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Informaţii personale 

Nume / Prenume MATE MARTA       

Adresă(e)   330013, Str. M. Kogălniceanu, bloc F4, ap. 24, Deva, jud. Hunedoara, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0726/182038  

Fax(uri)   0254-215034 (serviciu) 

E-mail(uri)  matemarta_hd@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)  română, maghiară 
  

Data naşterii 19.06.1968 
  

Gen F 
  

Locul de muncă vizat / 
 Domeniul ocupaţional 

Inspector școlar general adjunct 
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HUNEDOARA 

         

Experienţa profesională  

Perioada 22.09.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant cu rol de: facilitator, evaluator, monitor în cadrul programului ROSE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sprijin acordat liceelor din runda 1 și runda 2 pentru depunerea subgranturilor 
Evaluarea proiectelor depuse de licee din alte regiuni 
Monitorizarea, consilierea și furnizarea asistenței specifice echipelor de proiect din licee (jud. HD și 
AB); verificarea și avizarea documentelor specifice; efectuarea de vizite de monitorizare, elaborarea 
documentației specifice și comunicarea cu reprezentanții MEN-UMPFE  

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanţare Externă, 
Str. Spiru Haret nr. 12, et. 2, UMPFE, camera 1, sect. 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Perioada 16.07.2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar general adjunct - Funcţie de conducere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificarea, comunicarea , autoritatea informala. 
Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborarea,corectitudinea aplicării 
prevederilor documentelor normative. 
Responsabilitatea propunerilor decizionale. 
Membru in Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Str. G. Baritiu nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional Domeniul curriculum şi inspecție școlară 
  

Perioada Mai 2015-octombrie 2015 (6 luni) 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil monitorizare, cod. COR 242101, în proiectul POSDRU/2.2/S/1395573 „Dreptul la o a 
doua șansă în educație” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea programul „A doua șansă” în unitățile de învățământ din județul Hunedoara în care s-a 
implementat proiectul 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara, Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, Judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Prof. MATE MARTA 

 
                                                  Deva, 26.05.2020                                                                                                   Semnătura,  

 

Perioada Octombrie 2014-martie 2015 (6 luni) 

Funcţia sau postul ocupat Consilier orientare privind cariera, cod COR 242306, în proiectul POSDRU/160/2.1/S/139788 
„Eficientizarea serviciilor de consiliere și orientare profesională a elevilor prin metode computerizate” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților de consiliere privind cariera în unitățile de învățământ din județul Hunedoara în 
care s-a implementat proiectul 

Numele şi adresa angajatorului S.C. COGNITROM S.R.L., Cluj-Napoca, str. Franz Liszt, nr. 12, județul Cluj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Perioada    15.08.2012– 15.07.2014 

Funcţia sau postul ocupat   Inspector şcolar pentru monitorizarea curriculumului descentralizat 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activităţi privind organizarea managementului, controlul, monitorizarea, comunicarea, autoritatea 
informala. 
Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborarea,corectitudinea aplicării 
prevederilor documentelor normative. 
Consilierea comisiilor de curriculum din unitățile de învățământ 
Responsabil pentru învățământul particular și alternativele educaționale 
Purtător de cuvânt IȘJ Hunedoara 
Secretar Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului  Inspectoratul Şcolar Județean Hunedoara, Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, Judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Management educaţional, Compartimentul curriculum și inspecție școlară  
  

Perioada Decembrie 2012-iunie 2013 (6 luni) 

Funcţia sau postul ocupat Expert învățământ, cod COR 235104, în proiectul POSDRU/87/1.3/S/62534 „Formarea profesorilor de 
matematică și științe în societatea cunoașterii” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea grupelor de cursanți la nivelul județului Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Școlar Județean Bihor, Oradea. Str. M. Eminescu, nr. 11, jud. Bihor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Perioada Ianuarie 2011-decembrie 2013 (3 ani) 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager în proiectul POSDRU/90/2.1/S.60004 „Parteneriat activ pentru piața muncii” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților de implementare a proiectului în cele 30 de unități de învățământ din județele 
Hunedoara, Brașov și Sălaj 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Str. G. Baritiu nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Perioada august 2010-iulie 2012 (3 ani) 

