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Curriculum 
vitae  

 
Informaţii 
personale 

Nume / Prenume    NICOLAE VICTOR IOAN 
Adresă     

E-mail     

Telefon fix     

Telefon mobil     
 

Fax     

Naţionalitate    Română 

Data naşterii    29 mai 1955 

Sex     M 
 

Experienţa 
profesională 

 
Perioada    2006 – prezent

Funcţia sau postul 
ocupat 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
 
 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Director liceu 
 

 
   Coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare a şcolii, prin care se stabileşte politica 
educaţională a acesteia; 
   Lansează  proiecte  de  parteneriat  cu  unităţi  de  învăţământ  similare  din  Uniunea 
Europeană sau din alte zone; 
   Emite decizii şi note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educaţionale şi 
de dezvoltare instituţională; 
   Stabileşte componenţa formaţiunilor de studiu; 
   Numeşte, dintre membrii comisiei de curriculum, echipa de întocmire a orarului unităţii de 
învăţământ, pe care îl verifică şi îl aprobă; 
   Stabileşte atribuţiile directorului/directorilor adjuncţi, ai şefilorcatedrelor şi ai comisiilor 
metodice, ai colectivelor pe domenii, precum şi responsabilităţile membrilor consiliului de 
administraţie; 
   Vizează fişele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii şi contractului 
colectiv de muncă; 
   Controlează, cu sprijinul şefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ; 
   Monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic-auxiliar şi 
nedidactic. 

 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 
B-dul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, Bucureşti, 
Tel.: 021.313.47.56 
Website: www.cnlazar.ro 

Învăţământ preuniversitar – Management
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Perioada 2004 – 2006 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Inspector Şcolar responsabil cu politici de selecţie, mobilitate, evidenţă şi promovare 
de personal I.S.M.B.-Sector 4 
Inspector I.S.M.B. managementul resurselor umane 

 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

 

  Crearea şi actualizarea continuă bazei de date electronice unice pentru evidenţa 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic; 
   Acoperirea schemelor de încadrare cu precădere cu personal calificat; 
   Organizarea şi desfăşurarea în condiţii optime a concursurilor specifice de ocupare a 
posturilor vacante (pentru cadrele didactice, pentru personalul de conducere din unităţile 
şcolare,  pentru  ocuparea  funcţiilor  de  îndrumare şi  control,  precum  şi  pentru  ocuparea 
posturilor vacante de către personalul didactic auxiliar şi nedidactic); 
   Organizarea  consfătuirilor  cadrelor  didactice  pentru  informarea  acestora  în  scopul 
aplicării  legislaţiei  în  vigoare,  pentru  cunoaşterea  documentelor  manageriale  la  nivelul 
catedrei de specialitate sau a ariei curriculare, pentru atestatul profesionale, bacalaureat etc.; 
   Cooptarea directorilor de unităţi de învăţământ şi a cadrelor didactice în programe de 
instruire în domeniul legislaţiei şcolare; 
   Participarea  cadrelor  didactice  la  realizarea/perfecţionarea unor  baze  de  date  şi  a 
programelor necesare în şcoli pentru buna desfăşurare a examenelor  finale pentru clasele a 
VIII-a şi a XII-a; 
   Participarea la concursurile/interviurile pentru ocuparea posturilor didactice-auxiliare şi 
nedidactice; 
   Asigurarea cunoaşterii în rândul cadrelor didactice a reglementărilor în vigoare privind 
cariera didactică şi etapele formării profesionale: stagiatură, definitivat, gradul didactic II, 
gradul didactic I, doctorat, perfecţionare periodică obligatorie, evoluţie în ierarhie; 
   Rezolvarea cu abilitate şi discreţie a diferitelor situaţii conflictuale care pot apărea între 
cadrele didactice din diversele unităţi şcolare sau între elevi şi profesori, pentru asigurarea 
unui climat de muncă eficient; 
   Rezolvarea contestaţiilor prin receptare, cercetare şi soluţionare conform legislaţiei, în 
mod documentat şi corect; 
   Stabilirea  şi  utilizarea  sistemului  informaţional  în  toate  sensurile,  pe  orizontală  şi 
verticală; 
   Oferirea de consultanţă şcolii pe diverse probleme din domeniu; 
   Prelucrarea actelor normative specifice în domeniu la nivelul tuturor compartimentelor 
ISMB şi al unităţilor şcolare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti 
Str. Icoanei, nr. 19, sector 2, Bucureşti, Tel.: 021.210.75.35 
Website: www.ismb.edu.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ general / preuniversitar – Management / control 

