
 
 

 
 

CURRICULUM VITAE 
  
Numele/prenumele: POPESCU  VLAICU  
fiul lui IOAN APOSTOL şi al MARIEI. 

Născut la data de : 19.09.1957. în localitatea Braniştea ,jud. Bistriţa-Năsăud. 
Carte de identitate: seria: SM numărul 433449 
Domiciliul actual(stabil): Satu Mare, strada Horea, nr.8, apt.11, tel.0261/717282, 

mobil: 0751500644 
E – mail: popescuvlaicu @ yahoo.com 
Titular pe postul de profesor, catedra fizică, de la Colegiul Naţional ,, Doamna 

Stanca” Satu Mare.( Decizia nr.269/25 mai 2009, ISJ Satu Mare ) 
Funcţia: Inspector de specialitate fizică/chimie la I.S.J Satu Mare (2002/ 2005) 
      Inspector management educaţional (02.09- 23.11. 2005)  
      Inspector şcolar general adjunct (24.11.2005- 01.04.2009) 

            Director la Şcoala ,, Lucian Blaga” Satu Mare (11.05.2009- 31.08.2009-
Decizia nr. 939/26.08.2013) 

      Profesor de fizica la C.N. ,,D-na Stanca” Satu Mare (01.09.2009- 
01.09.2013) 

             Director la Colegiul Tehnic ,, Traian Vuia” Satu Mare (01.09.2013- 
prezent) 

               Lector universitar la Universitatea de Vest ,, Vasile Goldiş” Arad, Filiala 
Satu Mare ( 01.10.2011- prezent, Decizia nr. 472/08.03.2012) 

 
Vechime în învăţământ: 35 de ani 

 Perfecţionări: 
 Absolvent al Universităţii ,,Babeş Bolyai”- Facultatea de Fizică(1981)-cu diploma 

de licenţă în fizică, specialitatea fizică, -nota 10. 
  Absolvent al Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (2003)- Şcoala Academică 

Postuniversitară de Informatică Aplicată şi Programare –  
 Master în Managementul Educaţional -Universitatea Oradea ( 2005) 
 Master în Management-,, Drept administrativ şi statutul funcţionarului public” la 

Universitatea de Vest ,, V. Goldiş” Arad (2006)   
 Doctor în domeniul Inginerie electrică- Universitatea Tehnică din Cluj Napoca-

23.07.2010 
 Definitivatul-26.09.1984-media 9,33. 
 Gradul didactic-II-15.09.1989-media 9,39. 
 Gradul didactic-I-19.09.1994-media 10. 
 Facilitator- ,, Proiecte pentru Învăţământul Rural- Componenta 2” 

Îmbunătăţirea Parteneriatului Şcoală – Comunitate”- Banca Mondia-
lă/Guvernul României 
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       (nr. 37/18.01. 2006 MEC- Unitatea de Management a Proiectului pentru 
Învăţământul Rural) 
 Formator- Program de formare continuă ,, Formare specialişti în evaluare 
INSAM”- ( adeverinţa nr. 2343/18.11.2011)- proiect din Fonduri Structurale şi de 
Coeziune ( POSDRU/1/1.1/S/3) 
 Corpul Naţional de Experţi în Managementul Educaţional în judeţul Satu 
Mare ( Decizie ISJ Satu Mare, nr.3275/30.05.2012/ art.1 anexa nr.34 din OMECTS nr. 
3845/2012) 
 Profesor mentor pentru inserţia profesională a profesorilor/cadrelor 
didactice stagiare ( Decizia ISJ nr.653/22.06.2012) 
 Program de formare continuă ,, Formarea de specialiști în evaluarea 
INSAM”(S.C. SOFTWIN SRL, MECTS, nr.10157/2012,iulie 26) 
 Curs de perfecționare în cadrul proiectului TAMOP-2.2.4-11/1-2012-0062     
,, Transmiterea partenerilor din România și Slovacia, prin intermediul MTESZ, a 
practicilor bune obținute în formarea profesională a elevilor și adulților”(nr. 
Certificat 33/2014, Nyregyhaza, 28 februarie 2014) 
 Curs on- line ,, Cum îmi simplific munca de comunicare la clasă fără a fi 
expert în noile tehnologii” ( S.C. Matte-s Way S.R.L., 15.04.2016, cod ID SM-PV-
44) 
 Curs de perfecţionare a cadrelor didactice (MECT)- Univ. De Vest V. Goldiş 

