
     

     CV     prof. Loghin Cristina Margareta 
  

1  

 

  

 
 
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume    Loghin, Cristina Margareta 

Adresă(e)   Strada Petru Rareș, nr.51, sc. A, ap. 12, Botoşani, România 

Telefon(oane)   Mobil: 0758996598   

E-mail(uri) iordachecristinamargareta@yahoo.com; tiaroman2006@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.09.1976 

Sex 

 
Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională 
Perioada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 
 
  Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Feminin 

 

      Inspector școlar pentru management instituțional         
 2016 până în prezent - profesor de matematică, Colegiul Economic ,,Octav Onicescu” 

Botosani 

 3 august 2020 – 31 august 2021 director Colegiul Economic ,,Octav Onicescu” Botoșani 

 2015-2016-- profesor de matematică,  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Botoşani şi Şcoala 
Profesională de Cooperaţie Botoşani 

 2014-2015-- profesor de matematică,  Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 2 Botoşani 

 2012-2014-concediu creştere copil 

 2010-2012- director adjunct, Școala cu clasele I- VIII Nr. 2 şi profesor de matematică, Colegiul 
Naţional ,,Mihai Eminescu” Botoşani  

 2009-2010 - profesor de matematică titular, Grupul Şcolar Industrial Elie Radu şi Grupul 
Şcolar de Cooperaţie Botoşani 

 2008-2010 - profesor de matematică, Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani / Grup 
Şcolar Industrial ,, Elie Radu” Botoşani  

 2004-2008 - profesor de matematică, Şcoala Profesională de Cooperaţie Botoşani  

 2004-2005 - profesor de matematică, Şcoala nr. 7 Botoşani  

 2003-2004 - profesor de matematică, Şcoala nr. 8 Botoşani 

 2002-2003 - profesor de matematică, Şcoala Stânceşti  

 1999-2002 - profesor de matematică, Şcoala nr. 16 Botoşani  
  
 - profesor de matematică titular,  Colegiul Economic ,,Octav Onicescu” Botosani 
 - consilier juridic legitimat UCCJ din România 

Formator CPEECN 
 Evaluator și organizator în cadrul Simulărilor Naționale (2018-2021) 
 Formator adulti program A doua șansă (2014-2015, 2015-2016), Proiect Un viitor mai bun prin    
 educație, POSDRU 
 Evaluator in cadrul Proiectului Competențe cheie TIC în curriculum școlar (2012) 
 Membru al Corpului național de experți în management educațional (din 2012) 
 Responsabil Comisie metodică Matematică şi ştiinţe (2011-2012) 
 Responsabil Comisie pentru curriculum (2011-2012) 
 Examinator in cadrul programului Metodist (2011) 
 Examinator in cadrul programului Agent pază și ordine (2011) 
 Formator adulți program Agent pază și ordine (2011) 
 Prestator – în cadrul proiectului “Tinerii antreprenori se formează în şcoală” (2011) 
 Facilitator – în cadrul proiectului “Școala - o necesitate nu doar un drept !” (2011) 
 Participant în Comisia naţională de elaborare a legislaţiei secundare (metodologii, regulamente,    
 alte acte normative) elaborate la ISJ Botoşani ( 2010) 
 Membru în Corpul profesorilor de elita din jud. Botoşani (din 2010) 
 Responsabil Comisia de popularizare a ofertei şcolare (2010) 

mailto:iordachecristinamargareta@yahoo.com
mailto:tiaroman2006@gmail.com
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  Numele şi adresa angajatorului 
 
  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 Educaţie şi formare 
  Perioada 

 

Membru în Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii (2010) 
Membru în Comisia pentru perfecţionare (2010-2011) 

  Responsabil Comisie catedra de cultură generală (2007-2010) 
Membru în Consiliul de administraţie al şcolii (2007-2009, 2011-2012) 
Responsabil cu perfecţionarea şi formarea continuă a personalului (2007-2010, 2011-2012) 

