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Curriculum vitae 

Europass 

  

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  STAN MAGDALENA 

   

Telefon  021.210.65.98  

   

E-mail  magdastan05@yahoo.com  
 
 

Data nașterii  16.08.1978 
 

 

                    Aria     
ocupațională  

 
Locul de muncă /   

Poziția 
  

 învățământ și educație- profesor de limba și literatura română cu gradul I 

 
 
Director adjunct al Liceului Teoretic ”Traian” din București, sector 2 
Profesor limba și literatura română 

 

Experiența profesională 
 

Perioada 

             Funcția sau postul ocupat 

Tipul activității sau sectorul de  
activitate 

  
  
Numele și adresa angajatorului 

 2001-   

 profesor titular de limba și literatura română (nivel gimnazial, liceal, conform deciziei de 

numire din 2001) la Colegiul Tehnic „Traian”- Strada Luigi Galvani nr.20, sector 2, București, 

ulterior Liceul Teoretic ”Traian” (conform  deciziei din 2014) 

 

Liceul Teoretic „Traian”- Strada Luigi Galvani nr.20, sector 2, București 

 

Principalele activități și 
responsabilități 

 

  

-profesor diriginte; 

-coordonator proiecte și programe educative; 

- profesor coordonator al trupei de teatru a școlii; 

- membru şi responsabil al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității; 

-membru al Comisi pentru monitorizarea Planuuil de acțiune al școlii;  

-responsabil al Comisiei metodice de limba română ; 

-responsabil al Comisiei de consiliere și orientare; 

-membru al Comisiei pentru curriculum; 

- membru al Comisiei pentru organizarea spectacolelor ; 

- membru al Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar;  

-membru al Consiliului de Administrație; 

-membru al Comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unității de învățământ;; 

-membru al Comisiei pentru formarea și perfecționarea cadrelor didactice; 

-profesor corector la Olimpiada de limba și literatura română, la Olimpiada Lectura ca 

Abilitate de Viață si la examenele nationale ; 

-profesor asistent la examenele naționale; 
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-secretar și membru al Comisiei de organizare și Evaluare a Olimpiadei Lectura ca Abilitate 

de Viață- etapa pe sector (2017 ,2018, 2019, 2020); 

- evaluator la olimpiade- faza locală, municipală 

- evaluator la Evaluarea Națională, la Examenul de Bacalaureat; 

-- participarea la proiecte și programe educative; 

- participarea la concursuri școlare și alte activități educative, cu rezultate bune (festivaluri 

de teatru pentru elevi, sesiuni de comunicari, olimpiadă, voluntariat, dezbateri); 

- organizarea unor manifestari cultural- artistice în unitatea de învățământ, cu participare 

locală; 

- premii și mențiuni la concursuri de creație literară, la olimpiadele şcolare; 

- participarea la Târgul de Ofertă Educaţională 

  -obținerea gradației de merit (2011, 2016, 2021) 

 

 

septembrie 2017-  

director  adjunct  al Liceului Teoretic ”Traian”- Strada Luigi Galvani nr.20, sector 2, 
București 

director adjunct unitate de învățământ preuniversitar- nivel gimnazial, liceal 

 

septembrie 2015-  ianuarie 2017 

 director  al Liceului Teoretic ”Traian”- Strada Luigi Galvani nr.20, sector 2, București 

director unitate de învățământ preuniversitar- nivel gimnazial, liceal 

 

- coordonarea domeniilor curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, 

dezvoltare și relații de comunicare; 

-elaborarea strategiilor educative la nivelul unității de învățământ și implementarea 

acestora în concordanță cu nevoile beneficiarilor; 

-coordonarea comisiilor de lucru, elaborare PDI, ROF, proceduri şi alte metodologii;; 

-inițierea de parteneriate și proiecte educaționale, activități extracurriculare și OSP; 

- oraganizarea și participarea la examenele naționale- preşedinte Centru de Examen 

(preşedinte CEX la CN „Gh. Şincai”- 2018,, preşedinte CEX la  CN „Sf. Sava” -2020) 

- coordonare SCMI, CEAC; 

 

septembrie 2013- august 2015  

 director  la Școala Gimnazială Nr. 25- Strada Silvia nr.54, sector 2, București 

director unitate de învățământ preuniversitar- nivel preșcolar, primar, gimnazial 