Perioada 2003 – 2004 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Director adjunct liceu 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Indrumarea activităţii comisiilor metodice pentru ariile curriculare: limbă şi comunicare, 
matematică şi ştiinţe, om şi societate, educaţie fizică şi sport, consiliere şi orientare; 
   Monitorizarea activităţilor extracurriculare; 
   Coordonarea activităţilor la  nivelul Colegiului   Naţional   „Gheorghe Lazar” în  cadrul 
Programului „Spring Day in Europe” în perioada 2003-2004; 
   Participarea  la  Programul  „Printemps  de  l’Europe  2004”  coordonat  de  «European 
Schoolnet»; 
   Participarea la Programul «Conflictul şi Securitatea Umană» noembrie 2003; 
   Participarea la activităţile «Săptămânile Educaţiei Globale» noiembrie 2004 – patronate 
de «Consiliul Europei»; 
   Coordonarea colectivului de cadre didactice care a elaborat proiectul în baza căruia 
Colegiul Naţional „Gheorghe Lazar” a obţinut Diploma de Şcoala Europeană în anul 2004. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 
B-dul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, Bucureşti, 
Tel.: 021.313.47.56 - Website: www.cnlazar.ro 
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ preuniversitar – Management 

Perioada 1997 – 2003 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Director adjunct liceu 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Îndrumarea activităţii comisiilor metodice pentru disciplinele de cultură generală; 
   Monitorizarea activităţilor extracurriculare; 
   Monitorizarea activităţii personalului nedidactic; 
   Îndrumarea practicii pedagogice a studenţilor de la Universitatea  Bucureşti şi Academia 
Tehnică Militară în perioada 1997–2003; 
   Elaborarea  de  manuale  de  matematică  pentru  Şcoala  Profesională,  anii  I  şi  II,  în 
Programul PHARE –VET RO 9405; 
   Întocmirea programei pentru clasele XI, XII, XIII seral. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Tehnic Energetic 
Str. Podul Giurgiului nr. 5, Bucureşti, 
Tel.: 021.450.06.30 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ preuniversitar – Management 

Perioada 2003 – prezent 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor matematică 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Pregătirea şi susţinerea orelor de curs la disciplina „Matematică”, pentru clasele IX-XII; 
   Organizarea  testării  elevilor  claselor  a  XII-a  în  vederea  susţinerii  examenelor  de 
bacalaureat; 
   Organizarea olimpiadelor şcolare; 
   Evaluarea periodică a elevilor la disciplina „Matematică”; 
   Elaborarea de cursuri şi culegeri de exerciţii şi probleme la disciplina „Matematică”. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” 
B-dul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, Bucureşti, 
Tel.: 021.313.47.56 - Website: www.cnlazar.ro 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada 1990 – 2003 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor matematică 

Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Pregătirea şi susţinerea orelor de curs la disciplina „Matematică”, pentru clasele IX-XII; 
   Organizarea  testării  elevilor  claselor  a  XII-a  în  vederea  susţinerii  examenelor  de 
bacalaureat; 
   Organizarea olimpiadelor şcolare; 
   Evaluarea periodică a elevilor la disciplina „Matematică”; 
   Elaborarea de cursuri şi culegeri de exerciţii şi probleme la disciplina „Matematică”. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Tehnic Energetic 
Str. Podul Giurgiului nr. 5, Bucureşti, 
Tel.: 021.450.06.30 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada 1980 – 1989 
Funcţia sau postul 

ocupat 
Profesor matematică 
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Activităţi şi 
responsabilităţi 

principale 

   Pregătirea şi susţinerea orelor de curs la disciplina „Matematică”, pentru clasele V-VIII; 
   Organizarea testării elevilor claselor a VIII-a în vederea susţinerii examenelor pentru 
Treapta I; 
   Organizarea Cercului de matematică la nivelul Sectorului 4 cu elevii olimpici; 
   Evaluarea periodică a elevilor la disciplina „Matematică”; 
   Elaborarea de cursuri şi culegeri de exerciţii şi probleme la disciplina „Matematică”; 
   Elaborarea Programului activităţilor didactice la nivelul unităţii şcolare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala cu clasele I-VIII nr. 113, 
Str. Parincea nr. 4, sector 4, Bucureşti 
Tel.: 021.332.23.47 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ gimnazial 

