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CURRICULUM VITAE 

 
INFORMA�II PERSONALE  

Nume Timohe Tumac Gheorghe 
Adres� Str Clopotari, nr 3, bl 609, sc C, et 3, ap 12, Ia�i 

Telefon +40(232) 220713, +40(723) 522849 
Fax  
E-mail gtimohe@yahoo.com 
Na�ionalitate român� 
Data na�terii 09.01.1951 

EXPERIEN�� PROFESIONAL� 
 

Locul de munc� 
1990-prezent: CNER Ia�i, Aleea Nicolina nr 4 
 
1974-1990: Liceul Industrial Nicolina Ia�i – reparti�ie          
                   guvernamental� 
 
profesor de matematic� 
 
 

EXPERIEN�� PROFESIONAL� 
 

La nivel local 
1980-1987: director educativ – Liceul Industrial Nicolina Ia�i 
1987-1989: director – Liceul Industrial Nicolina Ia�i 
1987-prezent: profesor metodist 
2000-2006: responsabil cerc pedagogic 
2003-2007: coordonator practic� pedagogic� al studen�ilor de la     
                   facultatea de matematic� 
2003-2005: membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de  
                   matematica I�J Ia�i  
1992-prezent: membru în comisiile de organizare a olimpiadelor  
                       �colare la nivel local �i jude�ean �i în comisia de  
                       elaborare a subiectelor 
membru în comisiile de bacalaureat, testare na�ional�, teze cu  
subiect unic 
2001-prezent: �in cursuri la CEX �i am coordonat activitatea la 

clasa  a VII-a 
2005-prezent: director adjunct CNER Ia�i 
2000-prezent: membru în Consiliul reprezentativ al p�rin�ilor  
                       CNER Ia�i 
• Am ob�inut cu elevii participan�i la faza jude�ean� �i na�ional� 
a olimpiadei de matematic�, la concursuri jude�ene  
interjude�ene, premii �i men�iuni 
• Diplom� „Gheorghe Laz�r” clasa a II-a pentru rezultatele în  
activitatea la catedr� �i in formarea �i educarea tinerilor 

EXPERIEN�� PROFESIONAL� 
 

Realiz�ri / experien�� certificat� prin rezultate 
coautor la urm�toarele lucr�ri de specialitate: 
• „Matematic� pentru capacitate �i admitere în liceu” – Editura 
Polirom, Ia�i, 1999 
• „Probleme pentru preg�tirea bacalaureatului la matematic�” – 
Editura Paralela 45, 2003 
• „Bacalaureat matematic� – Teste gril�” – Editura Leris, Ia�i, 
2003 
• „Ghid în tainele matematicii” – Editura Leris, Ia�i, 2004 
• Teste pentru gimnaziu �i liceu publicate în „Revista de 
matematic�” a CNER �i în revista „Recrea�ii matematice” 
• Probleme propuse pentru olimpiade publicate în „Matematic� 
în concursurile �colare” – Editura Paralela 45, 1999 �i Editura 
Bîrchi, 2003  



CV – Timohe Tumac Gheorghe 

 2

 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCA�IE �I FORMARE 
 

• „Ghid pentru absolven�ii clasei a IV-a” – Editura Leris, Ia�i, 
2005-2008 
• „Subiecte pentru nota 10 (Testarea na�ional�)” – Editura Leris, 
2006 
Am întocmit programa pentru op�ionala la clasa a VIII-a �i a IX-
a prin adaptarea con�inuturilor la cerin�ele �i nevoile elevilor: 
„Matematic� distractiv� – matematic� aplicat�” (clasa a VIII-a) 
„Complemente de algebr� �i geometrie” (clasa a IX-a) 
 
Am participat la diferite stagii de perfec�ionare continu� 
organizate de CCD �i de alte institu�ii abilitate de MECI 
• cursurile pentru formare de directori de unit��i �colare 
(decembrie 1999-iunie 2000) 
• abilitare curricular� - didactica matematicii (iunie-septembrie 
2001) 
• formare examinatori – mai 2001 
• TEAM BUILDING; Consiliere �i orientare; Gândire critic� în 
cadrul Proiectului Educa�ional 2000+ (1999-2001) 
• Implementarea programei – Consiliere �i Orientare – 31.08-
2.09.2006 
• Metode �i instrumente de evaluare a activit��ii profesorului de 
matematic� – 22.01-28.03 2007 
• Programul Universitar de Formare Continu� a Personalului 
Didactic din Înv���mântul Preuniversitar – modulul I, II, III – 
2007, 2008,2009 
• Socrates Comenius 1 Contact Seminar �i Socrates Comenius 3 
Network Conference „Europe as a learning environment in 
schools (Elos)”, Maastricht, Olanda, 2006 
• 1989 – am ob�inut gradul didactic I cu lucrarea metodico-
�tiin�ific� „Derivabilitatea func�iilor de variabil� real� �i 
complex�” 

Aptitudini �i competen�e sociale 
 

 
• Func�iile ocupate �i realiz�rile ob�inute sunt compatibile cu 
capacitatea de a munci în echip� 
• Perseveren�� în atingerea obiectivelor, corectitudine, ordine, 
spirit de ini�iativ� 
• Deschis oricând dialogului, capabil de a aplana eventuale 
conflicte 
 

Aptitudini �i competen�e 
organizatorice 

 

 
 
 
Natura postului ocupat implica: 
• capacitatea de planificare a activit��ii �i de coordonare a unor 
sectoare 
• realizarea de proiecte de planificare a activit��ii 

 


