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INFORMAŢII PERSONALE ȘTEFU MARCELA 
 

  

Sfântu Gheorghe, județul COVASNA 

 România 

  0744 374229 - serviciu        

 marcela.stefu@isj.educv.ro  

Sexul Feminin | Data naşterii 28/02/1967| Naţionalitatea Română 

 

 

 

LOCUL DE MUNCA  

POZIŢIA 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN COVASNA 

INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL ADJUNCT 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

01/09/2014 – Prezent Inspector Școlar General Adjunct 

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice,  http://www.edu.ro/. 

conform OMEN nr. 4255/04.08.2014; OMECȘ nr. 4085/29.05.2015; OMECȘ  nr. 

4966/19.08.2015 și OMENCS nr. 4240/22.06.2016  

 Stabilirea obiectivelor activității domeniului Curriculum și Inspecție Școlară  

 Stabilirea metodelor și procedurilor de coordonare, monitorizare și evaluare a 

activităților compartimentului 

 Elaborarea proiectului managerial al compartimentului 

 Organizarea activităților compartimentului 

 Coordonarea funcționării compartimentului 

 Monitorizarea activității școlare din județul Covasna 

 Reprezentarea compartimentului în relații publice 

 Perfecționarea activității proprii 

 Analizarea necesităților de pregătire a personalului compartimentului 

 Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control managerial intern 

 Președinte al Comisiei județene de Evaluare națională pentru clasele II, IV, VI și 

VIII 

 Președinte al Comisiei județene de înscriere în învățământul primar 

 Președinte al Comisiei județene de mobilitate a personalului didactic 

 Președinte al Comisiei județene pentru examenul național de  definitivare în 

învățământ 

 Președinte al Comisiei județene de examen pentru concursul de ocupare a 

posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar 

Tipul sau sectorul de activitate  Domeniul Curriculum și Inspecție Școlară 

 

01/09/1999 – 31/08/2014 

 

Profesor titular chimie-fizică; diriginte 

Liceul de Arte "Plugor Sandor", Str. Kossuth Lajos nr. 15, Sf. Gheorghe și  

Liceul Tehnologic "Constantin Brâncuși", P-ta Libertății nr.11, Sf. Gheorghe 

mailto:marcela.stefu@yahoo.com
http://www.edu.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

1. EDUCAȚIE 
  

 

 Activitate didactică la clasă 

 Diriginte 

 Coordonarea activităților conform fișei postului (rezultate evaluate anual cu FB) 

 Membru în Corpul Experților în Management Educațional 

 Membru în Consiliul Consultativ pe specialitatea chimie, ISJ Covasna 

 Responsabil Comisie metodica "Matematică și științe"; 

 Membru în Comisia de evaluare și asigurare a calității; 

 Responsabil catedra Chimie-Fizică;  

 Membru în Comisia pentru curriculum;  

 Responsabil Comisie pentru proiecte europene;  

 Președinte Asociația Pedagogilor Români din județul Covasna 

 Membru al Comisiei de securitate si sănătate în muncă;  

 Membru in Comisia de recepție, inventariere și casare;  

 Președinte, vicepreședinte sau membru în Comisii de bacalaureat – centre de 

examen; 

 Membru în Comisii de organizare si desfășurare a olimpiadelor școlare sau a 

diferitelor concursuri școlare;  

 Membru în Comisia de admitere la liceu;  

 Manager de proiecte 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ preuniversitar   

