
     

  Pagina 1 / 6  

CURRICULUM VITAE  

INFORMAŢII PERSONALE    POPA SIMONA MIHAELA 
 

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

 
EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE 

Perioada  Mai-iulie 2017 
Domenii principale studiate/  Java Programming 

competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 ORACLE România 

 
  

Perioada  Martie-mai 2017 
Domenii principale studiate/  Java  Fundamentals 

competenţe dobândite   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 ORACLE România 

 
  

Perioada  Martie-aprilie 2017 
Domenii principale studiate/  Java Foundation 

competenţe dobândite   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 ORACLE România 

 
   

Perioada  Noiembrie 2016 
Domenii principale studiate/  Creating Java Programs with Greenfoot 

competenţe dobândite   
   

1999 – prezent 
 

profesor titular ; disciplina informatică 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, b-dul Regina Elisabeta nr. 48, sector 5, 
Bucureşti 

www.cnlazar.ro 

 Educaţie 
 Şef catedra de informatică 
 Responsabil sau membru în diverse comisii  
 Metodist  
 Diriginte 

 
1992-1999 profesor ; disciplina informatică 

 Educaţie 
 Membru în diverse comisii 

Colegiul Naţional „Matei Basarab” Bucureşti,   str. Matei Basarab, sect.3 
Invăţământ 



       

  Pagina 2 / 6  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

ORACLE România 
 

  
Perioada  martie-mai 2015 

Domenii principale studiate/  Teachers in Action – Creativitate si improvizatie 
competenţe dobândite   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

 CCD, HP România 

  
Perioada 

Domenii principale studiate/ 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Ianuarie-martie 2015 
Incursiune în designul grafic 
 
CCD 
 
Curs de formare 

  
Perioda  mai-iunie 2012 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Profesorul şi cariera de succes 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 CCD Braşov 

 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 

formare
 Curs de formare 

  
Perioda  martie 2011 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Inspecţia şcolară – suport al dezvoltării carierei didactice 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 CCD ; ISMB 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare 

 
Perioda

  
Iunie 2011 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în  
învăţământul preuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

 CCD ; ISMB; MECTS; Softwin 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare 

 
Perioda

  
Septembrie-decembrie 2010 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  IT essentials  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 CISCO 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare 

 
Perioda

  
8-11 septembrie 2010 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Gestiunea documentelor în unităţile şcolare  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 CCD ; MECT 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
martie-septembrie 2009 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Programarea bazelor de date cu PL/SQL  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

 CCD ; MECT; ORACLE ACADEMY 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
februarie- august 2009 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  IT English Online Course ( PRECISE ) 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 Comisia Europeana in cadrul programului  

Leonardo – Transfer de Inovatie (programul Lifelong  
Learning – Contract nr. 07/0227-L/4013) 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
februarie-martie 2009 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Dezvoltarea Competenţelor de Evaluare ale cadrelor  
didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

 CCD 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
Noiembrie 2008 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Get - IT 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 HP; Junior Achievement Romania 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
februarie-mai 2007 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Trainer Database Design And Programming
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
   MECT; ORACLE ACADEMY 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
2006 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  mentor 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 British Council 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
2002 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 ISMB - Proiectului de Reformă a Ȋnvăţământului  

Preuniversitar 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 

formare
 Curs de formare  

 
Perioda

  
2001 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Gradul didactic I 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 Universitatea Politehnică Bucureşti 
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Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

Curs de formare  

 
Perioda

  
1998 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Gradul didactic II 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 Universitatea Politehnică Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

 
Perioda

  
1994 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  Gradul didactic definitiv 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 Universitatea Politehnică Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs de formare  

  
Perioda  1993-1994 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  profesionalizarea pedagogică a absolvenţilor din  
învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

 Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane şi Seminarul  
Pedagogic din cadrul U.P.B. 

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Curs postuniversitar 

 
Perioda

  
1986-1992 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  software; specializarea:  sisteme de programe 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 Universitatea Politehnică Bucureşti ;  

Facultatea Automatică şi Calculatoare ;   
Secţia Calculatoare  

Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 
formare

 Studii superioare 

 
Perioda

  
1981-1985 

Domenii principale studiate / competenţe dobândite  informatică 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare
 Liceul de Matematiă-Fizică nr. 1 Bucureşti  

(Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”) 
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / 

formare
 liceu 

 

Limba maternă română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral   

Limba engleza A1  A1 A1 A1  A1
 .  

Limba franceza A2  B2  A1  A1  A2 
  
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: 

Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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COMPETENΤE 
PERSONALE 

 
 

 
 
 
 
 
 

Competenţe de comunicare   Aptitudini de comunicare,  de lucru în echipă, fiecare din posturile deţinute 
presupunând o colaborare strânsă, atât la nivel de instituţie, cât şi la nivelul 
dialogului cu alte instituţii cu competenţe în domeniul educaţiei şi în alte domenii.

