
1 

 
Curriculum vitae                                                                                                                                
prof. Ion Sorin  
07.11.2019 

 
 

 

ION M. SORIN 

 

Curriculum vitae 
 

Informații personale  

Nume Ion Sorin 

Adresa Com. Brăneşti, jud. Dâmboviţa, str.Grind nr.19, cod 137055,  

Telefon 0721862758 

E-mail sorinionro@yahoo.com 

  

Naționalitate Română  

Data naşterii 9 octombrie 1967 

 Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Funcţia sau postul ocupat Prezent: Profesor de matematică la Școala Gimnazială ”Mihai 
Viteazul” Pucioasa, Dâmbovița. 

2015-2019: Inspector Școlar General – IȘJ Dâmbovița. 
2012-2015: Profesor de matematică la Școala Gimnazială                

”Mihai Viteazul” Pucioasa, Dâmbovița. 
 

 Consilier județean- Consiliul Județean Dâmbovița- 
președinte al Comisiei pentru activităţi de cultură, 
culte şi artă, de ştiinţă, învăţământ, activităţi 
sportive şi de turism, conservarea monumentelor 
istorice de arhitectură, de cultură şi de artă. 

 
 2011-2012: Inspector Școlar General – IȘJ Dâmbovița. 

 
 2010-2011: Inspector școlar de specialitate-matematică – IȘJ 

Dâmbovița. 
 

 2006-2010: Director prin concurs  la Grupul Şcolar Pucioasa. 
 

 2004-2006 :Director prin concurs la Şcoala nr. 2 Pucioasa. 
 

 1990-2004 : Profesor de matematică, Responsabil de comisie 
metodică la nivelul şcolii, membru în comisii de 
organizare a examenelor de capacitate, a Testelor 
Naţionale, Bacalaureat, profesor corector la 
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examene, olimpiade de matematică faza locală şi 
judeţeană. 

 Coordonator al grupului de lucru regional pentru 
stabilirea ofertei educaționale pentru învățământul 
profesional-2012 

Membru în comisia de elaborare a metodologiei 
pentru acordarea titlului de ”profesor emerit”-2012 

 Manager  proiect  POSDRU  ID 53676- 2012 

 Manager  proiect POSDRU ID 64110 -2012 
 Asistent operațional  proiect POSDRU ID 64110 -

2012 
 Formator  în cadrul proiectului POSDRU ID 63876 - 

2012 
 Vicepreședinte al Societății de Științe Matematice 

din România, filiala Dâmbovița 
 

Numele si adresa angajatorului 2006- prezent: Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Pucioasa, 
Dâmbovița 

2000-2006: Şcoala nr. 2 /  Şcoala nr. 3 Pucioasa: profesor titular 
 1990-2000: Şcoala nr. 2 /  Şcoala nr. 5 Pucioasa: profesor titular 
  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

  

Educaţie si formare 
 

Perioada 

 
 
2012 

 ”International Seminar for the Development of Educational 
Assessment”- POSDRU 37412 – 2011, 2012 

”The magic of reading, the power of discovering ourselves” – 
întâlnire de proiect Comenius Huelva, Spania – 2012 
 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Funcția didactică de profesor mentor pentru inserția 
profesională a profesorilor/cadrelor didactice stagiare/stagiare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița 

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Program de perfecționare pentru ocupația de expert accesare 
fonduri structurale și de coeziune europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECT- MMFES 
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Perioada oct- nov 2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic- Calitate 
prin rețele parteneriale 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

- Formarea capacității de adaptare rapidă la schimbările de 
natură socială 

- Asumarea responsabilă a rolului social al cadrului didactic 
- Colaborarea cu beneficiarii externi în scopul realizării unui 

parteneriat autentic în educație 
- Asimilarea cunoștințelor de tip organizațional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MECTS - CNDIPT 

  

Perioada mai - iunie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

- Stabilirea scopului proiectului 
- Stabilirea cerințelor de management integrat al 

proiectului 
- Planificarea activităților și jaloanelor proiectului 
- Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale 

pentru proiect 
- Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect 
- Managementul riscurilor 
- Managementul echipei de proiect 
- Managementul comunicării în cadrul proiectului 

- Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C.  Estetic Clas S.R.L. 