Școala Gimnazială Nr.25- Str. Silvia Nr.54, sector 2, București 

-coordonarea domeniilor curriculum, resurse umane, resurse financiare și materiale, 

dezvoltare și relații de comunicare; 

-elaborarea strategiilor educative la nivelul unității de învățământ și implementarea 

acestora în concordanță cu nevoile beneficiarilor; 

-coordonarea comisiilor de lucru;                                                                   

-inițierea de parteneriate și proiecte educaționale; 

-oraganizarea și participarea la examenele naționale 

 

 
Perioada 

             Funcția sau postul ocupat 

Tipul activității sau sectorul de  
activitate 

    
Numele și adresa angajatorului 

 2001-   

 profesor titular de limba si literatura romana (nivel gimnazial, liceal, conform deciziei de 
numire din 2001) la Colegiul Tehnic „Traian”- Strada Luigi Galvani nr.20, sector 2, 

Bucuresti 

 
Colegiul Tehnic „Traian”- Strada Luigi Galvani nr.20, sector 2, Bucuresti 

 
 
 
 

Principalele activități și responsabilități 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                        Perioada 

             Functia sau postul ocupat 

Tipul activitatii sau sectorul de  
activitate  

Numele si adresa angajatorului 

    

Principalele activitati si responsabilități 
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Educație și formare 
 

Perioada 

Numele și tipul instituției de 
învățământ și al organizației 

profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională 

Calificarea / diploma  obținută 

  

 

2011- Acordarea gradului didactic I în învățământ- Facultatea de Litere, Universitatea 

București 

2007- Acordarea gradului didactic II în învățământ- Facultatea de Litere, Universitatea 

București 

- 2003- Acordarea definitivării în învățământ- Facultatea de Litere, Universitatea București 

- 2001-2002- Studii aprofundate „Perspective actuale în studiul limbii române”- Facultatea 

de Litere, Universitatea București- diploma de studii aprofundate, 2002 

1997-2001- Facultatea de Litere, secția română-engleză, Universitatea București 

-diploma de licență, 2001, specializările limba și literatura română- limba și literatura 

engleză; 

1993-1997- Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța, specializarea matematică-informatică 

-diploma de bacalaureat, 1997.  

   

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 

             Numele și tipul instituției 
de învățământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

   Tipul calificării/ diploma 

 Programe de formare continuă acreditate: 
2019- Prevenirea violenței, 15 credite,  
2018- Management educațional. Prevenirea conflictelor, adeverință, 15 credite 

2018- Curs ”Educație interculturală pentru o școală nouă”, 15cpt 
2017- Evaluator de competențe profesionale ale cadrelor didactice, adeverință, 30 de 
credite, CCD 
2016- Curs ”IntelTeach- Instruirea în societatea cunoașterii”, adeverință, 25 credite, CCD 

2015- Curs ”Comunicare eficientă și medierea conflictelor în mediul școlar”, CIVITAS, 

atestat 15 credite profesionale transferabile, diplomă ISMB, ADDE 

2015- Curs ”Implementarea standardelor de control intern la nivelul organizației școlare”,    

atestat, 15 credite profesionale  transferabile 

2013  -”Managementul calității. Autoevaluare instituțională”,  atestat, 11 credite, CCD 

2012-2013-  Programul ”Învățarea și temperamentul școlarilor”, atestat, 17 credite 

profesionale transferabile 

2012- Curs ”Curriculum centrat pe competențe”, atestat, 11 credite, Asociația pentru 

Învățare Permanentă 

2012- Curs ”Dezvoltarea profesională continuă pe componenta instruirii diferențiate a 

elevilor”, adeverință, 25 credite profesionale transferabile în cadrul proiectului ”Formarea 

continua a profesorilor de limba română, engleză și franceză în societatea cunoașterii” 

2012-Curs ”Abilitare pe curriculum”, adeverință, 25 credite profesionale transferabile în 

cadrul proiectului ”Formarea continuă a profesorilor de limba română, engleză și franceză 

în societatea cunoașterii 

2012-Curs ”Prevenirea corupției prin informare, formare și responsabilizare”, atestat, 14 

credite profesionale transferabile 

2012-Curs ”Competențe în comunicare, performanță în educație”, 25 de credite 

2011- Curs ECDL Complet,  adeverință, 25 credite profesionale transferabile 

2011- Utilizarea tablei interactive în educație, atestat 5 credite profesionale transferabile, 