  Responsabil Comisie de orientare şcolară şi profesională (2007-2010) 
Membru în Comisia pentru programe de cooperare internaţională şi de promovare a imaginii 
şcolii (2007-2010)  

   Membru în Comisia de monitorizare şi control (2007-2010) 
   Membru în Comisia de transmitere a bazei de date elevi - BDNE (2007-2010) 

Membru în Comisia de acordare a sprijinului financiar din cadrul Programului naţional de 
protecţie socială ,,Bani de liceu” (2007-2009) 
Membru în Comisia pentru curriculum (2009-2010) 
Metodist ISJ (2009- în prezent);  
Organizator al Concursului Internaţional de Matematică Aplicată Cangurul (2005-2010) 

   Organizator al Concursului de Matematică ,,Multiple-choice Contest in Mathematics” (2009-2010) 
  Organizator Concursul Invest – 2005 
   Membru în juriul Miss Preuniversitaria (2009-2010,2017-2018, 2019-20120) 

Membru în Comisia de Evaluare a Concursului naţional de matematică aplicată ,,A. Haimovici” – 
faza judeţeană (2009, 2010, 2018, 2019) 
Profesor evaluator în Comisia examenului de bacalaureat (2009, 2010) 
Profesor evaluator Concurs Năstăsescu (2008, 2009) 

   Colaborator-participant în cadrul Proiectului Multilateral Comenius ”Dezvoltarea unei şcoli formative 
prin educaţie europeană calitativă” desfăşurat la Grupul Şcolar Industrial  ”Elie Radu” Botosani în 
parteneriat cu Lituania şi Turcia (2007-2009) 

Voluntar în cadrul Proiectului cultural ,,Tolba cu merinde”, asigurând consultanţă/asistenţă IT 
(2009) 
Iniţiator/coordonator de proiecte la nivel de şcoală: ,,Avocatul elevului”, ,,Meditează-ţi colegul!”, 
,,Sunt alături de tine!”  (2010-2011), ,,Împreună de 1 iunie” (2011-2012), Matematicici financiare, 
Artă prin Origami, Halloween, Varietăți matematice, Colorează viața (2017-2018), Informarea 
preventivă în domeniul protecției civile (2018-2019, 2019-2020) 
Partipant în cadrul mai multor proiecte POSDRU, de grant şi în parteneriat cu ISJ Botoşani 
Participant în cadrul mai multor Simpozioane Nașionale și Internaționale 

  Profesor Diriginte, conform fişei postului 
 
  Inspectoratul Școlar Județean Botosani  
    
Educaţie 
 

 2021 – programul de formare Managementul organizației școlare 

 2021 – programul de formare Profesor în online 

 2021 – programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 
examenele și concursurile naționale 

 2021 – programul de formare Educație incluzivă – provocări și dileme pentru o școală 
incluzivă a viitorului 

 2018 – programul Management de proiect 

 2018 – programul Dezvoltarea competențelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate 
în învățământul preuniversitar 

 2018 – programul Leadership și management în organizaâiile școlare  

 2018 – programul Competențe antreprenoriale 

 2016 – programul E-educație ăn cadrul ariei curriculare Matematică și Științe ale Naturii 

 2016 – programul Abordări moderne ăn didactica Matematicii și Științelor Naturii 

 2016 – cursul Abilitarea metodiștilor ISJ  

 2016 – cursul Evaluator pentru examene naționale 

 2013 – programul postuniversitar Intraprenoriat și Inovare 

 2012 – programul Inspector resurse umane 

 2012 – cursul Evaluator de competențe profesionale 

 2012 – Competență, inovație și profesionalism prin TIC 

 2012 – programul de formare Abilitarea curriculară a cadrelor didactice 

 2012 – programul de formare Dezvoltarea profesională ți oportunități de carieră 

 2012 – cursul Instrumente on-line pentru educație 

 2012 – cursul Educație de calitate pentru elevii cu cerințe educative speciale 

 2012 – cursul Expert achiziţii publice 

 2011 – cursul Manager de proiect 
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Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
   furnizorului de formare 