  

Perioada 2010-2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Controlul calității în școală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ARACIP 

  

  

Perioada octombrie 2010 – decembrie 2010   

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Program de formare continuă  EDUCONT – Management și 
comunicare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

-  Managementul clasei de elevi 

- Proiectarea managementului şi evaluarea programelor 
educaţionale 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești – Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic 

  

Perioada   noiembrie 2008 – aprilie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Program de formare continuă  EDUCONT - Proiectarea, 
organizarea şi evaluarea activităţilor didactice 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Discipline studiate:  

- Curriculum, instruire, evaluare 

- Matematică – specialitate 

- Metode şi tehnici de cunoaştere a elevilor şi a colectivelor 
de elevi 

Competenţe dobândite:  

- Utilizarea paradigmelor  explicative ale învăţării şi predării 
ca modele de raportare reflexivă a propriei conduite 
didactice 

- Realizarea de conexiuni între conceptele fundamentale ale 
didacticii cu relevanţă pentru îmbunătăţirea  demersului 
didactic 

- Actualizarea conţinuturilor de didactica matematicii în 
conformitate cu exigenţele reformei  învăţământului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea ,,Valahia” din Târgovişte – Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  

Perioada  2007- 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare in management„Manager XXI” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Discipline studiate:  

- Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ 

- Managementul de proiect 

- Managementul organizaţiei şcolare etc. 

Competenţe dobândite:  

- Competenţa de aplicare corectă a legislaţiei generale şi 
şcolare 

- Competenţa de administrare eficace şi eficientă a 
resurselor financiare şi materiale disponibile 

- Competenţa de a gestiona adecvat timpul în funcţie de 
priorităţile organizaţiei şcolare şi ale funcţiei manageriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti 

  

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Info Educaţia S.R.L. Iaşi 

 
 

Perioada  2007 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţa de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Sesiune de instruire pentru potenţialii beneficiari de proiecte 
cofinanţate din Fondul Social European 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic  Dâmboviţa 

Perioada 2005- 2006 

Calificarea / diploma obţinută Masterat „Politici si management in educaţie ” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

- Fundamente teoretice şi metodologice ale politicii  
educaţionale 

- Management educaţional 

- Marketing educaţional şi relaţii publice  

- Management financiar şi educaţional 

- Managementul performanţei 

- Politici publice în spaţiul european 

- Statistică şi sisteme informaţionale pentru managementul 
învăţământului  

- Leadership şi managementul comunicării 

- Politicile şi managementul formării cadrelor didactice 

- Sisteme naţionale de învăţământ 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Valahia” Târgovişte 

  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Iniţiere IT si Utilizare AeL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul 
Preuniversitar si SIVECO România S.A. 

  

Perioada Iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continua  

Domenii principale studiate / „Promovarea drepturilor omului” 
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competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic  Dâmboviţa 

  

Perioada  Aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

„Managementul proiectelor de cooperare europeană” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic  Dâmboviţa 

  

Perioada Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă utilizare,administrare şi elaborare materiale 
educaţionale pentru AeL 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Utilizare,administrare şi elaborare materiale educaţionale 
pentru AeL 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Siveco România S.A. 