Competenţe  
organizaţionale / 

manageriale  

 Experienţă în structurarea şi dezvoltarea proiectelor ( în perioada  2002-2006, am 
organizat Concursul de creativitate în domeniul software, cu ocazia zilei 
Colegiului Naţional “Gheorghe Lazăr”(18 ianuarie). Premiile, substanţiale, au 
fost oferite de CONNEX(2002) si IBM(2003-2006);  

 Am organizat simpozionul “Informare şi comunicare”(10 iunie 2006, 2007, 
2009) 

 Gestiunea bugetelor proiectelor 
 Experienţă  în organizarea de competiţii de robotică FTC (LZRRoboticsFest – 16 
mai 2017) 
 Coordonator Centru de Testare ECDL 
 Coordonator echipă de robotică FTC (TITANS) 
 Organizator al diferitelor evenimente organizate in Colegiu  (“9 mai”, “Parada 
absolvenţilor”, “Treptele succesului”, “Ziua porţilor deschise”) 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă  

 o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în calitate de rmembru al 
Comisiei  pentru Evaluare  şi Asigurarea Calităţii) 

Competenţe informatice  Posed aptitudini şi competenţe în utilizarea calculatorului dar şi în programare 
 ( Atestat profesional la informatică; examinator ECDL) 

Alte competenţe  - profesor evaluator pentru manuale de TIC şi ITAC. 
-  mentor 
-  expert platformă digitală (în cadrul unui proiect POSDRU) 
- metodist 

INFORMAΤII  
SUPLIMENTARE 

Permis de conducere   categoria B 
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Publicaţii 
 
 
 
 
 
 

 
Proiecte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferinţe (prezentari) 
 
 
 

 
 
 
 

Distincţii 
 

coautor la : 
„Atestat la informatică”, Ed. Niculescu (2007, 2008), 
 „Atestat la informatică”, Ed. L&S Infomat (2009, 2012) 
“Informatică - Atestat 2015 - Subiecte rezolvate”, Ed. L&S Infomat (2015) 
“Competenţe digitale. Bacalaureat. 50 de variante pentru proba de competenţe
digitale, după modelul MEN”. Ed. Niculescu (2015) 
“Informatică. Breviar teoretic. Exerciţii şi teste de evaluare pentru bacalaureat. 
Modele pentru teză”. Ed. Niculescu (2015) 
 
- responsabil grup ţintă în proiectul POSDRU TOP “ Management SV-BI - Firme 
de exerciţiu pentru accesul elevilor la poziţii de top management, cercetare şi 
inovare în viaţa profesională” (ARCS)  august-decembrie 2015; 
-  responsabil grup ţintă în proiectul POSDRU „Competenţe ştiinţifice şi abilităţi 
practice pentru o carieră de suces” iniţiat de Universitatea  Politehnicăa Bucureşti 
(2014-2015) 
- Coordonator proiect  lingvistic “Eurolikes. We live in Europe, we are alike” 
(2003-2004); 
- Proiect G.O.L.I.A  (organizatori: ISFOR API –Italia si  ANUP)  2013-2014 
-“Cities and science communication Innovative approaches to engaging the
public“ (coordinator BIRMINGHAM CITY CITY COUNCIL) 
-“5 Licee, 5 muzee” (ISMB si ECDL Romania); 
-“5 Licee, 5 teatre” (ISMB si ECDL Romania) 
- mentor la “ IBM School of Science, IT, CSR şi Leadership“ (proiect organizat de 
CN”Gheorghe Lazar” si IBM Romania) -  septembrie 2008 
- parteneriat în cadrul proiectului CIVITAS “Intersecţii culturale” -C.N.“Cantemir 
Vodă 
-  parteneriat în cadrul proiectului CIVITAS “InfoFest” -C.N.“Cantemir Vodă 
(2017) 
- parteneriat cu “ Divergent Academy“ 
- parteneriat cu Ţiriac Collection (practica elevilor) 
- crearea de conţinut şi pilotarea unui program pentru educaţie antreprenorială 

verde (GREENT) – Junior Achievement Romania 
 
 
-“Informare şi Comunicare“ (2009)- organizator C.N. “Gheorghe Lazăr” 
 
-“ThinkQuest la ora de TIC” (“Zilele Liceului Dante”) – 2010 
 
-“Influenţa limbajului informatic“ (“Comunicare fără frontiere”- Suceava-
Simpozion Internaţional) - 2010 
 
 
laureat al premiului “Gheorghe Lazăr”, clasa a III-a; 