 

 2011 – cursul Dezvoltarea şi implementarea programului de prevenire a fenomenului de 
părăsire a şcolii 

 2011 – cursul Şcoală după şcoală- alternativă pentru educaţie 

 2011 – cursurile de Prim ajutor 

 2011 – cursul Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale elevilor  

 2011 – cursul ECDL 

 2011 – cursul de formare ,,A doua şansă” 

 2011 – cursul de formare de facilitatori 

 2011 – programul Informare – documentare prin CDI  

 2010 – activitatea de formare continuă ,,Informare Mentor XXI” 

 2009 – programul de perfecţionare pentru ocupaţia ,,Mentor” 

 2009 – programul de perfecţionare pentru ocupaţia ,,Formator” 

 2009 – obţinerea gradului didactic I 

 2008 – cursul de formare continuă ,,Managementul formării continue în şcoală” 

 2008 – atestat de formare continuă ,,Managementul instituţiilor educaţionale” 

 2008 – Programul Naţional ,,Dezvoltarea Competenţelor de Evaluare ale cadrelor didactice 
din învăţământul preuniversitar” (DeCeE) 

 2008 – programul de formare ,,Management instituţional” 

 2008 – cursul de formare continuă ,,Inspecţia şcolară” 

 2007 – stagiul ,,Consiliere şi orientare” 

 2005– obţinerea gradului didactic II 

 2003-2007 Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Centrul territorial I.D. Botoşani, Facultatea de 
Drept şi Administraţie Publică, specializarea Drept, media licenţă 9,60 

 2001 – obţinerea definitivării în învăţământ 

 1995-1999 Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Matematică, specializarea Matematică 

 1991-1995 Liceul ,,A.T. Laurian” Botoşani, profil matematică-fizică 
 

Matematică/Drept 
 

 matematică 

 drept 

 management educaţional 

 comunicare şi curriculum 

 competenţe metodologice privind proiectarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de 
inspecţie şcolară 

 competenţe metodologice privind elaborarea de strategii şi instrumente manageriale  

 competenţe manageriale de sprijinire, consiliere şi evaluare  

 competenţe de comunicare şi relaţionare 

 competenţe de conducere şi coordonare privind proiectarea activităţilor cu caracter managerial 

 competenţe de conducere şi coordonare privind elaborarea şi aplicarea de instrumente de 
monitorizare, consiliere şi evaluare 

 competenţe de conducere şi coordonare privind delegarea sarcinilor şi responsabilităţilor în 
cadrul echipelor de lucru 

 competenţe de evaluare privind elaborarea obiectivelor şi criteriilor de evaluare, aplicarea 
instrumentelor de monitorizare şi evaluare, aplicarea instrumentelor de evaluare specifice 
examenelor şi concursurilor şcolare 

  competenţe privind programarea activităţii de învăţare 

 competenţe privind elaborarea şi realizarea proiectului didactic 

 competenţe privind elaborarea instrumentelor de evaluare 

 competenţe privind evaluarea cunoştinţelor elevilor şi a parametrilor psiho-pedagogici 

 competenţe privind dezvoltarea comportamentului social 

 competenţe privind comunicarea cadru didactic-elev 

 competenţe privind dezvoltarea profesională 

 competenţe de comunicare interactivă, comunicare mentor-student practicant 

 competenţe de marketing-ul formării 

 competenţe de proiectare şi organizare a programelor de formare 

 competențe de administrare și utilizare a platformelor e- learning 
 

 Facultatea de Matematică, Universitatea ,,Al. I. Cuza” Iaşi 

 Facultatea de Drept şi Administraţie Publică, Universitatea Spiru Haret, Bucureşti 

