CURRICULUM VITAE (CV)

ŞTEFĂNIE MARIA

Informaţii personale
Numele şi prenumele
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Locul de muncă vizat
Experienţa profesională
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada

CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
August 2016

ŞTEFĂNIE MARIA
Loc. Orăştie, str. Pricazului, bl.124, sc. C, ap.27, cod poştal 335700,
jud. Hunedoara, Regiunea Vest, România
0040721416440, 0040733996835
mary_stef2002@yahoo.com
Română
12.08.1969
Inspector Școlar General
6 mai 2014 – prezent
Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, str. Gh. Bariţiu, nr. 2,
loc. Deva, jud. Hunedoara, http://isj.hd.edu.ro
Funcţie de conducere - Învăţământ
Inspector şcolar general
a) reprezintă Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara în relaţiile cu
Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice;
b) colaborează cu administraţia publică locală;
c) asigură cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei generale şi specifice în
toate domeniile funcţionale ale inspectoratului şcolar;
d) monitorizează cunoaşterea şi respectarea hotărârilor, deciziilor şi
metodologiilor M.E.N.C.Ş.
e) asigură fluxul informațional;
f) colaborează cu inspectorate şcolare din alte judeţe în scopul
derulării unui schimb util de informaţii, expertiză şi bune practici;
g) promovează imaginea inspectoratului şcolar;
h) colaborează cu parteneri interesaţi de domeniul educaţiei cu
scopul informării acestora asupra ofertei educaţionale din teritoriu, al
adaptării reţelei de învăţământ la strategia de dezvoltare şi de
obţinere/suplimentare a resurselor necesare.
14 august 2012 – 5 mai 2014
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Semnătura:

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
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Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara, str. Gh. Bariţiu, nr. 2,
loc. Deva, jud. Hunedoara, http://isj.hd.edu.ro
Conducere - Domeniul funcţional management si dezvoltare
instituțională
Inspector şcolar general adjunct
a) acordă consiliere conducerii unităților școlare din subordine pe
probleme de management, rezolvarea conflictelor, legislație, relațiile
școlii cu părinții și administrația publică locală;
b) monitorizează implementarea descentralizării instituționale;
c) organizează periodic întâlniri cu factorii de conducere din unitățile
școlare, pentru discutarea problemelor de actualitate;
d) participă la soluționarea problemelor intervenite în unitățile de
învățământ de care răspund;
e) asigura distribuirea în rețeaua școlară a județului a documentelor
oficiale din domeniul învățământului și asigură circuitul informațional;
f) întocmește, actualizează și gestionează procedurile activităților
desfășurate la nivelul compartimentului.
1 septembrie 2010 – 13 august 2012
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, loc.
Deva, jud. Hunedoara
Activitate de îndrumare şi control.
Inspector şcolar de specialitate pentru disciplinele fizică şi chimie
Coordonarea activităţii didactice pentru disciplinele fizică şi chimie
1 iunie 2008 – 31 august 2010
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, loc.
Deva, jud. Hunedoara
Activitate de îndrumare şi control.
Inspector şcolar de specialitate – chimie 0,5 normă şi managementul
resurselor umane 0,5 normă
Mișcarea personalului didactic, coordonarea activităţii didactice la
disciplina chimie.
1 mai 2008 – 31 mai 2008
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, str. Gh. Bariţiu, nr. 2, loc.
Deva, jud. Hunedoara
Activitate de îndrumare şi control.
Inspector şcolar – managementul resurselor umane 1 normă
Mișcarea personalului didactic
1 iulie 2004 – 30 aprilie 2008
Colegiul Tehnic Agricol ”Alexandru Borza”, str. Independenţei,
nr. 47, loc. Geoagiu, jud. Hunedoara
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Semnătura:

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat

Funcție de conducere – învățământ
Director adjunct
Coordonarea, îndrumarea şi evaluarea activităţilor şcolare şi
extraşcolare
1 septembrie1996 – 30 aprilie 2008
Colegiul Tehnic Agricol ”Alexandru Borza”, str. Independenţei,
nr. 47, loc. Geoagiu, jud. Hunedoara
Învăţământ
Profesor

Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Predare - învăţare, instruire şi evaluare a elevilor, dirigenţie,
responsabil în diferite comisii de lucru din scoală.

Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2001 – 2008
Asociaţia „Sprijiniţi copiii” Alba Iulia, str. Gladiolelor , nr. 25
Servicii sociale, formare profesională a adulţilor / sector
neguvernamental
Colaborator
Coordonarea și monitorizarea activităţilor, organizarea de stagii de
instruire pentru elevi, elaborarea de proiecte, coordonarea procesului
de elaborare a suporturilor de curs şi elaborator pentru unele module.

Educaţie şi formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută

CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
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25 ianuarie – 3 martie 2016
CNDRU EUROSTUDY

Program de formare continuă cu tema „Dezvoltarea competențelor de
leader în managementul educațional”
Atestat de formare continuă
100 ore, 25 credite
2010 – 2014
Universitatea din Petroşani

Domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti
Domeniul de doctorat: mine, petrol şi gaze
Diploma de doctor
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Semnătura:

Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

ISCED 8

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută

27 februarie 2014 – 14 martie 2014
SIVECO România S.A.

Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
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MANAGEDU- Utilizarea aplicaţiilor de management educaţional
Adeverinţă – Cursuri de formare din cadrul Proiectului
POSDRU/87/1.3./S/63154
“Creşterea calităţii învăţământului românesc prin formarea
personalului pentru utilizarea aplicaţiilor de management
educaţional”
16 credite
2014
Universitatea “Eftimie Murgu” Reşiţa

Program de formare continuă - Specialişti în management curricular
Adeverinţă program de formare continuă
(89 ore/ 25 credite)
2013
S.C. INFO EDUCAȚIA S.R.L.

Director control risc
Program de perfecţionare
Certificat de absolvire seria I nr. 00298190
Program de perfecţionare – 40 ore
8-12 iunie 2011
Fundația Tineri pentru Tineri

Educaţie pentru sănătate/Decidenţi
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Semnătura:

Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută

Atestat de formare continuă a personalului didactic seria E nr. 0040111

Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Program de formare continuă – 10 credite

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
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Program de formare continuă – 10 credite
11 iulie - 24 septembrie 2011
Universitatea Politehnică din Bucureşti

“Privim către viitor – e-Chimie”
Atestat de formare continuă a personalului didactic seria E nr.
0065023
Program de formare continuă – 25 credite
4 iulie – 24 septembrie 2011
SIVECO România S.A

TIC Chimie
Atestat de formare continuă a personalului didactic seria E nr.
0077409

1august – 30 septembrie 2011
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Tineri Împotriva Violenţei
Atestat de formare continuă a personalului didactic seria E nr. 0011890
Program de formare continuă – 21 credite
noiembrie 2010 – mai 2011
M.E.C.T.S. - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar

Controlul calităţii în şcoală
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Semnătura:

Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
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Atestat de formare continuă a personalului didactic seria E nr. 0029771
Program de formare continuă – 5 credite
06 - 10 aprilie 2009
S.C. CNN Business S.R.L. Deva - furnizor autorizat de formare
profesională a adulţilor

Întocmirea şi gestionarea documentelor de evidenţă a personalului,
Organizarea recrutării şi selecţiei personalului, Întocmirea şi
gestionarea carnetelor de muncă ale personalului angajat, Întocmirea
dosarului de pensie etc.
Inspector (referent) resurse umane – certificat de absolvire seria E
nr.0132685
Program de perfecţionare 21 ore
31 octombrie 2008 – 17 noiembrie 2008
S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. Deva - furnizor autorizat de
formare profesională a adulţilor

Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerinţelor de management
integrat al proiectului, Planificarea activităţilor şi jaloanelor
proiectului, Gestionarea costurilor, managementul riscurilor,
managementul echipei de proiect etc.
Manager proiect – certificat de absolvire seria A nr. 0083614
Program de specializare – 30 ore
13 decembrie 2008 – 15 martie 2009
Casa Corpului Didactic Deva