Funcţia sau postul ocupat Expert coordonator zonal în proiectul POSDRU/91/2/2/S/54433 „Educația pentru toți, educația este 
șansa ta!” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților de educație remedială și a programului A doua șansă în cele 3 centre CEZAR 
din județul Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Str. G. Baritiu nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 
  

Perioada 24.04.2010 – 14.08.2012 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar general adjunct - Funcţie de conducere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificarea, comunicarea , autoritatea informala. 
Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborarea,corectitudinea aplicării 
prevederilor documentelor normative. 
Responsabilitatea propunerilor decizionale. 
Membru in Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Str. G. Baritiu nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional Departamentul curriculum şi asigurarea calităţii 
  

Perioada   08.05.2009 – 23.04.2010   

Funcţia sau postul ocupat   Inspector şcolar pentru management, dezvoltare şi evaluare instituţională  
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Activităţi şi responsabilităţi principale   Activităţi privind organizarea managementului, controlul, monitorizarea, comunicarea, autoritatea 
informala. 
Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborarea,corectitudinea aplicării 
prevederilor documentelor normative. 
Responsabilitatea propunerilor decizionale. 
Membru in Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului     Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, Judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate     Management educaţional, Compartimentul management, dezvoltare şi evaluare instituţională 
  

 

Perioada 03.05.2005 – 07.05.2009 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar general adjunct - Funcţie de conducere 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificarea, comunicarea , autoritatea informala. 
Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborarea,corectitudinea aplicării 
prevederilor documentelor normative. 
Responsabilitatea propunerilor decizionale. 
Membru in Consiliului de Administraţie al Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Str. G. Baritiu nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional Compartimentul curriculum şi inspecţie şcolară 
  

Perioada 15.09.2004 – 02.05.2005 

Funcţia sau postul ocupat Inspector şcolar pentru învăţământul în limbile minorităţilor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind organizarea managementului, controlul, verificarea, comunicarea , autoritatea informala. 
Responsabilitatea privind corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborarea, corectitudinea aplicării 
prevederilor documentelor normative. 
Responsabilitatea propunerilor decizionale. 

Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, Str. G. Baritiu nr. 2, Deva, judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management educaţional 
  

Perioada 01.09.1993 – 15.09.2004 

Funcţia sau postul ocupat Profesor titular de geografie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind predarea disciplinei geografie la clasele V-XII, organizarea şi  managementul clasei, 
evaluare, colaborare cu alţi factori educaţionali Responsabilitatea privind educarea şi instruirea elevilor, 
corectitudinea si aplicabilitatea documentelor elaborate 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Naţional Sportiv „Cetate” Deva, Str. Axente Sever Nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ 
  

Perioada 04.01.1988 –  01.09.1993 

Funcţia sau postul ocupat Lăcătuș mecanic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi privind asamblarea de componente pentru calculatoare HC. 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Calculatoare „FELIX” Bucureşti, filiala Deva, B-dul 22 Decembrie 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie electronică 
  

 
 
 
 
 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 04.02-12.05 2020 

Calificarea / diploma obţinută CRED – Curriculum relevant educație deschisă - disciplina Geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Un nou Curriculum național – conceptualizări necesare 
Disciplinele de studiu din perspectiva didacticii specialității 
Aspecte transversale în abordarea și implementarea curriculumului național 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

MEC-CCD TIMIȘ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

30 credite 
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Perioada Octombrie 2009 – noiembrie  2014 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în geografie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Școala doctorală din cadrul Facultății de Geografie 
  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universității „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca,  Institutul de Studii Doctorale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 8 EQF 

  

Perioada Octombrie 2010 – iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Limba română / Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de reconversie profesională – Limba şi literatura română (4 semestre) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş – Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Litere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 EQF 

  

