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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume VRÂNCEANU CĂTĂLINA 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1.09.1999  – 1.09.2001  
Funcţia sau postul ocupat Profesor matematică – suplinitor calificat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, pregătirea elevilor pentru examene naţionale şi concursuri şcolare 
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Apa-Asău,  localitatea Asău judeţul Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 1.09.2001- 1.09.2005  

Funcţia sau postul ocupat Profesor matematică – titular 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice, pregătirea elevilor pentru examene naţionale şi concursuri şcolare 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Apa-Asău,  localitatea Asău, judeţul Bacău 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 1.09.2005 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Profesor matematică – titular 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice, pregătirea elevilor pentru examene naţionale şi concursuri şcolare 

Numele şi adresa angajatorului  ŞCOALA GIMNAZIALĂ ASĂU ,  localitatea Asău, judeţul Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

 
 

 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-1998 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă -  LICENŢIAT ÎN MATEMATICĂ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Algebră  
Analiză matematică 
Geometrie analitică şi proiectivă  
Informatică 
Teoria probabilităţilor şi statistică 
Elemente de teoria programării liniare şi neliniare 
Funcţii complexe  
Ecuaţii diferenţiale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea ,,Al.I. Cuza’’ Iaşi,\Facultatea de Matematică, specializarea matematică 
 

Perioada August 2001 
Calificarea / diploma obţinută Definitivarea în învăţământ cu media 8,06 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din Bacău 
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Perioada August 2005 
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic II cu media 9,00 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din Bacău 

Perioada 2008 - 2010 
Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I cu media 10 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea din Bacău 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

FRANCEZĂ   BINE  BINE  MEDIU  -  - 

ENGLEZĂ   MEDIU  MEDIU  MEDIU  -  - 

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

Competenţe şi abilităţi sociale -spirit organizatoric 
-receptivitate şi flexibilitate la nou 
-uşor adaptabilă 
-respect faţă de persoanele cu care lucrez 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-organizator şi coordonator concursuri şcolare la nivel local. 
-lecţii deschise la nivelul comisiei metodice; 
-lecţii demonstrative la cercurile de matematică ; 
-competenţe de organizare şi conducere a claselor de elevi,  dobândite ca urmare a desfăşurării de 
activităţi instructiv-educative cu aceştia. 

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video),  
-cunoştinte de operare în Microsoft Office (Word, Excel, Power Point ), Internet dobândite la cursurile 
de profil din timpul studiilor de licenţă, cursuri de formare continuă  şi prin autoinstruire.  

  
  

Informaţii suplimentare -am participat la cursuri de formare  şi perfecţionare organizate de către Casa Corpului Didactic:  
 - PIR ( 30 credite)-2007 
 - Şcoala Incluzivă- Şcoala Europeană ( 15 credite)- 2008 
 - Programul naţional de dezvoltare a competenţelor de evaluare ale cadrelor didactice  
    (DeCeE)( 15 credite)- 2008 
 - TIC(30 credite)-2010 
 - „Iniţiere IT şi Utilizare AeL ”( 25 credite) - 2010 
             -„Originea rromilor–teorie, legende, fapte. Persecutarea Rromilor din România(1942-1944)” -   
                     2009 
 - „Consiliere şi orientare ”-2008 
             - „Competenţe cheie TIC în curriculum şcolar” -2012 
 - CURS C.N.F.P.A   „MANAGER PROIECT”-2013 
              - CURS C.N.F.P.A  „MENTOR” - 2016  
 
  - din anul 2007 sunt Responsabil al Catedrei de Matematică din Comuna Asău 

   - 2012-2013 ; 2013-2014 ; 2014-2015; 2015-2016 membru al Consiliului de Administraţie 
 - Comisiile de la Nivelul Şcolii din care fac parte : Comisia pentru orar – preşedinte; Comisia 
de Serviciu pe Scoala – presedinte 

- în anul 2015 am făcut parte din comitetul de organizare a Simpozionului Internaţional „125 de ani de 
învăţământ asăuan între tradiţie şi inovaţie”. 

 
 

-  

 