01/09/1996 – 01/09/1999 Profesor titular chimie-fizică; diriginte 

Liceul de Artă "Plugor Sandor", Str. Kossuth Lajos nr. 15, Sf. Gheorghe si  

Grup Școlar „Perspektiva”,  Sf. Gheorghe  – desființat 

Activități de instruire și educare a elevilor conform fișei postului 

Tipul sau sectorul de activitate   Învățământ preuniversitar 

01/09/1995 - 31/08/1996 Profesor chimie – fizică, detașat  

Școala Generală Vâlcele, județul Covasna 

Activități de instruire și educare a elevilor 

Tipul sau sectorul de activitate   Învățământ preuniversitar 

01/09/1990 - 08/11/1994 Profesor titular chimie-fizică; diriginte 

Școala Generală Grajduri, județul Iași 

Activități de instruire și educare a elevilor 

Tipul sau sectorul de activitate   Învățământ preuniversitar 

01/10/2007 - 31/03/2009 Diploma de Master Managementul Financiar – Contabil al 

Administrației Publice 
7 

Universitatea "Spiru Haret" , Facultatea de Management Financiar – Contabil, 

București 

 Bazele administrației publice 

 Contabilitate publică 

 Dreptul administrației publice 

 Principii și practici moderne în managementul administrației publice 

 Controlul preventiv și auditul public intern 

 Bugetul și finanțele instituțiilor publice 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2. PERFECȚIONARE   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

3. FORMARE CONTINUĂ    

                          21.05.2016      Certificat pentru limba engleză 

                                                   Association of Language Testers in Europe/Asociația EUROLINGVA 

 Sisteme informatice integrate în administrația publică 

 Analiza și eficiența administrației publice 

 Politica fiscal-bugetară – instrument al managementului macroeconomic 

 Gestionarea bazelor de date în administrația publică 

1991 – 1994 Diplomă de Licență în chimie și fizică, profilul chimie 

universitari, specializarea chimie- fizică – 5 ani 6 

Universitatea "Al.I.Cuza" , Iasi 

 Facultatea de Chimie 

 Chimie  

 Fizică 

 Chimie-fizică 

 Chimie biologică 

 Fizica surselor de energie 

 Sinteze organice speciale 

 Fotochimie 

 Izotopi 

1987 - 1990 Diploma de Absolvire, profilul chimie, specializarea chimie – 

fizică – 3 ani 
5 

Institutul Politehnic "Gh. Asachi", Facultatea de Tehnologie Chimică, Iași 

 Chimie  

 Fizică 

 Chimie-fizică 

 Matematică  

 Pedagogie generală 

 Psihologie școlară 

 Metodica predării chimiei 

 Metodica predării fizicii 

 Practică pedagogică 

 Limba engleză 

2004-2006 Certificat de acordare a Gradului didactic I 

Universitatea "TRANSILVANIA", Brasov 

 Chimie 

2000 Certificat de acordare a Gradului didactic II 

Universitatea "Al.I.Cuza" , Iasi 

 Chimie  

1993 Certificat Definitivat 

Universitatea "Al.I.Cuza" , Iasi 

 Chimie 
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             • Nivelul ALTE 4- AVANSAT 

                   12 – 26/01/2016     Certificat 

                                                    Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Covasna 
 

 

12 – 26/01/2016 

Acordarea primului ajutor 

Adeverință CCD Covasna și Certificat S.N. Crucea Roșie 

Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Covasna  

 Intervenții de urgență la locul accidentului 

7 – 11/12/2015  Certificat de participare 

MENCȘ 

 Instruirea la nivel național a inspectorilor școlari generali adjuncți 

23 – 26/11/2015 Certificat de participare 

Proiectul ”Îmbunătățirea eficacității organizaționale a MECȘ și a instituțiilor 

subordonate prin dezvoltarea sistemului de control managerial intern” – cod SMIS 

37635 

 ”Ghid metodologic privind SCMI și integritatea în sistemul educațional” 

17/11/2015 – 06/12/2015 Certificat de absolvire/  Supliment descriptiv al certificatului 

C.N.D.R.U. Eurostudy, Baia Mare, județul Maramureș 

 Evaluator de competențe profesionale – cod COR 242405 

5 – 6/11/2015 Certificat de absolvire 

Asocierea S&T România SRL și Everlight Solution SRL 

 Proiectul ”Creșterea calității sistemului educațional preuniversitar din România prin 

implementarea de instrumente moderne de management și monitorizare”– cod 

SMIS 37655 

octombrie – noiembrie 

2015 

 