Perioada 01-02.2010 

Calificarea / diploma obţinută Manager proiect - certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului 
Planificarea activităților, Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect, 
Realizarea procedurilor de achiziții, Managementul riscurilor, Managementul echipei de proiect, 
Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calității proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. European Professional System SRL - furnizor de programe de formare pentru adulți 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 13.12.2008-15.03.2009 

Calificarea / diploma obţinută  Şcoala Incluzivă, Şcoala Comunitară/ Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Demonstrarea filosofiei şi practicilor educaţiei incluzive şi interculturale; proiectarea/ organizarea 
activităţilor didactice care răspund nevoilor de învăţare ale elevilor; aplicarea metodelor învăţării prin 
cooperare în procesul instructiv – educativ; gestionarea barierelor în învăţare utilizând stategii şi tehnici 
centrate pe elv; adaptarea ofertei şcolare în funcţie de rezultatele evaluării; proiectarea de activităţi de 
implicare a părinţilor în actul educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic, Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

25 credite 
 

  

Perioada 06.02.2009 

Calificarea / diploma obţinută Deprinderea cunoştinţelor legate de integrarea TIC şi a aplicaţiei de software educaţional în 
procesul de predare- învăţare”/ Adeverinţă nr. 164/10.02.2009 – 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Îmbunătăţirea calităţii procesului de predare învăţare cu ajutorul mijloacelor TIC 
Îmbunătăţirea modalităţilor de predare cu ajutorul  mijloacelor TIC în cazuri speciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC Centrul de calcul INFO 98 S.A. Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de formare profesională 
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Perioada 09.05-06.06.2008 

Calificarea / diploma obţinută Programul naţional de dezvoltare ale cadrelor didactice (DeCeE)/ Atestat de formare continuă a 
personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea optimizată a prevederilor şi cerinţelor documentelor normative pe baza analizei 
Curriculumului Naţional şi a metodologiilor specifice; proiectarea unui instrument de evaluare 
scrisă/practică/orală; raportarea adecvată a rezultatelor evaluării; conştientizarea efectelor deciziilor de 
evaluare, cu asumarea responsabilităţilor privind necesitatea transparenţei şi a documentării acestor 
decizii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

MECT - Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

15 credite 
 

  

Perioada 30.03-10.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Animator socio-educativ/ Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interactivă;Efectuarea muncii în echipă; Dezvoltare profesională proprie; Elaborarea 
proiectelor de animatie; Asigurarea securităţii participanţilor la activitate; Promovarea activităţii şi 
imaginii organizaţiei;Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie; Implementarea activităţii de 
animaţie; Implementarea proiectelor complexe de animaţie; Dezvoltarea comportamentului pro-social. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Asociaţia Sprijiniţi Copiii (O.N.G.)– Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

  

Perioada 29.01.-08.02.2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori / Certificat de absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori; Întocmirea şi prelucrarea documentelor 
administrative; Stimularea comunicării implicative şi a muncii în echipă; Asigurarea de servicii de 
consiliere; Organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare; Prospectarea pieţei şi promovarea 
sesiunilor de formare; Conceperea propriei activităţi de formare ca formator de formatori; Elaborarea 
strategiei de formare; Evaluarea beneficiarilor, a produselor şi a programelor; Proiectarea şi elaborarea 
cursurilor/stagiilor de formare; Selectarea modalităţilor şi a procedurilor de lucru şi performarea 
programelor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Camera de Comerţ şi Industrie Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

  

Perioada 01.10.2007-31.07.2008 

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de masterat în Management educaţional/  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe de conducere şi coordonare, de comunicare şi relaţionare, de evaluare, psihosociale, 
competenţe care vizează dezvoltarea instituţională, competenţe care vizează self-managementul, 
competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, Facultatea de Științe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 7 EQF 

  

Perioada 10.09.2006-20.04.2007 

Calificarea / diploma obţinută Managerul noii şcoli româneşti/ Atestat de formare continuă a personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe de conducere şi coordonare, de comunicare şi relaţionare, de evaluare, psihosociale, 
competenţe care vizează dezvoltarea instituţională, competenţe care vizează self-managementul, 
competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad – Departamentul  pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

