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EXPERIENȚA PROFESIONALĂ
2017, 05.09 - prezent - Inspector școlar general adjunct cu delegare de atribuții

specifice funcției de inspector școlar general la ISJ Arad
2017 - 05.05 - 2017, 05.09 - Inspector școlar general adjunct
2016 – prezent lector u niv.Dr. U.V.V.G Arad

2016- prezent profesor Dr. Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara
Arad
Perioada
Funcția sau postul ocupat

Activități și responsabilități
principale

2015 –Inspector Școlar General Adjunct
2012- Membru al corpului național de experți în managementul educațional

1.Proiectarea strategiei de coordonare si a directiilor de dezvoltare
2.Organizarea activitatilor domeniului coordonat
3.Coordonarea activitatii domeniului gestionat
4.Motivarea personalului din subordine
5.Monitorizarea,evaluarea
6.Controlul activitatilor din domeniul coordonat
7.Relatii de comunicare
8.Dezvoltare profesionala
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă

Domeniul- limbă şi literatură română- limba şi literatura engleză
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale, Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Perioada 2014
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – EXPERT ÎNVĂŢĂMÂNT
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare S.C. Interactive Training SRL, Iaşi
Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor

Domeniul- filologie
Certificat de acordare a gradului didactic I

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Perioada 2013

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale

Numele angajatorului

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele angajatorului

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități
principale
Numele angajatorului

2009-2015
Director la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

 Asigurarea calităţii actului educaţional
 Dezvoltarea competenţelor profesionale, sociale, metodice ale

cadrelor didactice prin stimularea educaţiei permanente
 Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor naţionale,

concursuri (elevi şi profesori)
 Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin

diversificarea acesteia în funcţie de nevoile şi interesele beneficiarilor
procesului educaţional

 Creşterea capacităţii instituţionale pentru elaborarea şi gestionarea
de proiecte

 Dezvoltarea de proiecte şi parteneriate comunitare
 Colaborarea eficientă cu partenerii educaţionali
 Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi calitate a muncii;

Implementarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea
fenomenului de violenţă în şcoală

 Coordonarea, monitorizarea şi evaluarea periodică a achiziţiilor prin
programe guvernamentale, comunitare, fonduri proprii

Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

2004-2009
Profesorlimbașiliteraturaromână
Concepereaplanificărilorși a programei, concepereasubiectelorpentrutesteșiteze,
pregătireaelevilorpentruexamenelenaționaleșiconcursuri.Înurmaanalizeitestelorini
țiale am proiectatobiectiveleoperaționalepentruobținereaunorrezultatebune la
finalulanuluișcolar.
Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentară Arad

1999-2004
Institutor
Educator al uneiclase de elevi,formatorulprocesuluiinstructiv-educativ. Am
întocmitplanificareacalendaristicăşianuală,amrealizatobiecivelepropuse la
începutulanuluişcolar.
GrupulŞcolarJ.G.TajovskyNădlac



Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire –FORMATOR DE FORMATORI
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Asociaţia Calificare, Specializare şi Perfecţionare, Petroşani, Hunedoara
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – METODIST
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare CNT Eduexpert, Craiova, Dolj
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – MANAGER DE PROIECT
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Mediasoft, Arad
Perioada 2012
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – INSPECTOR RESURSE UMANE
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Sindicatul Liber Învăţamânt, Baia Mare, Maramureş
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic- OSCINT pentru

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL PREUNIVERSITAR
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Academia naţională de Informaţii Mihai Viteazul
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Atestat de formare continuă a personalului didactic- Formarea de specialişti în

evaluare INSAM
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare SC SOFTWIN SRL
Perioada 2011
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – MENTOR
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare CNT Eduexpert, Craiova, Dolj
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – MANAGER PROIECT
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare CNT Eduexpert, Craiova, Dolj
Perioada 2010
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire – FORMATOR
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare CNT Eduexpert, Craiova, Dolj
Perioada
Calificarea/diploma obtinuta 2010

Certificat de acordare a gradului didactic II
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Perioada
Calificarea/diploma obtinuta 2010

Certificat de absolvire- psihopedagogie specială
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea Aurel Vlaicu Arad

Perioada 2007
Calificarea / diploma obţinută Diploma Master-Studii teologico-lingvistice
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Aurel Vlaicu Arad – Facultatea de Teologie



învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2004
Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Universitatea Aurel Vlaicu Arad – Facultatea de Teologie
Perioada 2001
Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a definitivatului în învăţământ
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Universitatea de Vest Timişoara
Perioada 1994-1999
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare Liceul Pedagogic ,,Dimitrie Ţichindeal” , Arad

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Româna

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversație Discurs oral

Limbaengleză C2 C2 C2 C2 C2
Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacăîl cunoașteți.