EDU CLASS 

2011-  Gestionarea documentelor în unitățile școlare, atestat 15 credite profesionale 

transferabile, CCD 

2008- Management educațional, CCD, atestat 90 de credite profesionale transferabile 

2008- Integrare europeană și proiecte internaționale, CCD, atestat 25 de credite 
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profesionale transferabile 

2006- Consiliere și orientare școlară, CCD- atestat 30 de credite profesionale transferabile 

 

Programe de formare continuă finalizate cu certificat de competențe: 

2016- Certificat responsabil de mediu 

2013- Certificat formator 

2012- Certificat mentor 

2012- Certificat metodist 

2012- Certificat manager de proiect 

2012- Certificat operator introducere, validare și prelucrare date 

 

Programe de formare continuă avizate 

2019- Curs Scrierea proiectelor finanțate din fonduri europene 

2018- Curs Implementarea eficientă a curriculumului gimnazial 

2018- Curs Expert achiziții publice 

2011- Curs de pregatire CEOP „Siguranta copilului”, diploma CEOP 

2010- Strategii de prevenire a violenței în școală, "Tineri împotriva violenței", diplomă 

2007-Managementul calității-autoevaluare instituțională, CCD- adeverință 

2006-Ora de consiliere si orientare școlară- În vederea implementării noii programe de 

consiliere  și orientare, CCD- adeverință 

2006-Aplicarea noului curriculum la limba și literatura română, CCD- adeverință 

2006-Tehnologia Informației și Comunicației (Word, Excel, Power Point, Internet), CCD- 

adeverință 

2005-Metode moderne de predare a limbii române în gimnaziu și liceu, CCD- adeverință 

2005-Curs de formare din cadrul programului Character First!, componenta Caracter, 

Liceul Teoretic “Ion Neculce”- adeverință 

2004-Strategii de comunicare în limba și literatura română, CCD- adeverință 

2004-Perfecționarea profesorilor de limba și literatura română in specialitate, susținerea 

gradelor didactice, participarea la concursul de titularizare, CCD- adeverință 

2003-Problematica abuzului asupra copilului-cunoaștere, prevenire, intervenție, ”Salvati 

Copiii!”- diplomă 

 
 
 
 

Limba română 

 

 
 

Limba engleză   Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză   Utiilizator 
elementar 

 Utilizator 
elementar 

 Utilizator 
elementar 

 Utilizator 
elementar 

 Utilizator 
elementar 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

 
Aptitudini și competențe 

artistice 

  

 -pasiunea pentru literatură care a determinat și orientarea profesională; înclinații spre arta 

 Aptitudini și competențe 
personale 

Limba maternă 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Participare la 
conversație 

Exprimare  
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Aptitudini și competențe de 
comunicare 

dramatică, participând la diverse manifestări artistice, aceste competențe fiind valorificate 

și la locul de muncă (coordonator al trupei de teatru a liceului in perioada 2003- 2012). 

 

-capacitate de a lucra în echipă, abilități de argumentare, seriozitate, implicare, dinamism, 

preocuparea pentru dezvoltarea personală, aptitudini dobândite prin experiența 

profesională, prin participare la proiecte, la diverse activități. În calitate de cadru didactic și 

de manager am dovedit că sunt o persoană înţelegătoare, cooperantă, persuasivă, 

capabilă să interacționez cu ceilalți. 

-interrelaționare foarte bună cu toți colegii, cu elevii și cu părinții, bazată pe respect și pe 

înțelegere; 

-abilităţi de negociere, de mediere, de soluţionare a conflictelor, flexibilitate. 
 