90 credite 
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Perioada 23.09.-30.10.2005 

Calificarea / diploma obţinută „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi”/ Certificat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Demonstrarea filosofiei şi practicilor educaţiei incluzive şi interculturale; proiectarea/ organizarea 
activităţilor didactice care răspund nevoilor de învăţare ale elevilor; aplicarea metodelor învăţării prin 
cooperare în procesul instructiv – educativ; gestionarea barierelor în învăţare utilizând stategii şi tehnici 
centrate pe elv; adaptarea ofertei şcolare în funcţie de rezultatele evaluării;  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de formare continuă 
 

  

Perioada 05-11.2003 

Calificarea / diploma obţinută Studii europene/ Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filosofia unificării europene, Construcţia europeană, Ideea europeană, Geneza culturală a modernităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, Facultatea de Studii Europene 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada  1988-1993 

Calificarea / diploma obţinută Geografie-Franceză/ Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline din domeniul geografiei fizice, umane, economice şi politice, competenţe de psihopedagogie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 6 EQF 

  

Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat, certificat de calificare / Lăcătuş mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cultură generală, competenţe practice în domeniul lăcătuşeriei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul de matematică-Fizică „Decebal” Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivelul 3 EQF 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  Limba română, Limba maghiară 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  
Nivel european (*) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 mediu C1 avansat B2 mediu B2 mediu B2 mediu 

Limba engleză  B1 mediu B1 mediu B1 mediu B1 mediu B1 mediu 
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Competenţe şi abilităţi sociale   Predispoziţie la program prelungit, adaptabilitate,  tolerant, comunicativ, conciliant,  membru eficient şi 
stimulativ în activităţi  în echipă; 
  Coordonarea activităţilor educative ale minorităţii maghiare din judeţul Hunedoara, cu focalizare pe 
asigurarea cadrelor didactice calificate, asigurarea manualelor şcolare, organizarea de activităţi culturale 
şi educative (concursuri), îndrumare şi control în ceea ce priveşte utilizarea programelor şi a planurilor 
cadru adecvate; 
  Colaborarea cu Fundaţia „Sfântul Francisc” din Deva în vederea asigurării dreptului la educaţie a copiilor 
proveniţi din familii cu probleme sociale de la  Şcoala Particulară „Sfânta Maria” Deva, respectiv 
internatele sociale „Sfânta Elisabeta” din Orăştie şi „Cor Jesus” din Petroşani. 
 Competenţe de voluntariat: membră a organizaţiilor non-guvernamentale: „Cordial”, „Segesvari Miklos 
Pal”, unde desfăşor activităţi pe bază de voluntariat în domeniul educaţional şi cultural; membră a 
Asociaţie Femeilor Unitariene din jud. Hunedoara, ce a iniţiat un parteneriat cu biserica Unitariană 
Universalistă din Appleton – Wisconsin (S.U.A.); membră a Comisiei judeţene pentru asigurarea de şanse 
egale între femei şi bărbaţi; membră a Societăţii de Geografie din România, filiala judeţului Hunedoara;       

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonator partener 1 în cadrul proiectului POCU ID 103808 „Prevenirea abandonului școlar în 
județul Hunedoara – PAS HD 2016”; 