Limbaitaliană B2 B2 B2 B2 B1
Scrieți denumirea certificatului. Scrieți nivelul, dacăîl cunoașteți.

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator
experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine



Competențe de comunicare Spirit de lider, capacitate de organizare în scris şi discurs
oral, rezistent la stres, capacitate de asimilare de noi
informaţii şi abilităţi, disponibilitate pentru implicare în
activităţi socio-culturale.
Sunt o fire sociabilă, dinamică, ambiţioasă, sinceră şi căreia îi
place să lucreze în echipă.
Lucrez foarte mult în echipă (echipe de elevi, profesori,
părinţi, parteneri sociali). Fiind Director, coordonez şi particip
la proiectele şcolii realizate în parteneriat cu alte şcoli şi
instituţii din Arad, judeţ, ţară sau internaţionale, majoritatea
acestor proiecte având caracter multicultural. Sunt
preocupată de multiculturalitate (parteneriate/ proiecte
realizate cu Gr. Şc. Csiky Gergely Arad, Gr. Şc. Gregor
Tajosky Nădlac, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor
din România, Zespół Szkół Im. Jana Wyżykowskiego, III Lo W
Głogowie, Polonia, University of Oulu Kajaani University
Consortium Lonnrot Institute, Finlanda, Istituto Tecnico
Industriale Statale "Galileo Ferraris", Italia), de problemele
celor cu dizabilităţi, realizând şi activităţi cu caracter
comunitar (sunt coordonatorul parteneriatului cu Centrul
Educaţional Şcoala „Raza de Soare”- Fundaţia Creştină R.C.E.
Speranţa Copiilor Arad, sunt coordonator local şi voluntar
SNAC). Comunic zi de zi cu foarte multe persoane de diverse
vârste, naţionalităţi, din diverse medii sociale (elevi, părinţi,
colegi, angajaţi ai instituţiilor locale, membrii comunităţii
locale).
Din anul 2009 colaborez cu autorităţile locale (Primăria Arad,
Prefectura Arad, Consiliul Judeţean Arad, Poliţia Judeţeană şi
Locală).

▪Totodatăcolaborez cu instituţiile din mediuluniversitararădean
(UnversitateaAurelVlaicu Arad, UniversitateaVasileGoldişArad ) cu
care am încheiatprotocoale de colaborarepe diverse
temepentruorientareaprofesională a
elevilorşipentruperfecţionareaşireconversiacadrelordidactice.



Competențe
organizaționale/manageriale

Spirit analitic, lucru în echipă, monitorizarea lucrului în echipă,
capacitate de evaluare şi alocare a task-urilor.
Încalitate de Director coordonezactivităţilecomisiilor din şcoală,
ale ariilorcurriculareşi ale catedrelor.
Coordonezşi super-vizezalcătuireanormelordidactice,
aîncadrăriicorecte a cadrelordidacticepeposturi,
întocmireaschemelororare.
Coordonezelaborarea PAS-ului, elaborezplanul managerial al
şcolii, stabilescgraficulşitematicileconsiliului de administraţie al
şcoliişicoordonezelaborareagraficuluişi a
tematicilorconsiliuluiprofesoral.
Avizezpropunerilepentruefectuareastagiilor de practică ale
elevilorşiparteneriatele cu agenţiieconomici.
Stabilescgraficul de inspecţii la clasăşiefectuez,
peparcursulîntreguluianşcolar, respectiveleinspecţii.
Coordonezrealizareabazei de date electronice a şcolii,
precumşitoatesituaţiileşistatisticilesolicitate de MECŞ şi ISJ
Arad.
Coordonezactivităţilecomisiei de perfecţionare a
şcoliiastfelîncâtsăexisteînpermanenţă o
situaţieclarăşiactualizată a cadrelordidactice (titulari,
suplinitori, detaşaţi etc.).
Coordonezactivităţilecomisiei CEAC, supervizezcompletarea la
termen a platformei.
Încolaborare cu departamentulcontabilpropunbugetulanual al
şcolii.
Măpreocup de atragerea de fonduriextrabugetare. Astfel am
realizatproiecte de reabilitare ale şcolii (realizareauneisăli de
sport, reabilitareagrupurilorsanitare, înlocuireatâmplăriei,
reabilitarealaboratorului de fizicăşi a celui de
industriealimentară, modernizareasecretariatuluişiaaltor 4
birouri). Am reabilitatarhivaşibibliotecaşcolii.
Încalitate de manager de proiect am implementatproiecte cu
finanţareeuropeană: proiectul
LLP/LDV/RO/158/IVT ,,Drumdeschiscătretehnologiialimentareeur
opene de ultimăgeneraţie”, finanţat de
UniuneaEuropeanăprinAgenţiaNaţională de
programecomunitareîndomeniuleducaţieişiformăriiprofesionaleî
nvaloare de 47.856 euro.
Am obţinutfinanţarepentruproiectulErasmus + 2015- RO01-
KA102-014380, “Triada formal- non-formal-informal
înabordareaeuropeanăaînvăţământuluitehnologic”, finanţat de
UniuneaEuropeanăprinAgenţiaNaţională de
programecomunitareîndomeniuleducaţieişiformăriiprofesionaleî
nvaloare de 21500 euro.
Măpreocup de stabilireaunui plan de pregătireanual la
claseleterminaleînvedereapromovăriiexamenului de
bacalaureatşimonitorizezimplementareaacestuia.
Coordonezşirăspund de acţiunilecomisiei SCMI.
Împreună cu colegii am participat la cursurile de
formareşiperfecţionarepentru a
deprindeabilităţilenecesaredesfăşurăriiacestoractivităţi.
Anualelaborez o strategie de promovare a
şcoliiastfelîncâtnumărulclaselor a crescut de la an la an.
Înprezentşcoalafuncţionează cu un număr de 30 de claseşi 870



INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Competențe dobândite la
locul de muncă

-Spirit întreprinzător
M-am preocupat de dezvoltareapatrimoniului de carte al
şcoliiprinachiziţionarea de volume noişiprinsolicitarea de
manualeşcolarepentruînvăţământulobligatoriu.
-Coordonator colectiv de redacție
Am coordonatcolectivul de redacţie al broşurii dedicate
FestivaluluiInternaţional de
ObiceiurişiTradiţiiPopularepentruElevi“Unitate înDiversitate-
Întoarcere la Rădăcini” Editura Noul Scrib, 2011 (ISSN 2248-0714)
şi sunt membru al colectivului de redacţie al revistei şcolii
“Treptele adolescenţei” (ISSN: 2068- 2131).
-coordonator de proiecte
Manager proiect
LLP/LDV/RO/158/IVT ,,Drumdeschiscătretehnologiialimentareeuro
pene de ultimăgeneraţie”, finanţat de
UniuneaEuropeanăprinAgenţiaNaţională de
programecomunitareîndomeniuleducaţieişiformăriiprofesionaleînv
aloare de 47.856 euro.
Manager proiect Erasmus+ 2015-ROO1-KA102-014380,,Triada-

non-formal-informal in abordareaeuropeana a
invatamantuluitehnologic,finantat de
UniuneaEuropeanaprinAgentiaNationala de programecomunitare
in domeniuleducatieisiformariiprofesionale in valoare de 21500
euro.
Suntserioasă, responsabilăşiperseverentă,
întotdeaunaurmărindsăîndeplinescobiectiveleuneiactivităţipe care
o iniţiezsau o coordonez.
Am achiziţionatacestecompetenţeşiabilităţiîntimpulanilor de şcoală,
întimpulpetrecut la catedrăşiînperioadaîn care am ocupatfuncţia de
director.

Competențe informatice Suntcapabilăsăutilizezcomputerul: Microsoft Office, Word, Excel,
Power Point, Internet Explorer, diferiteplatforme de lucru
(INSAM, AEL etc.) şimultealteaparateelectronice cum ar fi:
imprimanta, xeroxul, videoproiectorul, scanerul.
Am achiziţionatacestecompetenţeîntimpulanilor de
şcoalăşiîntimpulpetrecut la catedrăşiînurmaparticipăriimele la
cursuri de formareşiperfecţionareîndomeniu.

Alte competențe Competențe artistice.
Competențe sportive (tenis de câmp, înot).
Le-am dobânditînperioadacopilărieiprinparticiparea la
diferitecursurișiactivități de gen.

Permis de conducere CategoriaB



Publicații 1. PUBLICAȚII
1.1. Carte de autorunic, bazatăpeteza de doctorat-

Predicatulsipredicatia in limbaromanacontemporana, Bucureşti,
ed.Palimpsest,2015,referenţi ştiinţifici: prof. univ. dr.
LizicaMihuţ, prof. univ. dr. SergiuDrincu,ISBN 978-606-8478-24-1

1.2. Carte de autorunicsaucoautor (monografie, sinteză,
studiulingvistic, studiufilologic, dicţionarştiinţific):

1. Anca Patricia Stoenescu, Viorica Bolojan, Monica Iuga,
Titiana Pleş, Carmen Constantin, Mapa învăţătorului, ghid
metodic, Arad,editura Noul Scrib Arad, 2010, ISBN 978-606-
92554-9-0

2. Anca Patricia Stoenescu, Predicatul si predicaţia în limba
română contemporană, abordări moderne, Arad, Editura Noul Scrib,
2010, ISBN 978-606-92554-9-0

