
 
 

 

 

Bădiţescu Gabriel 

- profesor matematică - 

 

 

Experienţa profesională:  

 Meditator matematică pentru clasele V – XII - 15h/zi, 7 zile/saptamana, 10 luni/an:  

 pregatire intensă pentru olimpiade 

 pregatire preponderent pentru facultățile de Automatică/Cibernetică/Construcții  

 rata de promovabilitate la bacalaureat de 100%  

 rata de intrare la facultate de 100%  

 

 Consilier statistician la Eco Technics S.R.L.:  

 realizarea de studii și analize statistice pornind de la diferite baze de date  

 realizarea calculului indicatorilor cu privire la fiabilitatea produsului și realizarea 

de documente de analiză consolidând ansamblul de informații studiate  

 menținerea standardelor și a calității de redactare a documentelor  

 respectarea planingurilor și frecvența livrabilelor  

 

Educație și formare:  

 Universitatea din Bucureşti/Facultatea de Matematică;  

 Atestat curs – Metodica predarii, Pedagogie;  

 Certificat – Declarant vamal.  

 

Competențe și abilități personale:  

 Tact și abilitate pedagogică deosebită, seriozitate, răbdare, pasiune pentru munca 

depusa, bun cunoscător al psihologiei elevului și dedicat meseriei;  

 Lucru în echipă, comunicare, responsabilitate;  

 Foarte bun management al timpului;  

 Cunoştiinţe Microsoft Office™, interfaţă Windows şi Internet, reţelistică calculatoare 

(configurare, administrare).  

 

Scrisori de recomandare - impresii ale unora dintre cei cu care am lucrat de-a 

lungul timpului: 

Un prieten, un prieten adevărat care mi-a arătat cât de frumoasă și interesantă poate fi o 

știință exactă. Metodele dumnealui, de a preda și de a te face să înțelegi cu adevărat 

matematica, te ajută să poți desluși orice calcul dificil, să ai capacitatea de a înțelege orice 



 
 

 

 

sistem complex, fie în matematică, fie în viața de zi cu zi. Doresc să îi mulțumesc încă o 

dată pentru că mi-a aratat că orice lucru complicat este, de fapt, un lucru simplu.  

- PhD. MSc. Eng. Dan Sbarcea  

 

De-a lungul celor trei ani cât am studiat matematica sub îndrumarea domnului profesor, 

am reușit să parcurgem integral materia din curriculumul românesc pentru a înțelege și 

aprofunda conceptele fundamentale. De asemenea, a integrat și situațiile speciale care 

uneori puneau dificultăți în rezolvarea unor exerciții.  

Consider că una dintre cele mai importante calități ale domnului profesor este capacitatea 

de a comunica eficient și de a identifica unde anume nu stăpâneam conceptele teoretice sau 

practice, astfel încât procesul de îndrumare să fie foarte facil. Domnul profesor a revenit cu 

ușurință asupra acestor noțiuni cu noi metode de abordare și prezentare, pentru ca eu să 

reușesc să le înțeleg și sedimentez.  

Am tratat mereu orele de matematică cu domnul profesor ca pe o provocare. A reușit să 

îmi inspire plăcerea și curiozitatea de a învăța și nu fost niciodată genul de profesor care 

să își exercite autoritatea în procesul educațional. Consider că acest aspect al abordării 

sale profesionale este o dovadă a tipului de pedagog dedicat și pasionat care este.  

- Cristina-Maria Iordan, Masterand Ecologie Industrială la Norwegian University of 

Science and Technology, Trondheim, Norvegia  

 

Exasperarea mea de elev în fața complicatei matematici era mare, așa că părinții mei m-

au susținut să încep să iau lecții particulare cu domnul profesor Gabriel. Idee care nu suna 

tocmai încurajator: însemna și mai multă matematica. Cu starea aceasta de spirit am 

început pregătirea împreună. Am fost întâmpinată de foarte mult dinamism și forță de 

muncă. Am fost mereu încurajată să cred în forțele proprii și să exclud "nu pot" din ecuație. 

În aceeași ecuatie mai trebuia luat în calcul că la soluție se ajunge cu foarte puțin talent, 

înmultit cu muncă susținută. Pasiunea unui didact este molipsitoare. Sau cel putin așa a 

fost în cazul d-lui profesor Bădiţescu.  

