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Informaţii personale  

Nume / Prenume MALEARCIUC SIMONA 

Adresă(e) Craciunesti, Nr. 416, Comuna Bocicoiu Mare, Maramureş 

Telefon(oane) 0262730745 Mobil: 0735802344 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) simonamalearciuc@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Ucraineana 

Data naşterii 02.02.1963  

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat/ 
Domeniul educaţional 

Inspectoratul Scolar Judetean Maramures - 0,5/Scoala Gimnaziala 
Craciunesti-0,5 

  

Experienţa profesională  

Perioada    01.02.2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector  şcolar Limba ucraineana-Limba rusa/Profesor Scoala 
Gimnaziala Craciunesti 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Dezvoltare instituţională Evaluare instituţională Management Relaţii/ 
Comunicare Pregătire profesională la nivelul judeţului Maramureş  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, str. Petöfi Şandor, nr. 12 - 14, Baia 
Mare – 430165, Maramureș, România/Scoala Gimnaziala Craciunesti, nr.247, 
 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Invăţământ  

Perioada 1990-2012 

Funcția sau postul ocupat Profesor lb. uraineana 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activitate de predare ,invatare, evaluare, coordonator proiecte educative, 
parteneriate cu comunitatea locala, activitati de voluntariat,coordonator 
activitati extrascolare.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Scoala Gimnaziala Craciunesti, Maramureş, România 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ 

Perioada 1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat Profesor coordonator cerc Cenaclu -Teatru 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate de coordonarea, proiectarea, organizarea, conducerea şi evaluarea 
elevilor inscrisi la cerc,organizator concursuri extrascolare, participare la 
simpozioane , expozitii, spectacole, concursuri de creatie literara. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

   Casa Pionierilor, Sighetu Marmatiei, Maramureş, România 

Perioada 1986-1987 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Scoala cu clasele I-VIII Ruscova 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 20.11.2014-25.11.2014 

 
 

Strategia Nationala de Actiune Comunitara/Certificat de voluntariat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-implicarea in calitate de voluntar la nivel de judet in campania nationala, 
“Saptamana legumelor si fructelor donate” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Educatiei Nationale 

Perioada  Martie-Iulie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Echitate in educatie-Proiect International”Sarbatoarea Invierii-Lumina 
sufletelor noastre –diploma, adeverinta/ adeverinta de voluntariat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

_educatie nediscriminatorie, multiculturala, incluziva 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Scoala Gimnaziala Carmen Sylva Iasi, Guvernul Romaniei, Ministerul 
Afacerilor Interne, Ministerul Educatiei Nationale, ISJ Iasi, Partida Romilor 
Pro-Europa-Proiect avizat de MEN in CAEN 2014 domeniul A8 cu 
nr.24334/1/07.03.2014 

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Program de formare-Inregistrare electronica a autoevaluarii/Adeverinta 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Implementarea manualului de evaluare interna a calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Agentia Romana de asigurare a calitatii in Invatamantul Preuniversitar 

Perioada Mai 2014 
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Calificarea / diploma obţinută       Exprima-te ECO pentru a salva BIODIVERSITATEA 
Diploma/Adeverinta de voluntariat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Scolar Judetean Maramures 
CCD Maramures 
Scoala Gimnaziala Nr.1 Seini 

Perioada Decembrie 2014 

Calificarea / diploma obţinută  Mos Nicolae vine la toti copiii-Diploma-coordonator Proiect judetean de 
caritate/voluntariat 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-parteneriat pentru educatie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Fundatia Hope and Homes for Childern Romania 
Inspectoratul Scolar Judetean Maramures 
 

Perioada noieimbrie 2013 
 

Calificarea / diploma obţinută :Program de formare continuă;Inspecțía școlară 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

-legislatia scolara din perspectina diferitelor tipuri de inspectie 
-rapoarte de inspectie 
Componente ale unei comunicari eficiente verbale si nonverbale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD, Maramures 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută 
Management educaţional european  

Adeverinţa nr.12/1 din 13.04.2012 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

    Managementul  educaţional european 
Managementul de proiect 
Mnagementul cunoaşterii 
Politici educaţionale 
Consiliere şi orientare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  Fundaţia cultural umanitară « Henri Coandă »Oradea  
Centrul de formare profesională  « Henri Coandă» Baia Mare  

Perioada 2012-2013 

Calificarea / diploma obţinută  EDSANO-Educatie pentru sanatate-Certificat/Diploma-
POSDRU/851.1/S/62075 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Educatia pentru sanatate in scoala romaneasca 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

MEN 
Fundatia Tineri pentru Tineri 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Corpul Naţional de Experţi în managementul educaţional 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul  Educaţiei Naţionale 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 13.10-08.12.2012. 