Arad 
( nr. 114/11.02.2009 UVG-Arad) 
 Curs ,, Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate” 
(nr. 4434/27.08.2008 MECT/ISJ SM) 
 Curs PHARE CBC România- Ungaria ,, Să facem cunoştinţă cu Uniunea 

Europeană împreună cu vecinii noştrii” 
(17.11.2007 CCD Satu Mare) 
 Training PHARE CBC România - Ungaria ,,Dezvoltarea durabilă a învăţă-

mântului sătmărean prin cooperare transfrontalieră” 
(RO 2005/017-536.01.01.02.02.-11.04.CCD SM) 
 Training PHARE CBC România – Ungaria ,, Învăţare prin cooperare” 
(RO 2005/017-536.01.01.02.02.-07.05.2008 CCD SM) 
 Curs PHARE CBC România – Ucraina ,, Promovarea şi dezvoltarea cunoş-

tinţelor privind Uniunea Europeană” 
(RO 2005/017- 539.01.02.05 – 25.07.2008 CCD SM) 
 Curs de formare continuă conform programului de lungă durată acreditat prin 

decizia MEC nr.33562/01.07.2003 
(nr. 388/30.10.2006 MEC/UVG Arad) 
 Curs PHARE 2000 ,, Curs de formare a managerilor şcolari” 

(RO-0007.02.01.- iulie-decembrie 2003 MECT/ISJ Satu Mare) 
 Curs AEL 3 
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( Certificat SIVECO- 24.11.2003- 28.11.2003 Cluj N.) 
 Curs pentru formarea inspectorilor şcolari conf. Ord.MEN nr.4682/28.09.1998 

Direcţia Proiecte de Reformă- Banca Mondială 
( noiembrie 2001- mai 2002 Cluj N.) 
 Curs ,,Curs de iniţiere în utilizarea calculatorulu” 
( nr. 1344/31.05.1999 CCD Satu Mare) 
 Curs de ,, Utilizarea Portal e-Şcoală” în cadrul proiectului eŞcoală co-finanţat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial ,, 
Creşterea Competitivităţii Economice, proiect implementat prin Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, MECTS 
 Program de formare continuă ,, Formare specialişti în evaluare INSAM”-
cursant ( adeverinţa nr. 4591/24.11.2011) 
 Program de formare continuă ,, Managementul programelor de formare” în 
cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/54562 ,, Paşaport pentru catedră” ( adeverinţă nr. 
92/29.11.2011 

 
 

Pentru abnegaţia şi devotamentul depus în slujba învăţământului românesc, la 
propunerea Ministrului educaţiei şi cercetării, prin Decret Prezidenţial mi s-a 
conferit Ordinul Meritul pentru Învăţământ de Comandor , cu ocazia Zilei Naţionale 
a României (Monitorul Oficial nr.1.181 din 13 decembrie 2004, Decret nr. 1.097) 

 
Rezultatele obţinute în activitatea didactică: 

 Calificativele obţinute pe perioada 1981/şi până în prezent-f. bine. 
 

