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Curriculum vitae  
Europass  

 

  
InformaŃii personale  

Nume / Prenume MIRON CRISTINEL   

Adresă(e) Bl. G4, Str. Al. Pacurari nr 8, 6600, Iaşi, România  
Telefon(oane) 0232456806    

Mobil : 0746076711 
  

Fax(uri)  
E-mail(uri) cristinelmiron@yahoo.com 

  
NaŃionalitate Româna 

  
Data naşterii 11.08.1968 

  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaŃional 

Colegiul NaŃional “Emil RacoviŃă”, Iaşi 
Profesor 

  
ExperienŃa profesională Profesor titular gradul I 

  

Perioada 1994-2000 Liceul Energetic, 
2000 Liceul de Informatică, 
2000-2009 Colegiul National “Emil RacoviŃă” 

FuncŃia sau postul ocupat Profesor fizica 
ActivităŃi şi responsabilităŃi 

principale 
 predare la clasele 6-12 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul NaŃional “Emil RacoviŃă”, Iaşi 

Tipul activităŃii sau sectorul 
de activitate 

ÎnvăŃământ preuniversitar public 

  
EducaŃie şi formare  

  

Perioada 1987-1992 
Calificarea / diploma 

obŃinută 
Profesor 

Disciplinele principale 
studiate / competenŃe 

profesionale dobândite 

Fizica 
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Numele şi tipul instituŃiei 
de învăŃământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Fizică 

Nivelul în clasificarea 
naŃională sau 
internaŃională 

Studii universitare 

  

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

  
Limba(i) maternă(e) Româna 

  
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
Engleza, Franceza 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaŃie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza  1 B1  B1  B1  B1  A2 
 Limba franceza  2 B1  B1  B1  B1  A2 

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

  
CompetenŃe şi abilităŃi 

sociale 
RelaŃionez bine atât cu colegii cât şi cu elevii. 

CompetenŃe şi aptitudini - membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul „Stefan 
Procopiu” 
-  membru al Comisiei judetene a Olimpiadei de Fizica 
-  membru al Comisiei nationale a Olimpiadei de Fizica 
-  membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul on-line 

PHIfaza nationala 
- membru al Comisiei de propunere de subiecte la Concursul on-line 

PHI faza international 
- premii si mentiuni la faza judeteana si nationala a Concursului 

„Stefan Procopiu” 
- premii si mentiuni la faza judeteana a Olimpiadei de Fizica 
- elevi calificati la faza nationala a Olimpiadei de Fizica 
- premii speciale si mentiuni la faza nationala a Olimpiadei de Fizica 
- premii si mentiuni la Concursurile : Topfiz, „Stiintele Pamantului”, 
„Evrika”, „Schwartz”, ,„Vranceanu-Procopiu”, Concursul Centrelor de 
Excelenta si la Concursul on-line PHI, INFOMATRIX 
- profesor si coordonator la clasa a 10-a la Centrul Regional pentru 

Tineri Capabili de Performanta 
- diploma “Gheorghe Laz_r”-clasa a 3-a 
- parteneriat cu Liceul Sankt Anae Gymnazyum din Copenhaga 
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Alte competenŃe şi 
aptitudini 

Participari la sesiunea judeteana de comunicari ale profesorilor cu 
lucrarile: 
· „Aspecte legate de centrul de masa al unui sistem de puncte 
materiale” 
· „Transformarile lui Lorentz. Consecinte ale postulatelor lui Einstein” 
· Participari la Colocviului national de fizica EVRIKA cu lucrarile: 
· „Aspecte ale conservarii fluxului magnetic intr-o plasma ideal 
conductoare” 
· „Aspecte ale invariantei fata de un grup de simetrie si consecintele 
sale” 
· „Aspecte legate de difuzia nestationara” 
· „Asupra unui aspect al propagarii orizontale a undelor 
magnetoatmosferice longitudinale” 

 PublicaŃii articole: 
· „Problema celor doua corpuri. Legile lui Keppler” 
· „Aplicatii ale calcului diferential si integral la studiul unor teme din 
materia de liceu” 
· „Aspecte legate de comportarea feromagnetica a substantei” 
· „Ecuatia lui Schrodinger. Aplicatii” 
· „Teoria efectului tunel” 
· „Studiul unui oscilator neliniar” 
· Propunere de curs optional la disciplina „Elemente de Fizica neliniara” 
· „Aspecte legate de lansarea satelitilor” 
· „Rolul ecuatiei de continuitate in generalizarea legii lui Ampere” 
· „Aspecte legate de comportarea neliniara a unui sistem mecanic” 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Am făcut parte din    echipe de gestiune ale unor proiecte Leonardo şi 
Comenius coordonate de CNER ceea ce dovedeşte existenŃa 
competenŃelor şi aptitudinilor organizatorice 

  
CompetenŃe şi aptitudini 

de utilizare a calculatorului 
Microsoft Word , Excel 

  
Permis(e) de conducere Permis de condicere categoria B 

  

  
 