Educaţie şi 
formare, studii şi 

cursuri de 
specialitate 

 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic 

Numele calificării 
primite 

Specialist Evaluare Externă Periodică 

Competenţe 
profesionale dobândite 

   Înţelegerea specificului evaluării periodice din perspectiva evaluării externe; 
   Organizarea dovezilor în scopul demonstrării valorii adăugate furnizată de şcoală; 
   Utilizarea instrumentelor specifice de evaluare externă periodică. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

Perioada 2009 – 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat de Formare Continuă a Personalului Didactic 

Numele calificării 
primite 

Expert în Evaluare şi Acreditare ARACIP 

Competenţe 
profesionale dobândite 

   Competenţe de evaluare a procesului educaţional; 
   Competenţe pentru evaluarea proiectului de dezvoltare instituţională; 
   Competenţe pentru evaluarea resurselor umane, fizice şi financiare ale unităţii şcolare; 
   Competenţe pentru evaluarea de sistem. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 
Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

 

Perioada 
 

2005 – 2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Masterat – „Managementul calităţii” 

Numele calificării 
primite 

Manager educaţional şi de calitate 
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Competenţe 
profesionale dobândite 

   Competenţe de comunicare şi relaţionare; 
   Competenţe de conducere, coordonare şi organizare; 
   Competenţe de evaluare; 
   Competenţe de gestionare şi administrare a resurselor; 
   Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

 

 
Perioada 

 

 
2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Numele calificării 
primite 

Inspector resurse umane 

Competenţe 
profesionale dobândite 

  Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului; 
  Organizarea recrutării şi selectiei personalului; 
  Oferirea informaţiilor privind problemele de personal. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Institutul de Asigurare a Calităţii 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Numele calificării 
primite 

Manager resurse umane 

Competenţe 
profesionale dobândite 

  Exercitarea  funcţiilor  manageriale  de  previziune,  organizare,  coordonare,  control  şi 
evaluare în raport cu modul de gestionare a resurselor umane; 
  Coordonarea   activităţii   structurilor   de   resurse   umane   prin   exercitarea   funcţiilor 
manageriale în raport cu personalul specializat în gestiunea resurselor umane. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

ISCED 5B 

Perioada 1976 – 1980 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de absolvire 

Numele calificării 
primite 

Profesor matematică 

Competenţe 
profesionale dobândite 

  Competenţe privitoare la subiectul şi conţinutul învăţării; 
  Competenţe referitoare la clasă; 
  Competenţe cu privire la şcoală şi la sistemul educativ; 
  Competenţele de comunicare. 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Matematică – Secţia Mecanica Fluidelor 
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ISCED 5B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Româna 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

 

A2 Utilizator 
elementar 

(*) Nivelul Cadrului Eur opean  Com un  de  Ref eri nţă  P entru  Li mbi  Străin e  

 
  Gândire analitică şi sintetică; 
  Comunicare dobândită pe parcursul anilor de studiu de specialitate; 
  Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii la catedră; 
  Adaptabilitate la situaţii şi idei noi; 
  Spirit de echipă dezvoltat. 

 
  Organizarea şi coordonarea personalului didactic; 
  Organizarea şi coordonarea de proiecte educaţionale. 

 

 
 

  Sisteme de operare Windows; 
  Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
  Protecţia şi securizarea datelor. 

 
Hobby-uri: Astrologia; teatrul; muzica; lectura. 

