
 1 

Curriculum Vitae 

 
 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume  FURTUNĂ RODICA-VIVIANA 

Adresă Str.Iuliu Maniu,nr.28A, Botoşani, Româna. 

Telefon 0743022328 

Fax 0231584124 

E-mail vivianafurtuna@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii       

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 

 

EXPERIENŢĂ  

PROFESIONALĂ 

                                              

1.05.1964 

Corpul profesorilor evaluatori 

 

• 2016 – 2021 

Responsabil CEAC  

• 2013 – 2015 

Sef de arie curriculara Stiinte  

 • 2006 - 2013  

Activitate de conducere; 

Director adjunct (cu concurs); 

Responsabil cu activitatea instructiv-educativă; 

      Responsabil cu proiectele extraşcolare şi extracurriculare şi cu                

proictele internaţionale; 

Responsabil cu activitatea personalului de îngrijire, de 

întreţinere şi cu paza şcolii. 

• 2005 - 2010 

Colaborator – asociat la Universitatea „Petre Andrei” din 

Iași; seminarul de practică pedagogică; 

• 2005 - 2012 

       ISJ Botoşani 

        Membru în CC al ISJ Botoşani la disciplina fizică 

• 2005 – 2013 

  Metodist ISJ Botoșani la disciplina fizică  

•   2005 - 2006 

Numit director adjunct de către ISJ Botoşani; 

• 1991 - 1999, 2000 - 2005, 2006 

      Responsabilă de comisie metodică (fizică, chimie, biologie), 

• 1.09.1989 - 27.11.1989 
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Profesor la Şcoala nr. 2, 5, Botoşani; 

• 1.09.1988 - 31.08.1989 

Profesor la Şcoala cu clasele V-X  nr. 15 Botoşani; 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE ♦    2010 - 2013 

Univ. „ Al. I. Cuza” Iaşi, facultatea de fizică 

Doctorat 

Domeniul teoretic al fractalilor; 

Diploma de doctor în ştiinţele exacte, disciplina fizică 

       ♦    2012 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Certificat de participare la modulele de formare cu temele 

„Evaluarea portofoliului de formare complementară a doctorandului 

pentru facilitarea inserţiei profesionale. Valorificarea rezultatelor 

cercetării. Ateliere tematice”; 

       ♦    2011 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 

Certificat de participare la modulele de formare cu tema 

„Redactarea textelor ştiinţifice. Comunicare academică către 

audienţe specializate şi nespecializate”; 

    ♦     2010 

ISJ Botoşani 

Diplomă de participare cu lucrarea „Jocul şi ştiinţele” - în cadrul 

Simpozionului Internaţional „natura, copilul şi jocul” etapa II; 

      ♦     2009 

CREA – Univ. „Petre Andrei” Iaşi 

Diplomă de participare la trening-ul „Îmbunătăţirea performanţei 

afacerii, profitabilităţi şi competivităţi”; 

    ♦    2009 

CREA Univ. „Petre Andrei” 

Diplomă de participare la trening-ul „Programul de pregătire pentru 

începutul unei afaceri şi consolidarea afacerii”;  

    ♦    2009 

CREA Univ. „Petre Andrei” 
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Diplomă de participare la trening-ul „Pregătirea furnizorilor de 

formare profesională locală”;  

      ♦    2008 

CCD Botoşani 

Diplomă de formator local al CCD Botoşani; 

       ♦    2007 

Univ. „Al.I.Cuza „ Iaşi  

Participare la Conferinţa Naţională referate ştiinţifice – fizică cu 

tema „Evaluarea iradierii suplimentare în Botoşani post – Cernobâl”; 

        ♦     2005 

CCD Botoşani 

Contract de colaborare cu CCD Botoşani – formator judeţean 

„Consiliere şi orientare”; 

♦    2003 – 2005 

Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi; 

Master în „Management educaţional” – dobîndirea de 

compenenţe în conducerea instituţiilor educaționale; 

Diplomă de master cu examen de disertaţie; 

♦     1998 

Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi  

– obţinerea gradului I în învăţământ-(nota 10) 

♦      1994 

Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi 

- obţinerea gradului didactic II în învăţământ-(nota 9,50) 

♦      1991 

Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi 

- obţinerea gradului definitivat în învăţământ-(nota10) 

• 1984 - 1988 

Absolvirea Univ.”Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de fizică; 

• 1981 – 1983 

Absolvirea Liceului de științele naturii ”Emil Racoviță” Iași. 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

        

Capacitatea de a lucra eficient sub presiune, proactivitatea, 
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PERSONALE 1 adaptabilitate si flexibilitate, responsabilitate   

 

 

 

Limba maternă 

 

 

Limba română 

 

 

Limbi străine cunoscute Limba engleză – mediu (citit, vorbit, scris); 

 

Limba franceză      - 2010 -Atestat de limbă (Univ. „Al.I.Cuza” Iaşi); 

 

                             - 2005-Curs de iniţiere în limba franceză; 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

artistice2 

Literatura, muzica, sportul și turismul 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

sociale3 

 

Capacitatea de a lucra in echipa, de a interactiona cat mai eficient 

cu colegii  si de a ma adapta la orice mediu, chiar si la mediile care 

sunt diferite de cele cu care sunt obisnuita. 

 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice  

 

 

Aptitudini şi competenţe 

tehnice74 

Abilitati manageriale, de comunicare, de gestionare a conflictelor, 

dobandite prin cursuri de formare si aplicate in activitatea 

curenta. 

 

 

Tehnici de laborator stiintific ( fizica )      

 

  

Permis de conducere Categoria B 

Alte aptitudini şi competenţe8 Lucrul cu calculatorul 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

  Semnatura: 

 
1 dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o 

diplomă 
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