 

 

17 – 28/08/2015 

 

 

Adeverință 

Asociația Centrul Național pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy, Baia 

Mare, județul Maramureș 

 Mentor – cod COR 235902 

Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Management și politici 

publice în educație”/ Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor, 20 credite 

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă 

 ”Management și politici publice în educație” 

17 – 28/08/2015 Certificat de participare 

Asociația Română a Tinerilor cu Inițiativă 

 ”Management și politici publice în educație” - Proiectul ”Dezvoltarea capacității 

administrative a MECS prin implementarea managementului strategic și 

îmbunătățirea leadership-ului instituției”– cod SMIS 39174 

2014 – 2015  Adeverință, 18 credite 

Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava, județul Suceava 

 ”Limbaj și realitate” 

27/02/2015 – 10/03/2015 Certificat de absolvire/  Supliment descriptiv al certificatului 

C.N.D.R.U. Eurostudy, Baia Mare, județul Maramureș 

 Formator – cod COR 242401 

12/01/2015 – 31/03/2015 Adeverință, 5 credite 

Raport individual de dezvoltare profesională 
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 Proiectul ”Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și 

universitar de stat – promotor al învățării pe tot parcursul vieții” 

ianuarie 2015 Adeverință de participare 

CCD Covasna 

 Pregătirea personalului unităților de învățământ preuniversitar privind strategia 

anticorupție în educație 

05 – 20/12/2014 Adeverință CCD Covasna, 15 credite 

Asociația Asertiv SRL, Târgu Mureș, județul Mureș  

 Managementul activităților metodice 

decembrie 2014 – 

ianuarie 2015 
Adeverință 

S.C. Multilingua S.R.L. Sf. Gheorghe 

 Limba engleză 

03 – 05/12/ 2014 Certificat de participare 

Erasmus + 

 Scrierea și managementul propunerilor de finanțare în context ERASMUS + 

29/09/2014 – 02/10/ 2014 Adeverință 

D.G.M.R.U.R.Ș.N. 

 Exigență și competențe profesionale 

05 – 06/11/204 Adeverință de participare 

IȘJ Covasna și IȘJ Harghita, CCD Covasna 

 Schimb de informații, expertiză și bune practici 

24/10/2013- 22/12/2013 Atestat de formare continuă a personalului didactic ”Pro management 

educațional”/ Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor, 60 credite 

Asociația ”EGOMUNDI” Călărași 

 Management educațional 

 Comunicare și curriculum 

14/10/2013 – 24/10/2013 Certificat de absolvire/ Supliment descriptiv al certificatului 

Ministerul Culturii – Centrul de pregătire profesională în cultură 

 Manager de proiect – cod COR 242101 

24/03/2012 – 11/04/2012 Adeverință CCD Covasna, 15 credite 

CNEE prin CCD Covasna 

 ”Competențe cheie TIC în curriculumul școlar” – proiect POSDRU ID 4615 

05/09/2011 – 13/11/2011 Atestat de formare continuă a personalului didactic, ”Privim către viitor” – e-

Chimie/  Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor, 25 credite   

Universitatea Politehnica din București 

 Chimie 

28/08/2011 – 13/11/2011 Atestat de formare continuă a personalului didactic, ”TIC Chimie/  Fișa 

competențelor și a disciplinelor/temelor, 10 credite   

SIVECO România 

 Editoare de documente complexe 

 Platforma e-learning 

 Multimedia în educație 
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

01/05/2011- 30/09/2011 Atestat de formare continuă a personalului didactic, ”Formarea de specialiști în 

evaluare INSAM”/  Fișa competențelor și a disciplinelor/temelor, 7 credite   

S.C. SOFTWIN S.R.L. 