Şcoala incluzivă. Şcoala Comunitară.
Atestat de formare continuă a personalului didactic seria C nr. 0004586
Program de formare continuă – 25 credite
30 aprilie 2008 – 23 mai 2008
Asociaţia „Sprijiniţi copiii” Alba Iulia- organizaţie neguvernamentală,
furnizor autorizat de formarea profesională a adulţilor
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Semnătura:

Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută

Stiluri de învăţare, Comunicare, Metode şi tehnici de învăţare,
Realizarea planului de învăţare, Organizarea unei sesiuni de instruire,
Evaluarea sesiunii de instruire
Formator de formatori - Certificat de absolvire seria E nr. 0031295
Program de perfecţionare – 117 ore
2006 - 2007
Universitatea ”Aurel Vlaicu” Arad – Departamentul pentru pregătirea
personalului didactic

Sisteme de management, Asigurarea calităţii, Standarde de clasificare
Certificat de competenţe profesionale ale personalului didactic seria B
nr. 0003883- „Managerul noii şcoli romaneşti”

Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Program de formare continuă – 90 credite

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale

2006 - 2007
Universitatea de Vest ”Vasile Goldiş” Arad

Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Perioada
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Management general, Comunicare organizațională, Managementul
resurselor umane, Sociologia educației, Politici educaționale europene,
Marketing educațional, Management de proiect.
Diplomă de Master – Management Educaţional
ISCED 7
2007 – 2009
Kultur Kontakt Austria/ biroul k-education Bucureşti

Agroturism
Stagii de pregătire/certificate de participare
Stagii de pregătire – total 51 de unităţi ale programului
1990 – 1995
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Semnătura:

-

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ

Universitatea ”Babeș Bolyai” Cluj Napoca, Facultate de Chimie și
Chimie Industrială

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificare a formei
de instruire / învăţământ
Aptitudini şi competenţe
personale dobândite în cursul
vieţii şi carierei, dar care nu
sunt neapărat recunoscute
printr-un certificat sau o
diplomă
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Abilitatea de a citi
Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi
Aptitudini şi competenţe
artistice
Muzică, desen, pictură, literatură
etc.
Aptitudini şi competenţe sociale

1983-1987
Liceul Industrial nr.1 Orăştie

CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
August 2016

Discipline de specialitate: Chimie, Fizică, Matematică, Psihologie,
Pedagogie, Metodica predării chimiei, Metodica predării fizicii
Profil: chimie, specializarea: chimie-fizică, durata studii: 5 ani,
forma de învăţământ: zi/ Diploma seria L nr.5705
ISCED 6

Chimie industrială
Diplomă de Bacalaureat
ISCED 3

Limba română
Limba engleză
Bine
Bine
Bine

Spirit de echipă: peste 10 de ani experienţă în formarea şi
coordonarea echipelor.
Foarte bune abilităţi de comunicare dobândite prin formare la locul
de muncă în cadrul experienţei ca manager, evaluator, formator.
Capacitate ridicată de adaptare la schimbare şi de acceptare a
provocărilor dobândite în cadrul experienţei profesionale în diverse
domenii.
Disponibilitate și implicare în activităţi de voluntariat.
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Semnătura:

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

Grad înalt de cunoaştere a cerinţelor de planificare, organizare şi
monitorizare a activităţilor specifice învățământului preuniversitar.
Capacitate sporită de autodisciplină şi executarea sarcinilor la
termen, fără coordonare şi cu respectarea standardelor de calitate.
Implicarea în proiecte:
- Manager de proiect – proiectul POSDRU/90/2.1/S/60004
- Expert pe termen scurt – proiectul POSDRU/160/2.1/S/141384
- Responsabil monitorizare – Proiectul European Leonardo da
Vinci nr. LLP- LdV/VETPRO/2012/RO/
- Proiectul European Comenius Regio “ICT in Education”
- Proiectul European cu tema “Limba română, mijloc de
comunicare şi relaţionare” Reuniune de diseminare şi exploatare a
rezultatelor proiectelor din cadrul Programului de Învăţare pe Tot
Parcursul Vieţii
- Proiectul „Competențe cheie TIC in curriculumul școlar” derulat
de CNEE
- Formator în cadrul Proiectului POSDRU/87/1.3/S/62517
Aptitudini şi competenţe tehnice Competenţe de analiză dobândite prin studii de specialitate şi
experienţă profesională.
Foarte bune cunoştinţe în domeniul evaluării activității didactice
dobândite în experienţa profesională.
Alte cursuri de formare:
- Programe Microsoft pentru educație – atelier Microsoft EduCamp,
certificat de participare, 6 ore, iunie 2016, Casa Corpului Didactic
Hunedoara - Certiport Timișoara;
- Curs de formare cu tema „Tehnici de învățare eficientă pentru
elevi”,adeverință, 20 ore, 2016, Casa Corpului Didactic Hunedoara;
- Curs de formare cu tema „Abordarea educațională a copiilor cu
ADHD”, adeverință, 20 ore, 2016, Casa Corpului Didactic
Hunedoara
- Curs de formare cu tema „Guvernanță și control managerial în
unitățile de învățământ preuniversitar”, adeverință, 16 ore, 2015,
Casa Corpului Didactic Hunedoara
- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare în
domeniul promovării politicilor de personal în învăţământul
preuniversitar, stagiu de formare, 16 ore, 2013, M.E.N. –
D.G.M.R.U.R.Ş.N.;
- Dezvoltarea capacităţii instituţionale a inspectoratelor şcolare în
domeniul promovării politicilor de personal în învăţământul
preuniversitar, stagiu de formare, 12 ore, 2008, M.E.C.T.D.G.M.R.U.
Aptitudini şi competenţe de
Abilităţi de operare pe calculator dobândite prin educaţie, curs de
utilizare a calculatorului
operator PC şi experienţă Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi
PowerPoint™) şi a internetului.
Competențe de căutare/completare şi administrare a unor baze de
date dobândite prin formare şi exersare la locul de muncă.
Permis de conducere
Permis de conducere categoria B

CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
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Alte aptitudini şi competenţe

Publicaţii

Informaţii suplimentare

CV Europass, Maria ȘTEFĂNIE
August 2016

Membru al Corpului naţional de experţi în management educaţional.
Membru al Consiliului Consultativ al ISJ Hunedoara.
Profesor metodist al ISJ Hunedoara pentru proiecte educaţionale
europene şi internaţionale.
Profesor mentor.
Bun organizator.
Receptivitate la nou.
Disponibilitate la program.
1. Ghid metodic interdisciplinar al cadrelor didactice din aria
curriculară „Tehnologii”, Editura Focus Petroşani, 2010, ISBN
978-937-677-194-1, pag. 7-16
2. ABSTRACT BOOK OF THE PHYSICS CONFERENCE TIM-11,
Editura Universităţii de Vest, ISBN 978-973-125-354-1, PAG 160.
3. GHIDUL ELEVULUI. Domeniul: Agricultură. Calificarea:
Lucrător în agroturism. Nivel 2 de calificare. KulturKontakt
Austria şi M.E.C.I.- CNDÎPT.
Editura Didactică şi Pedagogică R.A. ISBN 978-973-30-2479-8
4. GHIDUL PROFESORULUI. Domeniul: Agricultură. Calificarea:
Lucrător în agroturism. Nivel 2 de calificare. KulturKontakt
Austria şi M.E.C.I.- CNDÎPT.
Editura Didactică şi Pedagogică R.A. ISBN 978-973-30-2482-8
5. Stefanie M., Radu S. M., Matei A., Dunca E., (2013),
Technologies for Restoration of Land Affected by Mining Activity.
Case Study. 17th Conference on Environment and Mineral
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