Activitatea metodică şi ştiinţifică: 
 a)Articole de specialitate, lucrări ştiinţifice, publicate în revist. de specialit.: 
  “Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice şi cercetătorilor” 
      ( Cluj  Napoca-1982 ) 
  “Integrarea învăţământului cu cercetarea şi producţia” 
      ( Arad-1983 ) 
  “Învăţământ-cercetare- producţie ” 
      ( Dej-1984 ) 
  “Sesiunea judeţeană de referate şi comunicări ştiinţif.ale elevilor” 
      ( Satu Mare-1987 )-două referate. 
  “Sesiunea de comunicări ştiinţifice-14 mai 1998” 
      ( Satu Mare-1998 ) 
  “Sesiunea de comunicări ştiinţifice-19 mai 2000” 
      ( Satu Mare-2000) 
  “Sesiunea de comunicări ştiinţifice-14 mai 2001” 
      ( Satu Mare-2001) 
  ,, ECHIPA – revistă de informaţie şi cultură profesională” 
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      ( Satu Mare – decembrie 2002) 
  ,, Culegere de probleme de fizică” 
      ( Satu Mare – februarie 2005 ) 
  ,, Culegere de probleme de chimie” 
      ( Satu Mare- mai 2005 ) 

,, Modalităţi de valorificare a inspecţiei şcolare”- Revista 
multiculturală Şcoala sătmăreană, nr.10, noiembrie 2008 Satu Mare (ISSN 
1584-0662 ) 

  ,, Aplicaţii în electrostatică a metodei de inversiune geometrică”- 
Revista multiculturală Şcoala sătmăreană, nr.11 aprilie 2009 Satu Mare (ISSN 1584-
0662) 

  ,, Norme vectoriale şi norme matriciale”- Revista multiculturală 
Şcoala sătmăreană, nr.11 aprilie 2009 Satu Mare (ISSN 1584-0662) 

  ,, Precizia unor formule aproximative folosite la calculul prizelor de 
pământ”- Simpozion Naţional de Electrotehnică Teoretică, SNET 2009,27 noiembrie 
2009 Bucureşti 

  ,, Kelvin transform user in the calculaţion of image charges for two 
conducting spheres”- ACTA ELECTROTEHNICA, Special issue, Select papers from 
the 3rd Internaţional conference on modern power system MPS 2010, 18-21 mai 
2010,Cluj Napoca 
     ,, Educaţia românească- Încotro?”- Revista ,,Profesia” nr. 1 sept.- dec. 
2013 Satu Mare ( ISSN 2344-570X) 
     ,,Restituiri: Ion Apostol Popescu”- Mesagerul Albastru nr.3 decembrie 
2013 ( ISSN 2068-1666) 
              ,, Gânduri de viitor”- Revista ,, Profesia” nr.2-3 dec.2014 Satu Mare 
(ISSN 2344- 570X) 
     ,, Învăţământul profesional în sistem dual-formă de organizare a 
învăţământului profesional şi tehnic”- Revista ,, Profesia” nr. 4, aprilie 2016 (ISSN 2344-
570X) 

 
   b) Activitatea metodică şi ştiinţifică la nivelul şcolii/judeţului:   

 1994/2002- responsabilul ariei curriculare ,,Ştiinţe ale 
naturii “ ( fizică, chimie şi biologie ). 

  1995/2002-membru în Consiliul de Administraţie al 
Grupului Şcolar ,, Traian Vuia”- Satu Mare. Membru în Comisia N.T.S., în Comisia de 
angajare a personalului nedidactic şi auxiliar. 

 01.09.2000/2002- profesor metodist al Inspectoratului 
Şcolar Judeţean Satu Mare. 

 01.10.2001-30.03.2002- profesor metodist la Casa 
Corpului Didactic- Satu Mare. 
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 01.04.2002- 01.09.2005  inspector şcolar la I.Ş.J. Satu 
Mare, specialitatea FIZICĂ-CHIMIE,. 