 Managementul testelor, corectarea acestora, analiza rezultatelor elevilor, statistici și 

rapoarte în platforma INSAM 

01/03/2010 – 26/03/2010 Certificat de absolvire/ Supliment descriptiv al certificatului/  Anexa 47credite 

S.C.HSEQ CONSULTING S.R.L. Ploiești, Prahova 

 Inspector de Specialitate Protecția Muncii – cod COR 241204 

2009 Certificat 

SIVECO România 

 Utilizare Portal eȘcoala 

2008 Adeverință CCD Covasna 

CCD Covasna 

 Pragmatica discursului didactic 

Noiembrie 2006 – 

februarie 2007 
Atestat de formare continuă a personalului didactic, ” Noi abordări didactice 

pentru aria curriculară Matematică și Științe ale naturii” /  Fișa competențelor 

și a disciplinelor/temelor, 30 credite   

Centrul Educația 2000+ 

 Curriculum: repere conceptuale și metodologice  

 Strategii didactice din perspectiva disciplinară și interdisciplinară 

 Evaluarea demersului didactic 

 Curriculum la decizia școlii 

 Demersuri de proiectare în viziune monodisciplinară și integrată 

 Metode complementare de evaluare 

Mai 2006 Adeverință CCD Covasna 

CCD Covasna 

 Consiliere și orientare 

02/11/2004 – 15/12/2004 Adeverință CCD Covasna 

CCD Covasna 

 Educația integrativă în școlile incluzive 

Mai – iunie 2004 Adeverință CCD Covasna 

CCD Covasna 

 ”Curs de instruire TIC” 

20/11/1999 Adeverință CCD Covasna 

CCD Covasna 

 Metodica predării chimiei 

 Geometria moleculelor 

Limba maternă Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

Limba engleză B2 B2 B1 B1 B2 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

  
 

Competenţe de comunicare  -Foarte bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de 

inspector școlar general adjunct, începând cu anul 2014 și de cadru didactic 

(responsabil comisie ”Matematică și științe”) 

-Bune abilități de interacțiune cu adulții dobândite prin activitățile desfășurate – 

calitatea de formator 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

Coordonez activitatea domeniului Curriculum și inspecție școlară din cadrul 

IȘJ Covasna; 

-spirit organizatoric, dinamism, cu spirit de inițiativă, conștiincioasă, 

ambițioasă, aptitudini manageriale, relaţionare corectă de linie şi staff.  

-Capacitatea de a lucra cu grupuri, dar si individual, disciplinată, cu spirit de 

inițiativă, receptivă la nou, bună negociatoare, competențe de coordonare a 

diferitelor activități, abilități de lucru sub presiune, calități de  leadership – 

dobândite în contextul funcțiilor menționate în secțiunea  - ” Competenţe de 

comunicare”  

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  
Prin funcțiile și rolurile deținute, prin participarea la activități culturale, 

simpozioane, proiecte, formări, mi-am dezvoltat aptitudinile și competențele 

sociale: 

-consiliere și îndrumare, formarea echipelor, spirit de competiție, empatică, 

diplomată, capacitate mare de adaptare 

-o bună cunoaştere a proceselor din cadrul Sistemului de control managerial intern, 

membru în Consiliul de administrație al IȘJ, membru în Consiliul consultativ al ISJ 

Covasna, rmembru în Comisia de Dialog Social de pe lângă Prefectura Covasna   

Competenţă digitală Abilităţi operare PC (Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, Google 

Chrome, Total Commander) 

Navigare pe internet la nivel avansat, folosirea motoarelor de căutare la nivel 

avansat 

Utilizare avansată sisteme de redactare  Microsoft Office – formări, 

autodidact 

Bune cunoştinţe de editare foto, dobândite ca fotograf amator - autodidact 

Alte competenţe  Competente de scriere de proiecte 

Munca didactica si educativa cu copii cu cerințe educative speciale 

Competențe de audit – lucrarea de disertație la cursul de Master ”Management 

financiar contabil al administrației publice locale” 