 Competente si aptitudini artistice  
 

Aptitudini și competențe    
organizatorice 

 
 
 
 

 
 
 
 

Aptitudini si competente 
tehnice 

(utilizare calculator) 
 

 - membru Corpul Naţional de Experţi în Management Educaţional din 2012; 

-dezvoltarea  și valorificarea cu succes a aptitudinilor profesionale, a  calităților de decizie 

și de acțiune, capacitatea de a analiza diverse situații, de a asuma responsabilități și de a 

delega sarcini; 

- spirit organizatoric, dovedit prin coordonarea Comisiei metodice de limba și literatura 

română, prin îndeplinirea funcțiilor de coordonator de proiecte educative și de director al 

unor unități școlare, prin organizarea examenelor naționale și a activităților extracurriculare, 

prin îndrumarea elevilor  (trupa de teatru, manifestări artistice, simpozioane și concursuri) 

 

Word, Excel, Power Point, Access, Internet, alte cunoștințe din domeniul IT dobândite prin 

cursuri de formare, dar și prin studiu individual 

ECDL COMPLET (perioada noiembrie 2011- ianuarie 2012), atestat, 25 credite 

profesionale transferabile 

Atestat introducere, validare și prelucrare date (2012) 

Curs Tehnologia Informației și Comunicației (Word, Excel, Power Point, Internet) 
 

 
              Informații suplimentare 

Proiecte locale, regionale, 
internaţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Proiecte cu finanțare din fonduri structurale sau de coeziune, prin programe 

internaționale 

-scrierea şi elaborarea proiectului privind învățământul secundar- ROSE, schema de 

granturi pentru licee la nivelul unității de învățământ, membru în echipa de elaborare a 

proiectului (2017); 

- membru în echipa de implementare a proiectului ROSE (din 2018) 

-parteneriat proiect  ”Noile minorități din municipiul București” între Liceul Teoretic ”Traian” 

și Asociația MAIE în cadrul programului  ”Promovarea diversității în Artă și Cultură în cadrul 

Patrimoniului European”” (2016); 

- participare programe ”Youth in Europe- Evidence Based Drug Prevention”,  ”Planet 

Youth- Evidence Based Drug Prevention”, desfășurate de DGASMB (2016,2018); 

- proiectul ” Restructurarea sistemului de formare continuă a personalului din învățământul 

preuniversitar prin generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile” (2012); 

- proiectul “Dezvoltare organizațională și descentralizare în învățământul preuniversitar din 

București” derulat de Fundația CODECS, ISMB, prin Programul Operațional pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane (2010-2011); 

 

Proiecte ecologice:  
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-"Primăvara școlilor"- coordonator  

-programul ”Olimpiadele Kaufland” - ”EcoAtitudine 

- ”Capitala crește verde”  

-"Fii verde! Fii selectiv cu deșeurile!", „Terra, singura noastră casă” – în parteneriat cu 

Asociația Greenitiative  

”Copiii și mediul” (2008-2009) și "Copiii ajută mediul" (2009-2010), în parteneriat cu 

EARTH Voice Romania; 

- "Școli pentru un viitor verde”  

- Sustainable Energy Week  

- Expoziție ”Mesaje pentru Copenhaga”  

- membru in echipa de proiect "Terra, singura noastră casă",   

 -Însușirea metodologiei de eco-educație pentru proiectul "Fii verde! Fii selectiv cu 

deșeurile!" 

 

Alte proiecte şi activităţi educative, de implicare civică: 

-susţinerea de cursuri de limba şi literatura română pentru refugiaţi (2020-2021) 

-participare la proiectul ”Târgul de Ofertă Educațională”, inițiat de Centrul de Proiecte 

Educaționale și Sportive București PROEDUS în parteneriat cu ISMB; 

- coordonator proiect  CIVITAS- ”Educație pentru viață” (2016), proiect  antibullying  „Când 

magia nu dă roade” (2020); 

-implementare  proiecte  şi ateliere de educaţie civică, de educaţie financiară şi de 

dezvoltare personală şi orientare profesională; 

- coordonare şi implementare proiecte vizând educaţia prin teatru; 

- coordonare şi implementare proiecte educative şi culturale 

- coordonare şi implementare proiecte de combaterea a violenţei şi a bullyingului; 

- participare la proiecte organizate de  Agenția Națională Antidrog; 

- organizare Concurs Național de matematică ”A.Haimovici”- etapa pe sector 2018, 2020; 

-organizator activităţi culturale în parteneriat cu alte unităţi de învăţământ – “Festivalul 

Primăverii”, Festivalul “Sa nu fii singur de Crăciun”, Festivalul Internațional de Muzică 

Francofonă- Calificările la faza națională; 

- organizator activităţi educative “Cheia succesului”- întâlniri cu scriitori, personalităţi din 

diverse domenii ; 

-organizator activități culturale şi educative în cadrul Clubului European LTT;  