 02.09.2005 – 23.11.2005 inspector şcolar la I.Ş.J. Satu 
Mare, specialitatea MANAGEMENT INSTITUŢIONAL, 

 24.11.2005- 01.04.2009,  inspector şcolar general 
adjunct pe inspecţia şcolară la I.S.J. Satu Mare 

 aprilie 2003-  organizator în cadrul  Comisiei Naţionale 
a Olimpiadei Naţionale de Fizică - Satu Mare 

 25 octombrie 2003 – iniţiator şi organizator al Activităţii 
zonale ,, Valenţe metodice ale utilizării platformei A.E.L. în cadrul lecţiilor de fizică şi 
chimie” (au participat judeţele Maramureş, Sălaj, Satu Mare şi reprezentanţi din 
M.EdC.) 

 2003 – am propus şi derulat programe de perfecţionare 
prin C.C.D. Satu Mare - ,, Iniţiere în AEL – Modul I“ 

 septembrie 2003 – la Consfătuirea Naţională a 
inspectorilor de specialitate am prezentat referatul ,, Întocmirea şi realizarea 
planificărilor anuale şi semestriale la disciplina fizică” 

 2004 – Universitatea de Vest ,, V. Goldiş” Satu Mare – 
coordonator şi evaluator a activitatăţii profesorilor de fizică şi chimie, participanţi la 
Cursul de Perfecţionare M.Ed.C – ( Metodica şi didactica predării specialităţii) 

 29 mai 2004 – iniţiator şi organizator al Concursului 
Interjudeţean ,, Raluca Ripan” , au participat cinci judeţe. care a devenit Concurs 
Naţional cuprins în programul M.Ed.C., Naţională urmând a se desfăşura la Satu Mare 
în perioada 01- 05. iunie 2005  

 01 -05 2005 – iniţiat şi organizat prima ediţie a 
Concursul Naţional de chimie ,,Raluca Ripan” 

 24 – 25 ianuarie 2004 şi 22 – 23 ianuarie 2005– 
coordonat întreaga activitate privind testarea naţională prin ,,Concursul on- line PHI “ 
(pe internet) ,a elevilor cuprinşi în grupele de excelenţă, subiectele tip grilă fiind 
elaborate de Centrul Regional pentru Tinerii Capabili de Performanţă din Iaşi  

 februarie 2005 – iniţiator şi coordonator în elaborarea şi 
editarea ,,Culegerii de probleme de fizică pentru ciclurile gimnazial şi liceal “ 

 12 mai – coordonat elaborarea şi editarea ,, Culegerii de 
probleme de chimie pentru ciclurile gimnaziale şi liceale” 

 13 – 15 mai 2005 – component al grupului de iniţiativă 
al Concursului Naţional ,,Chim Expert “, concurs care s-a desfăşurat – faza finală – la 
Satu Mare . 

 16 mai 2010- profesor corector O.J.F. Satu Mare 
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 8 mai 2010- Comisia de Evaluare a 

Competenţelor Lingvistice şi Digitale la prima sesiune a Examenului de Bacalaureat 
2010 (Decizia nr.21 din 08.01.2010   - I.S.J Satu Mare ) 

 01.09.2011- responsabil Comisia pentru dezvoltare 
profesională a cadrelor didactice 

 01.09.2011- membru în Comisia pentru curriculum, 
responsabil Comisia ştiinţe ale naturii ( fizică- chimie) 

 05.09.2011- membru în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei 

 Președinte ,,Comisia de organizare și desfășurare a 
examenului de bacalaureat- 2014, sesiunea iunie- iulie din Centrul de Examen de la 
Colegiul Național Mihai Eminescu Satu Mare( decizia nr. 620/29.06.2014) 

 Editat revista ,, Profesia” ISSN 2344-570X.(2013/2014) 
   
 Abilităţi: 
  -limbi străine: -limba engleză .(bine) 
  -cunoştinţe operare calculator: - da. 
  -carnet de conducere, categoria B. 
 
  Satu Mare      Semnătura: 
 05.09.2016     profesor doctor Popescu Vlaicu 
 
  

 
 
 

 