Inspector de protecția muncii 

Sportive - șahul 

Horticultura (cultivarea plantelor- hobby) 

Permis de conducere  Categoria B 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

- coautor al cărții ”CHIMIE: experiențe didactice”, Editura Universității 

”Transilvania”, 2007 (ISBN 978-973-598-137-2) 

- coautor al volumului ”Raport privind starea învățământului –anul școlar 

2014-2015”, Tipărit la S.C. ARLERO S.R.L., Sf. Gheorghe (ISBN 978-973-

0-20238-0) 

- ”7 Ani de Creativitate Pedagogică în Județul Covasna”- echipa de implementare, 

Editura Pastel, Brașov 2014 (ISBN 978-606-658-098-4) 

- colaborator al lucrării ”REPERE IDENTITARE ROMÂNEȘTI DIN JUDEȚELE 

COVASNA ȘI HARGHITA”, Editura Eurocarpatica,  Sf. Gheorghe, 2014, ISBN 
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ANEXE 
  

 

 
 

 

Proiecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seminarii 

 

 

Programe și concursuri 

 

 
Parteneriate 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afilieri 

978-606-8685-00-7) 

- coordonator al proiectului ”Profesionalizarea carierei didactice prin intermediul 

taberelor de perfecționare – Cunoaște-ți impactul” 

- coordonator al Festivalului Cântecului și Jocului pentru Copii, ediția 2016 

- membru al juriului, în cadrul Festivalului Cântecului și Jocului pentru Copii, ediția 

2016 

- colaborator proiect CAEN-A13/3, Concursul național de educație rutieră și karting 

”Memorialul Codruț Morar și Jáni Ferenc” 

- colaborator al Festivalului național de schi pentru copii ”Trofeul Gerar”, 2016 

- colaborator al Festivalului național de schi pentru copii ”Trofeul Gerar”, 2015 

- am fost responsabil Proiect P5 – POSDRU/162/2.2 /S/141074, cu titlul 

Servicii complexe de reintegrare – ScoR – cod COR 242213 conform 

Clasificării Ocupațiilor din România;  

-am coordonat în anul școlar 2013 - 2014 și am derulat proiecte cu finanțare 

de la Consiliul Local și de la Consiliul Județean (”Să ne cunoaștem prin 

teatru”- Festival de teatru al liceelor din Sf. Gheorghe; ”Festivalul cântecului 

și jocului pentru copii”; ”Concurs de creativitate pedagogică”); 

-am coordonat proiectul tematic ”Copil ca tine sunt și eu!” 
- am coordonat deplasarea și participarea unui grup la Seminarul internațional 

”Oceanul Atlantic” desfășurat în Franța, Gourin, în mai 2011, la care au mai fost 

reprezentanți din Polonia; 

-am coordonat diferite programe/ concursuri internaționale/ naționale (U4Energy–

2010-2011/internațional; ”Colțul verde din școala mea” – 2011-2012/național; 

”Pușculița cu idei” – 2013/național; ”Patrula de reciclare”- 2014/național; ”Science 

Scrabble”- concurs în parteneriat cu R. Moldova și Ungaria)  

- cu Asociația Creștem România Împreună – 2016 

-cu Asociația Pedagogilor Români din Covasna pentru proiectul ” Lumea magică a 

teatrului”- 2016 

-cu Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă ALUTUS pentru programul FLEX- 

Future Leaders Exchange Program- 2015 

- cu GPP ”CSIPIKE”, Catedrala Ortodoxă, Fundația ”Mihai Viteazul” în cadrul proiectului 

”Crăciunul la români” – 2015 

- cu Asociația Pro Democrația în vederea derulării proiectului ”TIFF Anticorruption 

Festival 2015” 

- cu Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș 

- Asociația Pedagogilor Români din Covasna 

 Diplome, certificate, adeverințe, contracte se regăsesc în prezentul dosar 