Calificarea / diploma obţinută 2012: Curs de formare continuă: „Competență, inovație și profesionalism prin-
TIC”(160 ore , 40 credite 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Utilizarea eficienta a instrumentelor TIC la nivelul aplicarii metodologiei 
didactice 
Adaptarea la situatii variate perntru rezolvarea operativa a problemelor din 
domeniul educational 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD Botosani 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 2010:  

Calificarea / diploma obţinută :Program de formare continuă:Dezvoltarea competențélor de evaluare(60 
ore, 15 credite) 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competente de evaluare a elevilor:Aplicarea optimmizata a prevederilor si 
cerintelor documentelor normative pe baza analizei C.N si a metodologiilor 
specifice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Consiliu National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul 
Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 8 martie- 11 aprilie,2009 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Program de formare continuă:Strategia de dezvoltare a scolilor cu elevi 
proveniti din randul minoritatilor nationale(24 ore) 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Intensificarea si diversificarea modalitatilor de dialog pe tema tolerantei, 
formarea unor comportamente si atitudini pozitive fata de valorile culturale, 
acceptarea diferentelor culturale 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD Maramures 

Perioada 28 mai-15 iunie,2009 

Calificarea / diploma obţinută Etica si morala in sistemul de invatamant 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Imbunatatirea conduitei etice si morale a cadrelor didactice in sistemul 
educational 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD Maramures 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 2008-2009 

Calificarea / diploma obţinută Program  de formare continuă Magister I  modulul  II 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Proiectarea, conducerea şi realizarea procesului instructiv- educativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

UBB Cluj  
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, str. Sindicatelorl nrnu, 
nr. 7, Cluj Napoca,  cod 400084, România 
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare profesionalã: „AEL- Iniţiere în utilizarea calculatorului”(55 
ore) 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Iniţiere în vederea utilizării calculatorului 
Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare cu ajutorul mijloacelor 
TIC 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SIVECO 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Program de formare continuă:”Program de dezvoltare profesională pe baza 
activităţii proprii desfăşurate în şcoală”(96 ore, 30 credite) 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cunoaşterea metodelor interactive de grup care pot fi utilizate în învăţământul 

gimnazial 

Formarea competenţelor de proiectare şi integrare în demersul didactic a 

metodelor active centrate pe elev 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Unitatea de Management a Proiectelor Pentru Invatamantul Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 2007 

Calificarea / diploma obţinută Cursul de formare: ”Consiliere şi orientare”(24 ore) 
 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Autocunoasterea si dezvoltarea personala 
Comunicare si abilitati sociale 
Managementul informatiei si invatarii 
Calitatea stilului de viata 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD Maramures 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 2003: Cursul de formare „Didactica disciplinei(24 ore) 
 
 

Calificarea / diploma obţinută  Cursul de formare „Didactica disciplinei(24 ore) 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Proiectare didactica 
Evaluare didactica 
Metodologia predarii- invatarii prin metide active  
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CCD Maramures 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută  Profesor ,4 ani ,curs de zi, examen licenţă 1986  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Limba ucraineana 
Limba rusa 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Strãine  
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 

Perioada 1989 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului  didactic I   

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Bucuresti 

Limba(i) maternă(e) Limba ucraineană 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  

Nivel european (*) Înţelegere Vorbire Scriere 

Limba rusă Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

  B 2  B2  B 2  B 2  B 2 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Competenţe de comunicare interpersonale în micro şi macro grupuri, 
diseminare de informaţii, acordare de consultanţă de specialitate, comunicare 
eficientă pe verticală şi orizontală. 

Competenţe personale             Membru în comisii de lucru ale Inspectoratului Şcolar Maramureş 
-Fac parte din Consiliul Consultativ al specialitatii 
-Membru in Comisia Nationala de specialitate 
-Comisia de corectare a lucrărilor pentru ocuparea posturilor  calificaţi/ 
necalificaţi 
-Metodist al ISJ Maramureş 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 De formare și omogenizare a echipelor, dobândite prin  exercitarea functiei de 
inspector scolar 
 Am organizat diverse acţiuni cu elevii si cadrele didactice de specialitate  din zona 
de responsabilitate actiuni de voluntariat: simpozioane: Sarbatori Pascale la 
minoritati  Impreuna in diversitate, activitati tematice dedicate marilor personalitati 
ale culturii ucrainene 
  Consfatuiri Nationale ale profesorilor si inspectorilor de limba ucraineana 
  Festival de colinde ucrainene,serbări de sfârşit de an şcolar, carnavaluri, concursuri 
de poezie ucraineana  in parteneriat cu ISJ MM si UUR , diverse activitǎţi 
educative. 
 Presedinte in Centru de examen la Evaluare Naționala și Bacalaureat 
 Profesor evaluator la Examenele Naționale de definitivareîn învațamănt și 
examenul de titularizare. 
 Organizarea etapelor județene a olimpiadelor și concursurilor școlare la disciplinele 
de specialitate. 
 Membru in comisia națională de specialitate 
 Membru in comisia natională de elaborare a subiectelor , 
 .. 
Am o experienţă ca şi profesor de 26 ani în învăţământ şi 3 ani de inspector 
şcolar 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe  bune de utilizare a calculatorului  
Abilităţi de utilizare a calculatorului, a mijloacelor moderne de educaţie / 
videoproiector 
 

       Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

 O bună  cunoaştere a managementului clasei, a specificului educaţiei  (în prezent 
fiind inspector şcolar Aptitudini de comunicare și relaționare exersate prin prisma 
profesiei,inițiativă,toleranță fața de cei din jur, spirit intuitiv  

 

Permis(e) de conducere  

Informaţii suplimentare Persoane de contact : Pitura Irina-medic pediatru telefon-0724076151 
 

Anexe  

 Pentru fiecare din documentele de mai sus sunt ataşate documentele 
doveditoare. 

 
 

        
                                           Semnătura, 
 