 Casa Corpului Didactic Botoşani 

 Asociaţia Humanitas Tineret Botoşani 

 Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi Iași 

 POSDRU 
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   Nivelul în clasificarea naţională sau   
   Internaţională 

Aptitudini şi competenţe  
personale 

Limba(i) maternă(e) 
 

 

 

Naţională 

 

  ROMÂNA 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 C2 B1 B1 B1 

Limba franceză  B1 B1 A2 A1 A1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  competenţe de comunicare şi de relaţionare cu copii (dobândite ca urmare a susţinerii de 
activităţi didactice cu elevii),  şi cu adulţii (ca urmare a participării la cursuri de formare: Formator, 
Mentor sau de cursuri de perfecţionare pentru personalul didactic); 

 abilităţi de socializare, comunicare eficientă şi asertivă (activităţi în cadrul comisiilor la nivel de 
şcoală şi la nivel judeţean - susţinere de lecţii deschise, susţinere de referate, formulare de teste, 
excursii de studii, expoziţii) 

 Competenţe şi aptitudini organizatorice  competenţe de organizare şi conducere a claselor de elevi, a grupelor de adulţi, dobândite ca 
urmare a desfăşurării de activităţi instructiv-educative cu aceştia şi ca urmare a programelor de 
perfecţionare 

 competenţe de proiectare şi organizare a programelor de formare 

 competenţe de comunicare – exprimare clară şi concisă 

 competenţe de coordonare 

 experienţă bună a managementului de  echipă     
dobândite prin programele de formare şi prin relaţionarea cu cadre didactice la diverse acţiuni 

   Competenţe şi aptitudini tehnice  competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video) dobândite prin autoinstruire 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 competenţe de utilizare a calculatorului (Word, Power Point, Excel), dobândite la cursurile de 
profil din timpul studiilor de licenţă, prin autoinstruire şi prin absolvirea cursului ECDL 

 utilizare de soft-uri  

   Alte competenţe şi aptitudini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 lucrări ştiinţifice/monografii: 
   1. ,,Noţiunea de izomorfism în algebră şi utilizările ei” – ISBN 978-973-8073-82-1 Editura QUADRAT 
Botoşani  
   2.  ,,Meleagurile botoşănene şi matematicienii lor”  – ISBN 978-973-8073-84-5 Editura QUADRAT 
Botoşani  
   3.  ,,Monografia matematicienilor din Grecia antică” - ISBN 978-973-8073-83-8 Editura QUADRAT 
Botoşani  

 articole: 
1. ,,Alice, cea din ţara minunilor şi geometria” – ISSN 1583-4158 Editor: CCD Botoşani 
2. ,,Curiozităţi ale matematicienilor” – ISSN 1583-4158 Editor: CCD Botoşani 
3. ,,Un studiu al erorilor matematicienilor. Erori de istorie matematică” – ISSN 1583-4158 Editor: 

CCD Botoşani 
4. ,,Fractali” – ISSN 1583-4158 Editor: CCD Botoşani 

5. ,,Numărul   şi ziua mondiala a numărului  ” – ISSN 1583-4158 Editor: CCD Botoşani 
6. ,,Studiu: Câte puncte are un pătrat? ”  – ISSN 1583-4158 Editor: CCD Botoşani 
7. ,,Exemple de bune practici din activitatea didactică-jocul didactic ”  – ISSN 2068-7974 Editor: 

Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Botoşani 
8. ,,Matematicienii oraşului Botoşani ”  – ISSN 2248-0323 Editor: Şcoala nr. 3 Botoşani 
9. ,,Puţină istorie – Thales din Milet ”  – ISSN 2248-0323 Editor: Şcoala nr. 3 Botoşani 

Permis(e) de conducere 
Informaţii suplimentare 

Categoria B 
Referinţele pot fi furnizate la cerere 

 