3. Anca Patricia Stoenescu, Management educaţional, Arad,
editura Noul Scrib,2010, ISBN 978-606-92554-9-0

4. Anca Patricia Stoenescu, Noile reguli ale DOOM
(dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române) ed.
2005, Arad, editura Viaţa arădeană, 2015, ISBN 978973164-8

2. ARTICOLE, STUDII, COMUNICĂRI, RECENZII
2.1. Articole şi studii în reviste indexate în bazele de date

internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B,
volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale:

Lizica Mihuţ, Anca Stoenescu,The predicate and Theories of
Linguistic Comunication. A diachronic Approach,în”Journal of
Humanistic and Social Studies” (BDI), Arad, Editura Universităţii
„Aurel Vlaicu”, SS,VOL III.No.2/2012, ISSN 2067-6557.
2.2. ArticoleşistudiiînAnalele/Buletinele/Anuareleştiinţifice
ale Universităţilor, Academiei, volume colective, omagiale, in
memoriam, revisteclasificate C; revisteştiinţificenecotate:

Lizica Mihuţ, Anca Stoenescu, Câteva aspecte privind
raportul dintresubiect şi predicat, Academia Română, Institutul de
lingvistică, Simpozion Internaţional, Bucureşti, 2013 (articol în curs
de publicare).
2.3. Comunicări la zileleUniversităţilor, colocvii,
simpozioane, conferinţe, meserotunde, ateliereştiinţifice,
organizateîncadruinstituţional de cătreUniversităţi,
Academia Română, Institutele de cercetare ale
AcademieiRomâne:

1. Academia Romănă, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan’’,
Simpozion International, Câteva aspecte privind raportul dintre
subiect şi predicat, susţinere la masa rotundă.

2.4. Recenziiştiinţificepublicateînreviste de specialitate:

1. Anca Patricia Stoenescu, Inadecvări terminologice în
gramatica limbii române actuale,Timişoara Editura Mirton, 2011,
ISSN 1843-4088.

2. Anca Patricia Stoenescu, O perspectivă didactic-
funcţională,Timişoara, Editura Mirton, 2012, ISSN 1843-4088.

3. Anca Patricia Stoenescu, Raportul dintre subiect şi
predicat. Concepţia lui Lazăr Şăineanu, Timişoara, Editura Mirton,
2013, ISSN 1843-4088.

4. Anca Patricia Stoenescu, Predicatul şi modalizatorii. O



Referințe GHINGA OLGA- IULIA- director la Colegiul Tehnologic de
Industrie Alimentară Arad, profesor de chimie
TOMŞA ADRIANA- secretar la ColegiulTehnologic de IndustrieAlimentară

Arad

ANEXE

Proiecte

Conferințe

Seminarii

Distincții
Afilieri

-Manager proiect LLP/LDV/RO/158/IVT ,,Drum deschis către
tehnologii alimentare europene de ultimă generaţie”, finanţat de
UniuneaEuropeanăprinAgenţiaNaţională de programe comunitare în
domeniul educaţiei şi formării profesionale în valoare de 47.856
euro.
-Manager proiect Erasmus+ 2015-ROO1-KA102-014380,,Triada-non-
formal-informal in abordareaeuropeana a
invatamantuluitehnologic”,finantat de
UniuneaEuropeanaprinAgentiaNationala de programecomunitare in
domeniuleducatieisiformariiprofesionale in valoare de 21500 euro.
-Expert petermen lung încadrulproiectului Strategic
POSDRU/153/1.1/S/138141, cu titlul,,EduBac-
Educațieeuropeanăpentru un bacalaureat de suces”
-Participareîn proiectul POSDRU/87/1.3/S/62624-Profesionalizarea
carierei didactice-noi competențe pentru actori ai schimbărilor în
educație din județele Dâmbovița și Buzău’’

Academia Romănă, Institutul de Lingvistică ,,Iorgu Iordan’’,
Simpozion International, Câteva aspecte privind raportul dintre
subiect şi predicat, susţinere la masa rotundă;

Simpozionul Național,,Parteneriat educațional-punte între
școală și comunitate”;

Simpozionul Național de Didactică,,Tradițional și modern în
învățământul românesc-noi perspective curriculare ” .

SimpozionulInternațional,,Sănătate prin
alimentație”,22.05.2010.

-SeminarulNațional,,Roluleducațieinonformaleîncreștereamotivației
școlare’’,5.10.2014;
-SeminarulInternațional din cadrulproiectului DCI-ED/2012/280-
770,,Parlez-vous global ?Eduquer au development entre
migration et citoyennete mondiale”,1-3.11.2014;

ListațidocumenteleanexateCV-
ului(copiialediplomelorșicertificatelordecalificare,recomandări,muncă,pu
blicațiisaulucrăridecercetare).