Categoria B, din anul 2009 

1.    În colaborare cu Editura ICAR : 
  Teze unice la nivel naţional pentru cls. a VII-a, publicare în anul 2008; 
  Teze unice la nivel naţional pentru cls. a VIII-a, publicare în anul 2008; 
  Teze unice la nivel naţional pentru cls. a VII-a, publicare în anul 2007; 
  Exerciţii şi probleme cls. a V-a, publicare în anul 2008; 
  Exerciţii şi probleme cls. a VI-a, publicare în anul 2008; 
  Exerciţii şi probleme cls. a VII-a, publicare în anul 2009; 
  Exerciţii şi probleme cls. a VIII-a, publicare în anul 2009; 
  Testare naţională, publicare în anul 2009. 

2.    În colaborare cu Editura NICULESCU: 
  Teze cu subiect unic cls. a VII-a, semestrul I, publicare în anul 2008; 
  Teze cu subiect unic cls. a VII-a, semestrul II, publicare în anul 2008; 
  Teze cu subiect unic cls. a VIII-a, semestrul I, publicare în anul 2008; 
  Teze cu subiect unic cls. a VIII-a, semestrul II, publicare în anul 2008; 
  Exerciţii şi probleme cls. a VI-a, publicare în anul 2011; 
  Exerciţii şi probleme cls. a VII-a, publicare în anul 2011; 
  Exerciţii şi probleme cls. a IX-a, publicare în anul 2011; 
  Matematica.Exercitii si teste de evaluare pentru bacalaureat,autori:Petre Simion,Nicolae 

Victor,Valentin Nicula,Vasile Dilimot-Nita si colaboratorii,publicat in 2012 
  Matematică  cls.  a  V-a,  publicare  în  anul  2012;autori Victor  Nicolae  ,Petre  Simion  si 

 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 
 
 
 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 
 

Limba(i) maternă(e) 
 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Autoevaluare 
Nivel european (*) 

 
Engleză 

 

 
 
 

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

 
 
 
 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 
 

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare 

a calculatorului 

Competenţe şi 
aptitudini 

 

Permis(e) de 
conducere 

Publicatii
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colaboratorii 
  Matematică cls. a VI-a, autori Victor Nicolae ,Petre Simion si colaboratorii  

publicare în anul 2012; 
  Matematică cls. a VII-a, autori Victor Nicolae ,Petre Simion si colaboratorii  

publicare în anul 2012; 
  Matematică cls. a VIII-a, autori Victor Nicolae ,Petre Simion si colaboratorii, publicare în 

anul 2012; 
  Matematică cls. a IX-a, publicare în anul 2012; 
  Matematică cls. a X-a, publicare în anul 2012; 
  Matematică cls. a XI-a, publicare în anul 2012; 
  Matematică cls. a XII-a, publicare în anul 2012; 
  Matematică.Breviar  teoretic.Exercitii  si   teste   de   evaluare   pentru   bacalaureat,M  1, 

autori:Petre  Simion,Nicolae  Victor,Valentin  Nicula,Vasile  Dilimot-Nita  si 
colaboratorii,publicat in 2013 

  Ghid pentru Evaluarea naţională 2013 Matematică, publicare în anul 2012; 
  Ghid pentru Evaluarea naţională 2014 Matematică, publicare în anul 2013. 
 Matematică.Breviar  teoretic.Exercitii  si  probleme  propuse  si  rezolvate.Teste  de 

evaluare,clasa a-11,M1,autori Valentin Nicula,Petre Simion,Vasile Dilimot-Nita,Nicolae 
Victor si colaboratorii,editia a-2 revizuita,publicata in 2013 si editia a doua revizuita in 2016 

 Matematică.Breviar  teoretic.Exercitii  si  probleme  propuse  si  rezolvate.Teste  de 
evaluare.Teste sumative,clasa a-10,M1,autori Valentin Nicula,Petre Simion,Vasile Dilimot- 
Nita,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 si editia a doua revizuita in 2016 

 Matematică.Breviar  teoretic.Exercitii  si  probleme  propuse  si  rezolvate.Teste  de 
evaluare,clasa a-12,M2,autori,Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 

  Matematică.Breviar   teoretic.Exercitii   si   probleme   propuse   si   rezolvate.Teste   de 
evaluare,clasa a-12,M1,autori,Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2015 

  Matematică.Breviar   teoretic.Exercitii   si   probleme   propuse   si   rezolvate.Teste   de 
evaluare,clasa a-11,M2,autori:,Petre Simion,Nicolae Victor  si  colaboratorii ,publicata in 
2015 si editia a doua revizuita in 2016 