Am pornit la drum sperând să trec cu bine de Capacitate și, puțin cate putin, am ajuns să 

cred și să vreau mai mult: să intru la cel mai bun liceu din vremea aceea, într-una din 

clasele de matematică-informatică. Fratele meu, elev de liceu pe atunci într-o clasă de 

matematică-informatică, pasionat în ambele domenii și dornic să urmeze cursurile 

Politehnicii, m-a intrebat, uimit de hotărârea mea și stiind ca nu eram un om pasionat de 

matematică, «De ce mate-info?» Răspunsul a fost simplu: «Pentru că pot!» Pentru că am 

fost învațată că matematica nu înseamnă doar ecuații înșiruite pe hârtie și probleme cu o 

singură soluție, ci înseamnă a ieși din buchea cărții și a dezvolta un mod de a gândi. M-a 

fascinat ideea că "orice problemă are cel puțin o rezolvare". Cu această idee puteam să 

lucrez, era flexibilă. Mi-a dat curaj. Curaj care m-a dus mai departe. Am intrat la liceul 

dorit, în clasa dorită și odată început drumul, am crezut în mine și mai departe, aşa cum 

mă învăţare domnul profesor. Matematica mi-a adus ordine și disciplină în spirit și, nu în 



 
 

 

 

ultimul rând, mi-a dat curajul că, odată cucerită și înteleasă, orice e posibil. Și așa a fost. 

Totul începe prin a crede că 1+1 deschid o infinitate de drumuri.  

- Cristina Haake, Rezident în Psihiatrie și Psihoterapie, LWL Klinik Marsberg, Germania  

 

Gabi este un profesor care nu numai că explică matematica în cea mai frumoasă manieră, 

ci te și face să o întelegi repede. Pe lângă glumele strecurate ici-colo, pasiunea lui se vede în 

momentul în care îți dai seama că nu trebuie să investești foarte mult efort pentru a 

pricepe povestea pe care ți-o relatează. Pe lângă asta, modurile în care transpune 

geometria sau aritmetica, de la comparații până la imaginație, îți confirmă faptul că are o 

gândire matematică de admirat. Mai mult decât atat, ordinea și disciplina ies la suprafață 

în rândurile scrise de el, schematizarea ajutându-te pe tine, ca elev, să reții mai ușor sau să 

găsești mai repede informația în momentul în care te uiți în caiet. Lăsând deoparte latura 

profesională, deschiderea pe care a avut-o când l-a ajutat pe fratele meu mai mic m-a facut 

să vad ceea ce nu puteam observa cand eram eu la varsta lui: faptul ca îi place să lucreze 

cu copiii.  

- Daniel Chadorhany  

 

Am avut oportunitatea de a colabora de două ori cu domnul profesor Bădițescu pe 

parcursul studiilor mele pre-universitare: în vederea pregătirii examenelor de Capacitate 

și admitere la liceu și pentru pregătirea examenelor de Bacalaureat și admitere la 

facultate. De fiecare dată, domnul profesor a reușit nu doar să acopere materia din 

curriculum și să sedimenteze conceptele fundamentale, ci și să acopere cazurile de excepție 

care de obicei constitue baza exercițiilor celor mai dificile la examene. A fost întotdeauna 

capabil să identifice ce anume din teorie nu stăpâneam corect și de fiecare dată a fost 

pregătit să reia teoria, cel mai adesea folosind o nouă explicație, astfel încât să 

fundamenteze solid toate conceptele.  

Dar nu pentru teoria matematică predată sau pentru nenumăratele exerciții pe care le-a 

lucrat împreună cu mine îi sunt eu recunoscător domnului Bădițescu. Principala lecție pe 

care am învățat-o de la el este rigoarea cu care se abordează o problemă, orice problemă: 

modul analitic în care se tratează cunoscutele, sistematizarea algoritmului de rezolvare și 

verificarea corectitudini soluțiilor. Față de el nu am simțit niciodată acel ”zid elev-

profesor”, de aceea m-am simțit mereu provocat să învăț, și nu intimidat să o fac. Îl 

consider un foarte bun pedagog, un matematician talentat și o persoană care inspiră prin 

exemplu propriu.  

- Alexandru Ciprian Iordan, Doctorand în Știința Calculatoarelor la Norwegian 

University of Science and Technology, Trondheim, Norvegia  

 

 


