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Subsemnatul Cristian Alexandrescu – profesor titular de matematică,  gradul I la Colegiul 

Național Ion Creangă din București, doresc să candidez pentru poziția de membru în Consiliul 

Director al Societății de Științe Matematice din România. 

În conformitate cu CV-ul anexat și susținut de documentele doveditoare, consider că am o 

experiență bogată  în domeniul educației în general dar, mai ales în domeniul învățământului 

matematic. 

- Am fost membru în grupuri de lucru pentru analiza proiectelor de programe școlare la 

disciplina matematică în vederea acordării avizului consultativ. 

- Sunt profesor metodist ISMB pentru disciplina matematică, iar în această calitate am 

desfășurat inspecții de specialitate pentru acordarea gradelor didactice în învățământul 

peuniversitar  

- Am participat la numeroase cursuri de formare în domeniul managementului educațional. 

- Sunt formator național pentru pregătirea continuă a adulților. 

- Am participat la olimpiadele de matematică, în calitate de profesor metodist și  membru în 

Comisia națională, profesor evaluator, etc.  

- Sunt membru în Consiliul de Administrație al Societății de Științe Matematice din 

România, unde coordonez departamentul Învățământ Preuniversitar 

- Am participat în calitate de organizator și de membru al Comisiei de Coordonare la 

competiții matematice internaționale care s-au desfășurat în România (Balcaniada de 

Matematică, Balcaniada de Matematică pentru Juniori, Olimpiada Europeană de 

Matematică pentru fete) sau în afara țării (Olimpiada Internațională de Matematică) 

- Am făcut parte din grupul de lucru al Comisiei Naționale pentru disciplina matematică și 

particip la procesul de elaborare a subiectelor de matematică pentru examenele naționale  

- În calitate de Inspector Școlar General al ISMB  am coordonat întreaga activtatea școlară 

și extrașcolară, perfecționarea cadrelor didactice, pegătirea pentru examenele naționale, 



inspecție școlară, descentralizarea sistemului de învățământ, derularea a numeroase 

proiecte europene, etc. 

- În calitate de inspector general de specialitate în cadrul Miniesterului Educației, în perioada 

2004-2011, am organizat, monitorizat întreaga activitate educativă în domeniul 

matematicii pentru învățământului preuniversitar, am desfășurat, în conformitate cu fișa 

postului, activități de promovare a învățământului matematic în țară, dar și în Europa, prin 

participarea la Congrese și Simpozioane Internaționale 

- Cunosc legislația  școlară, am desfășurat și am monitorizat controlul activităților la nivelul 

specialităților, am îndrumat, asistat, evaluat  și monitorizat procesul de educație în vederea 

asigurării calității actului educațional în învățământul preuniversitar. 

 

Consider ca expertiza mea în domeniul educației poate fi valorificată în cadrul 

Consiliului Director al Societății de Științe Matematice din România. 
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