  Ghid pentru evaluarea nationala,autori:Nicolae Victor , Petre Simion si colaboratorii,publicat in 
2015 

  Matematica .Breviar teoretic.Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Clasa a- V,autori 
Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 

  Matematica .Breviar teoretic.Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Clasa a- VI,autori 
Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 

  Matematica .Breviar teoretic.Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Clasa a-VII,autori 
Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 

  Matematica .Breviar teoretic.Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Clasa a- VIII,autori 
Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 

 Matematică.Breviar  teoretic.Exercitii  si  probleme  propuse  si  rezolvate.Teste  de 
evaluare.Teste sumative,clasa a-10,M1,autori Valentin Nicula,Petre Simion,Vasile Dilimot- 
Nita,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2014 si editia a doua revizuita,publicata in 
2016 

 Matematică.Breviar      teoretic.Exercitii      si      teste      de      evaluare      pentru 
bacalaureat,M2,autori:Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicat in 2015 

  Matematică.Breviar   teoretic.Exercitii   si   probleme   propuse   si   rezolvate.Teste   de 
evaluare.Teste sumative,clasa a-9,M1,autori Valentin Nicula,Petre Simion,Vasile Dilimot- 
Nita,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2015 si editia a doua revizuita in 2017 

  Matematică.Breviar   teoretic.Exercitii   si   probleme   propuse   si   rezolvate.Teste   de 
evaluare,clasa a-  12,M1,autori  Valentin  Nicula,Petre  Simion,Vasile Dilimot-Nita,Nicolae 
Victor si colaboratorii,publicata in 2015 

  Matematică.Breviar   teoretic.Exercitii   si   probleme   propuse   si   rezolvate.Teste   de 
evaluare,clasa a- 12,M2,autori:Petre Simion,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2015 

  Matematica Breviar  teoretic.Exercitii si  probleme propuse si  rezolvate.Clasa a-V,autori 
Nicolae Victor si Petre Simion,publicata in 2017 

3.    În colaborare cu Editura VOX: 
  Manual de matematică pentru cls. a XI-a, autori: Ilie Iambor, Dumitru Gheorghiu, Nicolae 

Victor Ioan, publicare în anul 2007; 
  Manual de matematică pentru cls. a XII-a, autori: Ilie Iambor, Dumitru Gheorghiu, Nicolae 

Victor Ioan, publicare în anul 2007. 
4.    În colaborare cu Editura Erc Press: 

  Probleme şi teste pentru bacalaureat 2004-2005, publicare în anul 2004; 
  Referent al lucrării «Elemente de teoria probabilităţilor şi statistică matematică» autori: Ilie
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Iambor şi Dumitru Gheorghiu – Ed. Sigma 2004 
  Matematică - Culegere de probleme pentru clasa a XII-a; M1 – M2, autori: Ilie Iambor, 

Dumitru Gheorghiu, Nicolae Victor Ioan, publicare în anul 2007; 
  Matematică – Exerciţii şi probleme de matematică pentru clasa a V-a; autori: Ilie Iambor, 

Nicolae Victor Ioan, publicare în anul 2008; 
  Matematică Algebră cls. a VI-a, publicare în anul 2010;autori:Nicolae Victor,Ilie Iambor,Ioan 

Buta 
  Matematică Geometrie cls. a VI-a; publicare în anul 2010; Nicolae Victor,Ilie Iambor,Ioan 

Buta 
  Matematică Algebră cls. a VII-a, publicare în anul 2010 Nicolae Victor,Ilie Iambor,Ioan 

Buta; 
  Matematică Geometrie cls. a VII-a, publicare în anul 2010; Nicolae Victor,Ilie Iambor,Ioan 

Buta 
  Matematică cls. a VIII-a, publicare în anul 2010;autori Nicolae Victor si Ilie Iambor 
  Matematică Evaluare naţională, publicare în anul 2011.autori Ilie Iambor,Nicolae Victor si 

colaboratorii 
 Matematica Performanta,Excelenta ,clasele III,IV,V ,autori:Nicolae Victor,Ilie Petre 