Asistent manager în cadrul proiectului POSDRU ID 60004, „Parteneriat activ pentru piața muncii”, 
beneficiar I.Ș.J. Hunedoara (2011-2013); 
Coordonator judeţean al proiectului POSDRU ID 54433 „Educaţie pentru toţi, educaţia este şansa ta!”, 
beneficiar I.Ş.J. Alba (2010-2013); 
Coordonator C.R.E.I. în cadrul Proiectului „Educaţie pentru toţi şi pentru comunitate” din cadrul 
programului „Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate – PHARE 2005, jud. Hunedoara; 
 Organizator al cursului de formare „Integrarea pe piaţa muncii a absolvenţilor de la învăţământul cu 
predare în limbile minorităţilor naţionale, în cadrul Programului european de formare – Programul 
transversal, acţiunea cheie 1, Deva-Hunedoara, 10-14 martie 2008; 
  Coordonatoare a două proiecte de dezvoltare şcolară prin programul EDUCAŢIA 2000+ la Colegiului 
Naţional Sportiv „Cetate” Deva,  prin care   s-au obţinut peste 10 000 de dolari şi echipamente în valoare 
de peste 300 milioane de lei, şi au beneficiat de cursuri de formare un număr de peste 120 de cadre 
didactice; 
  Am elaborat şi depus la I.Ş.J. Hunedoara, respectiv M.Ed.C, nota de fundamentare şi documentaţia 
necesară pentru înfiinţarea Grupului Şcolar „Teglas Gabor” din Deva cu predare în limba maghiară, care a 
primit decizie de funcţionare începând cu anul şcolar 2005-2006; 
  Coordonatoare a proiectului de finanţare : Dezvoltarea învăţământului tehnic şi profesional, al Asociaţiei 
„Geszthy Ferenc” prin care Grupul Şcolar „Teglas Gabor” a obţinut suma de 900 000 forinţi pentru 
echipamente tehnice. 

Competenţe şi aptitudini tehnice   Competenţe de tehnică foto/film 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea calculatorului prin operare în sistemele Windows, Word, Power Point, Excel, şi navigare pe 
internet; tehnoredactare 

  

Competenţe şi aptitudini artistice muzică, desen 
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Alte competenţe şi aptitudini Elaborarea de articole şi lucrări de specialitate (geografie), management educaţional: 
ÎN SPECIALITATEA GEOGRAFIE:  

Articole: 
Modificări  ale  reliefului   induse  deactivităţile miniere din zona metropolitană Deva-
Hunedoara Simpozion naţional « 60 de ani de activitate SGR Filiala Hunedoara », 9 noiembrie 
2013 

❖ Valorificarea carierelor inundate în scop turistic. Studiu de caz: Cariera de fier de la 
Teliuc, Simpozionul Naţional  “Stațiunile balneoclimaterice din România și turismul balnear”, 7-9 
iunie 2013, Geoagiu 

❖ Propuneri de ecologizare a carierelor dezafectate din zona metropolitană Deva-
Hunedoara, Simpozionul Naţional  Geografia în Școală - Ediția X, „Unitate și diversitate în 
geografia românească”, Baru Mare,  13 -15 iunie 2014. 

❖ Risques anthropiques sur les terrils et les étangs de stérile dans la région métropolitaine 
de Deva-Hunedoara, 17th Joint Geomorphological Meeting, Liege (Belgium), 2-7 june 2014. 
 
CARTE: 

❖ Coautor la Monografia judeţului Hunedoara, vol. I, Editura EMIA, 2012, Coodonatori Ioan 
Sebastian Sebastian, Denisa Toma, Ioachim Lazăr  (capitolul: Vegetaţia, fauna şi solurile din 
jud. Hunedoara) 
 

ÎN MANAGEMENT EDUCAȚIONAL 
❖ Inspecţia şcolară în schimbare, 2007, Rev. Şcoala Hunedoreană 
❖ Bursa profesională, 2014, Ghid de management școlar, LBW – Edituri Specializate S.R.L. 
❖ Procedura de organizare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 

2014-2015, 2014, Ghid de management școlar, LBW – Edituri Specializate S.R.L. 
❖ Organizarea examenelor de certificare a competențelor profesionale (atestate 

profesionale), 2014, Ghid de management școlar, LBW – Edituri Specializate S.R.L. 
  

Permis(e) de conducere B 

 
Informaţii suplimentare 

 

  

Anexe a) 
Diplomă de licenţă_geografie, limba franceză 

 Diplomă de master în Management educaţional  

 Diplomă de conversie profesională_limba și literatura română 
Diplomă de doctor în geografie 
Certificat_Manager de proiect 
 

 
Subsemnata, Mate Marta, îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor personale doar în interesul și pe durata activității pentru care îmi depun 
candidatura. 
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