-organizarea de concursuri ; 

- parteneriate cu instituţii de învăţământ superior, şcoli postliceale şi alte unităţi de 

învăţământ pentru realizarea de activităţi educative, activităţi OSP ; 

- parteneriate pentru desfăşurarea de activităţi sportive;   

- parteneriate, proiecte şi programe  pentru activităţi umanitare şi de voluntariat:: 

parteneriat cu   ”Foișorul de Foc”, parteneriat cu Asociația ”Totul pentru tine” ; 

- organizarea de activităţi de voluntariat, promovarea egalităţii de şanse, seminarii „Roţile 

schimbării”, „Cheia succesului”, Campionatul  Național Tir pentru personae cu dizabilități 

2018, 2020,, Cupa ATPT pentru personae cu dizabilități 2020- diplomă voluntar, 

coordonare elevi voluntari, adeverinţe 

-proiectul "Polițiști locali voluntari- viitorul siguranței în școli" (parteneriat cu Primăria 

Sectorului 2 și cu Poliția Locală 
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Prezentări 
Conferințe 

Lucrări 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  

 

 -organizare şi participare la activităţi metodice  la nivel de sector şi de municipiu;  

-,articol ”Avantajele studierii cursului optional Lectura și abilitățile de viață”, în  revista 

”Învățământ de calitate în școala românească; 

-participare simpozion articol ”Rolul profesorului la clasă în contextul învățământului 

modern”, în  revista ”Intercultural Education in European School- Simpozion Internațional 

Comunicarea interculturală în situații educaționale; 

-Conferință, articol ”Aspecte ale relației- elev-familie- școală”, în ”Lucrările conferinței 

Educația combate violența”,  

-participare simpozion, articol ”Curriculum centrat pe competențe- dimensiunea europeană 

a învățământului românesc” în  revista ”Plurilingvism și multiculturalitate în secolul XXI”,  

-participare simpozion, articol ”Etica- valoare intrinsecă a învățământului actual” în  

”Colocviile Haretiana. Simpozionul Național Etica și rolul valorilor morale în școala 

românească de astăzi”,  

- Conferință ”Educația privind limitele de accesare a internetului” 

- Dezbaterea ”De la elev la cetățean responsabil” 

- Simpozion Național ”Reguli și alternative în sistemul educational actual” 

- Forumul educațional ”Magister”, dezbatere cu tema ”Școală și familie-nevoia de 

comuniune” ; 

- Conferința Națională Management Modern în Educație și Gala Edumanager ; 

-”Aplicarea tehnologiilor educaționale moderne în studiul limbii și literaturii române” 

 ”Poezia matematicii- N. Stănescu”, in Sesiunea internațională de comunicari stiintifice 

dedicată poetului N.Stănescu 

-”Simboluri matematice in volumul 11 elegii" de N. Stanescu, in Sesiunea de referate si 

comunicari stiintifice "Ordinea cuvintelor",  

- Simpozionul Internațional ”Managementul clasei”;; 

- Simpozionul  Internaţional „Matematica de ieri şi de azi”  

- Sesiunea Internaționale de comunicări științifice ”Matematica de ieri și de azi” cu tema 

”Modele în știință, tehnică și artă” (2011, 2012, 2013, 2014); 

-lucrare ”Bariere de comunicare”                                        

- participarea la seminarul ”Abandonul școlar și consecințele sale în orientarea spre o 

carieră”, desfășurat în cadrul Festivalului Național al Șanselor tale  (cu lucrarea Consilierea 

școlară. Aspecte ale relației elev-familie-școală”)  

-Participarea la Saptamana Energiei durabile (22 martie- 26 martie 2010), avand ca 

rezultat sustinerea, in cadrul Energy Day: Schools as Future Models of Sustainable Public 

Buildings a unei prezentari continand masuri pentru transformarea scolii in model de 

cladire publica sustenabila energetic 

-participarea la Simpozionul National "Mihai Eminescu", cu lucrarea "Simboluri matematice 

in Luceafarul si Scrisoarea I" 

-participarea la Sesiunea municipală de comunicări ştiinţifice “Matematica de ieri şi de azi”,  

cu lucrarea "Matematica si poezia"       

-participare cu articole, membru al colectivului de redactie al unor reviste şcolare  

 

 

 

 

 