Iambor.Publicata in 2016,autori:Ilie Petre Iambor,Nicolae Victor,Victor Pindaru,Cezar Radu 
Popa 

5.    În colaborare cu Editura BUR: 
  Culegere - Limite de funcţii, publicare în anul 2000; 
  Admitere 2000 – ASE, Politehnica ,Construcţii, publicare în anul 2000; 
  Bacalaureat 2001, publicare în anul 2000; 
  Bacalaureat 2002, publicare în anul 2001; 
  Ghid cls.a IX-a –Algebra, Geometrie, Trigonometrie, publicare în anul 2001; 
  Ghid cls. a XI-a seral, fără frecvenţă, publicare în anul 2002; 
  Ghid cls. a XII –a seral, fără frecvenţă, publicare în anul 2002; 
  Ghid cls. a XIII –a seral, fără frecvenţă, publicare în anul 2002; 
  Parametrii în matematica preuniversitara, publicare în anul 2002. 
  Matematică.Breviar   teoretic.Exercitii   si   probleme   propuse   si   rezolvate.Teste   de 

evaluare.Teste sumative,clasa a- 11,M1,autori Valentin Nicula,Petre Simion,Vasile Dilimot- 
Nita,Nicolae Victor si colaboratorii,publicata in 2015 

 Matematică.Breviar  teoretic.Exercitii  si  probleme  propuse  si  rezolvate.Teste  de 
evaluare.Teste sumative,clasa 11,M1,autori Valentin Nicula,Petre Simion,Vasile Dilimot- 
Nita,Nicolae Victor si colaboratorii,editia a doua revizuita,publicata in 2016 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Teste de evaluare 
clasa a -9,filiera tehnologica,filiera teoretica,profilul real specializarea stiinte ale 
naturii.Autori Petre Simion ,Victor Nicolae ,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Teste de evaluare 
clasa a -10,filiera tehnologica,filiera teoretica,profilul real specializarea stiinte ale 
naturii.Autori Petre Simion ,Victor Nicolae ,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Teste de evaluare 
clasa a -11,filiera tehnologica.Autori Petre Simion ,Victor Nicolae ,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate.Teste de evaluare 
clasa a -12,filiera tehnologica.Autori Petre Simion ,Victor Nicolae ,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate,clasa a-5 editia a 
patra revizuita si adaugita,autori Victor Nicolae,Petre Simion,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate,clasa a-6 editia a 
treia revizuita si adaugita,autori Victor Nicolae,Petre Simion,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate,clasa a-7 editia a 
treia revizuita si adaugita,autori Victor Nicolae,Petre Simion,publicata in 2017 

  Matematica Breviar teoretic. Exercitii si probleme propuse si rezolvate,clasa a-8 editia a 
treia revizuita si adaugita,autori Victor Nicolae,Petre Simion,publicata in 2017 

  Memorator Matematica clasele 5-8,autori Petre Simion,Victor Nicolae,publicata in 2017 
  Memorator Matematica clasele 9-12,autori Petre Simion,Victor Nicolae,publicata in 2017 

6.    În colaborare cu Editura Campion: 
  Culegere de exercitii si problem.Matematica M1 clasa a -12,publicata in 2009 
  Bacalaureat 2009.Matematica MT1,publicata in 2009 

7. Probleme de matematică – Algebră şi Geometrie – pentru clasele V-XII, propuse 
în: 

  Gazeta Matematică editată sub egida Societăţii de Matematică; 
  Revista de Matematică „Cardinal” din Craiova.
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Diplome, premii, 
distincţii 

„PROFESORUL ANULUI 2013” 
Distincţie acordată de SOCIETATEA DE ŞTIINŢE MATEMATICE DIN ROMÂNIA pentru 
rezultatele obţinute în  activităţile matematice de  performanţă organizate cu  elevii  şi 
pentru implicarea în demersurile educaţionale întreprinse de filiala SSMR din care face 
parte. 

Afilieri 
profesionale 
şi ştiinţifice 

  Colaborator permanent al  Gazetei Matematice editată sub egida Societăţii de Matematică; 
  Colaborator permanent al Revistei de Matematică „Cardinal” din Craiova. 

 
 
 
 
 
 


