) , Piatra Neamt, Jud Neamt, Romania  

Telefon(oane)    

  

E-mail(uri) popovicirodica22@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Inspectoratul Scolar Judetean Neamt 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Anul 1981 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Titular de Matematica 

Alte activităţi şi responsabilităţi  - Diriginte al clasei XII B 
- Coordonator practica pedagogica la clasele a XI-a si a XII-a 
- Responsabil Comisie metodica a profesorilor de matematica 
- Membru in Comisia pentru curriculum din liceu 
- Membru in Comisia pentru olimpiade si concursuri din liceu 
- Metodist I.S.J. Neamt 
- Profesor asociat al Facultatii de Matematica – Informatica din cadrul Universitatii Spiru Haret 
- Membru al Societatii Nationale Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura  

Numele şi adresa angajatorului COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE ASACHI”, Piatra Neamt, Jud. Neamt 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 
 

 

Studii  
  

Perioada 1981 - 1980  

Calificarea / diploma obţinută Profesor Licentiat, Certificat absolvire anul V de specializare al Facultatii de Matematica obtinut in 
iunie 1981 

mailto:popovicirodica22@yahoo.com
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea “Mecanica Fluidelor” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perioada 1976-1980 

Calificarea / diploma obţinută Profesor Licentiat, Diploma de Licenta in Matematica, obtinuta in iunie 1980 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea Bucuresti, Facultatea de Matematica 

Perioada 1972-1976  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Balacaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sectia Real  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Liceul Petru Rares, Piatra Neamt 
 
 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza C2 Engleza 

Limba  C2 Franceza C2 Franceza C2 Franceza C2 Franceza C2 Franceza 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Creativitate, spirit de initiativa, simt organizatoric si comercial, capacitati de comunicare, abilitati de 
animare. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Word, Excel, Internet Explorer 

  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B, obtinut in 1987 
  

Proiecte/Traininguri Ianuarie - Mai 2013 
 

“Competente curriculare – prioritati ale reformei”, absolvit cu un numar de 50 credite profesionale 
desfasurat in cadrul proiectului “Formarea continua a profesorilor de matematica in societatea 
cunoasterii” 
 

 

Mai - Septembrie 2011 
 

“Formare specialist in evaluare INSAM”, absolvit cu un numar de 7 credite profesionale 
 

 

Octombrie - Decembrie 2010 
 

Programul de initiere – perfectionare – specializare pentru ocupatia “Mentor” cu durata de 120 de ore, 
absolvit cu un numar de 30 de credite profesionale 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Ianuarie – martie 2008 
 

Programul de formare continua “Programul universitar de formare continua a personalului didactic din 
invatamantul preuniversitar” absolvit cu un numar de 30 de credite profesionale 
 

Distinctii 
1995 – Gradul didactic I 
1990 – Gradul didactic II 
1984 – Definitivat in invatamant 

 

 

Publicatii - Matematica: Exercitii si problem pregatitoare pentru bacalaureat, ISBN: 973-7748-13-1 
- Matematica: Teste pregatitoare pentru examenul de bacalaureat, ISBN: 973-7748-20-4 
- Matematica: Teste pregatitoare pentru examenul de bacalaureat, ISBN: 978-973-7748-36-2 
- Matematica: Exercitii si problem pentru bacalaureat, ISBN: 973-96950-1-9 
- Teze unice de matematica: clasa a VII-a, ISBN: 978-973-606-117-2 
- Teze unice de matematica: clasa a VIII-a, ISBN: 978-973-606-112-7 
- Matematica bacalaureat 2014, ISBN: 978-973-606-132-5 
- Algebra pentru elevii claselor XI-XII, ISBN: 978-973-606-130-1 
- Analiza matematica, ISBN: 978-973-606-120-2 
- Geometrie si trigonometrie, ISBN: 978-973-606-118-9 
- Algebra pentru elevii claselor IX-X, ISBN: 978-973-606-114-1 
- Matematica: Evaluarea nationala pentru elevii clasei a VIIIa, ISBN: 978-973-606-128-8 

 

 
 

 

Hobby-uri - Calatorii, scris, lucrul cu copiii 

 
Anexe 

 
- Copie dupa diploma de licenta in matematica, specialitatea matematica 
- Copie dupa diploma de licenta in specialitatea „Matematica fluidelor” 
- Copie dupa gradul I didactic 
- Copie dupa repartitie in invatamant 
- Copie dupa decizia de numire la Colegiul National Gheorghe Asachi 
- Adeverinta de vechime la catedra in specialitatea matematica 
- Adeverinta cuprinzand calificarile pentru ultimii 5 ani 
- Adeverinta pentru responsabil arie curriculara matematica si stiinte 
- Adeverinta pentru responsabil Comisie metodica 
- Adeverinta coordonator practica pedagogica 
- Adeverinta propunator de subiecte pentru concursuri si olimpiade 
- Adeverinta evaluator la Olimpiada Judeteana de matematica 
- Adeverinta evaluator la Concursul National de Matematica aplicata „Adolf Haimovici” 
- Adeverinta de membru al Societatii Nationale Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si Cultura 
- Adeverinta de profesor asociat al Facultatii de Matematica Informatica a Universitatii Spiru Haret, 

forma de invatamant la distanta, in calitate de profesor mentor 
- Adeverinta de absolvire a stagiului de formare continua pentru profesorii metodisti 
- Adeverinta de participare ca si evaluator la concursul international „Cangurul” 
- Adeverinta de activitate in cadrul comisiei metodice din scoala 
- Adeverinta de activitate in cadrul cercului pedagogic 
- Adeverinte de autor al lucrarilor de specialitate publicate ISBN 
- Adeverinte de referent stiintific al lucrarilor de matematica publicate cu ISBN 
- Adeverinta de participare la programul de formare continua „Formare specialisti in evaluare 

INSAM” 
- Certificat de absolvire a programului de perfectionare pentru ocupatia „Mentor” 
- Atestat de participare la „Programul universitar de formare continua a personalului didactic din 

invatamantul preuniversitar” 
- Adeverinta de participare la programul „Formarea continua a profesorului de matematica in 

societatea cunoasterii” 
 

 