  

Perioada Mai 2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

„Internet - pentru documentare şi comunicare” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

  

Perioada Martie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare continuă 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Consiliere si orientare şcolară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

  

Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută Profesor-Diploma de licenţă în matematică cu lucrarea 
„Principiul contracţiilor’  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică-fizică 

Continuare de studii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

Universitatea „Valahia”Târgovişte 
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formare 

Perioada Ianuarie-februarie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare  

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

„Metode şi tehnici de utilizare a calculatorului personal” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

  

Perioada Septembrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Pregătire pe probleme de didactica disciplinelor şcolare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Didactica disciplinei „Matematica” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Dâmboviţa 

  

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Gradul didactic I cu lucrarea „Inele euclidiene” – îndrumător 
acad. Constantin Năstăsescu 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de matematică  

Perioada 1987-1990 

Calificarea / diploma obţinută Profesor-Diploma de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de matematică 

  

Perioada 1987-1990 

Calificarea / diploma obţinută Profesor-Diploma de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de matematică 

  

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
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 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

    Abilități de 

ascultare 

Abilități de 

citire 

Interacțiune Exprimare  

Engleza   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine  

Franceza  Satisfăcător  Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător 

Competențe si aptitudini 
sociale 

 Capacitate de lucru în echipă, de gestionare a conflictelor, 
comunicare, relaționare, dobândite ca profesor, director, 
inspector, precum și cu prilejul desfășurării activității în 
cadrul proiectelor POSDRU în care am lucrat ca 
manager/expert. 

Competențe si aptitudini 
organizatorice 

 Experienţă în proiectarea activității manageriale, gestionarea 
resurselor existente la nivelul organizației. 

Competențe si cunoștințe de 
utilizare a calculatorului 

 Utilizare Word , Excel , Power Point, Internet , nivel foarte 
bun . 

Curs  de formare :”Internet pentru documentare si 
comunicare” 

Stagiu de inițiere în birotică: „Metode si tehnici de utilizare a 
calculatorului personal” 

Atestat de formare continua -CNFPIP 

Cunoştinţe programare Turbo Pascal nivel minimal. 

Cunoştinţe de web-design (realizare integrală a site-urilor  
www.mate-db.ro , www.isj-db.ro  ) 

Permis de conducere  Deţin permis de conducere categoria B din 1991 
   
   

Informații suplimentare   Participare la numeroase seminarii, simpozioane naționale 
și internaționale, reuniuni de proiecte, colective de lucru la 
nivel județean/regional/național: 

 Seminar de formare – Drept privat- dreptul muncii, 
salarizarea personalului contractual din unitățile de 
învățământ- 2007 

 Cursuri de formare în cadrul proiectului ”Coeziune 
economică și socială PHARE TVET- 2007 

 Seminar ”Management școlar inovator” – Proiect 
Comenius Regio- 2009  

 Membru CLDPSFP din 2011 

 Seminar ”Innovative school management for better 
school environment (school sustainability)” – Proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Liceul Industrial Fieni, jud. Dâmbovița 

 

 

Aptitudini si competențe 
personale 

 

http://www.mate-db.ro/
http://www.isj-db.ro/
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Comenius Regio-2011 

 Conferință de diseminare a proiectului strategic 
”Parteneriat activ pentru o integrare reușită pe piața 
muncii”- 2012 

 Congres AEDER – ”Educația pentru o dezvoltare durabilă- 
garanția succesului generațiilor viitoare”- 2012 

 Simpozion internațional ”Performanță în activitatea 
școlră și extrașcolară”- 2011 

 Vizită de studiu și formare – Conseil Regional Rhone 
Alpes- Lyon, Franța- 2012 

 

Publicații de specialitate: 

 Coordonator – Matematică- Olimpiade și concursuri 
școlare- 4 volume (clasele V-VIII)  

 Referent științific pentru volumul ”Profesionalizarea 
carierei didactice” 

 Coautor articol ”Tipuri de evaluare didactică la disciplina 
matematică”- vol ”Reflecții didactice” 2005 

 Coautor articol ”Parteneriatul școală-familie, un mod 
eficient de comunicare” - vol ”Reflecții didactice” 2006 

 
  Referințe:  

 Conf. univ. dr. Călin Oros, rector-  Universitatea ”Valahia” 
din Târgoviște- tel. 0742019641 

 Conf. univ. dr. Iulian Brezeanu - Universitatea ”Valahia” 
din Târgoviște- tel.0724361001 

 Prof. Honorius Moțoc, fost inspector școlar general – 
tel.0724045857 

 


