Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon (oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Stănescu, Monica Iulia
Str.ing. Pisoni nr.13, sector 1, București
021 311 85 65

Mobil:

0722916153

monica_iulia@yahoo.com
Română
06.12.1970
F

Locul de muncă vizat / Învățământ, cercetare UNEFS
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul de activități sau sectorul de
activitate
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2003 – prezent
Conferențiar universitar
Activități didactice la disciplinele din cadrul programului de formare psihopedagogică (niveluri I si II),
disciplinele: Didactica educației fizice, Didactica domeniului și dezvoltări în didactice specialității,
Consiliere și orientare, Educaţie integrată, Practică pedagogică
Activități didactice în cadrul programelor de master la disciplinele: Învățare motrică, Pedagogie
specială, Psihologie managerială
Activități de coordonare a activității studenților pentru elaborarea lucrărilor de licență, disertație, a
portofoliilor de absolvire a programului de formare psihopedagogică.
Membru în comisii de evaluare pentru programe de licență, master și formare psihopedagogică
(niveluri I și II).
Activități de coordonare lucrări metodico-științifice pentru obținerea gradului didactic I.
Activități de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare CNCSIS și a altor teme departamentale,
participarea la conferințe/congrese, publicare materiale științifice. Elaborare și publicare materiale
didactice.
Coordonare proiecte de cercetare, în calitate de director grant și de dezvoltare resurse umane, în
calitate de manager proiect.
Coordonare Centrul de Consiliere și Orientare Profesională din UNEFS (2006 – 2008), Director
Departament de Pregătire a Personalului Didactic (2008 – 2012), Coordonator Centrul de formare și
dezvoltare profesională UNEFS (2012 – prezent)
Coordonare programe de formare continuă pentru cadre didactice.
Membru în comitete științifice și de organizare a conferințelor/congresele științifice ale UNEFS).
Membru Senat UNEFS (2004 – prezent)
UNEFS București, str. Constantin Noica nr.140, sector 6, București
Învățământ, cercetare
2007 – prezent
Consilier 1A
Activități de cercetare și educație anti-doping, membru în echipa de implementare grant WADA (2007
– 2009)
Agenția Națională Anti Doping, Bdul Basarabia nr. 37 - 39, sector 2, București
Control antidoping, educație

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul de activități sau sectorul de
activitate

2001
Logoped
Activități de logopedie pentru copii cu deficiență mintală
Asociația Sfânta Ana, Str. Petru Rares nr. 1, sector 1, București
Educație specială

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

1998 – 2003
Lector universitar
Activități didactice la disciplinele Metodologia cercetării științifice, Didactica educației fizice, Teoria
activităților motrice, Practică pedagogică
Activități de cercetare în cadrul unor teme departamentale, participare la conferințe/congrese.
Elaborare și publicare materiale didactice Membru în comitete de organiza conferințe științifice
ANEFS București
Învățământ, cercetare

Numele și adresa angajatorului
Tipul de activități sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul de activități sau sectorul de
activitate

1996 – 1998
Asistent universitar
Activități didactice la disciplinele: Didactica educației fizice, Practică pedagogică
Activități de cercetare, participare la conferințe/congrese, publicare materiale științifice
Membru în comitete de organizare a evenimentelor științifice la nivel de universitate.
ANEFS
Învățământ, cercetare

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

1994 – 1996
Preparator universitar
Activități didactice la disciplinele: Didactica educației fizice, Practică pedagogică
Activități de cercetare, participare la conferințe/congrese, publicare materiale științifice
Membru în comitete de organizare a evenimentelor științifice la nivel de universitate.
ANEFS
Învățământ, cercetare

Numele și adresa angajatorului
Tipul de activități sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și reponsabilități principale
Numele și adresa angajatorului
Tipul de activități sau sectorul de
activitate

1993 – 1994
Profesor educație fizică
Activități de predare/evaluare la disciplina Educație fizică, organizare competiții sportive
Liceul teoretic Matei Basarab, sector 3, București
Învățământ

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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noiembrie 2012 – decembrie 2012
Curs Manager proiect
Proiectare, planificare, coordonare activități, elaborare buget
Extreme Training SRL, furnizor de formare profesională continuă
ISCED 5

Noiembrie 2011 – martie 2012
E-tutore – specializare pedagogică pentru formatori în învățământul la distanță

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Concepte de bază în e-learning,Profilul și competențele e-tutorelui, E-incluziunea și egalitate de gen
în formare la distanță, E-learning și multimedia în educație, Construcția de materiale multimedia
pentru educația la distanță, Evaluarea pedagogică în educația la distanță
Escola Profissional Cristovao Colombo, Funchal, Madeira, Portugalia
ISCED 5

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

Iulie 2011
Formator
Metode de instruire în educația adulților, Evaluare în educația adulților, Design-ul sesiunilor de
formare
Schultz Consulting SRL

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

2007 - 2008
Management performant

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională
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ISCED 5

CODECS, furnizor de formare profesională continuă
ISCED 5

2005 - 2007
Master Psihologia Sportului de Performanță
Asistență și consiliere psihologică în sport, Metode de psihodiagnostic, Psihosociologie
Universitatea din Bacău, Facultatea de Științele Mișcării, Sportului și Sănătății
ISCED 7

1998 - 2001
Licențiat în Psihologie și Științele educației, specializarea Psihopedagogie Specială
Psihologie, Psihopedagogie specială
Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
ISCED 6

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

1996 - 2001
Doctor în Educație fizică și sport

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Disciplinele principale studiate /
competențe profesionale dobândite
Numele și tipul instituției
învățământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea națională sau
internațională

1989 - 1993
Licențiat în Educație fizică și sport, specializarea Atletism
Teoria și metodica educației fizice și sportului, Teoria și metodica antrenamentului sportiv, teoria și
metodica ramurilor de sport
Academia Națională de Educație Fizică și Sport București

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Academia Națională de Educație Fizică și Sport, București

ISCED 8

ISCED 6

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba
Limba

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C1

franceză

C1

franceză

C1

franceză

C1

franceza

C1

franceza

C1

engleză

C1

engleză

C1

engleză

C1

engleză

C1

engleză

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
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Competențe de comunicare și de lucru în echipă dobândite în cadrul cursului Management performant
și ca membru în echipe de implementare a proiectelor de cercetare și dezvoltare resurse umane.
Coordonator Centrul de Formare și Dezvoltare Profesională din UNEFS (2012 – până în prezent)
Manager de proiect POSDRU (ID 13096) (2010 – 2012)
Secretar General al Consiliului Științei Sportului din România 1998 - 2009
Director Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic UNEFS (2008 – 2012)
Coordonator proiecte de cercetare și programe de formare continuă UNEFS (2004 – 2012)
Coordonator Centrul de Consiliere și Orientare în Cariera Profesională din UNEFS (2005 – 2007)
Utilizarea programe pachet MS Office. Curs operator calculator
UEFA Study Group Scheme (UEFA, 2012)
Training de formare a evaluatorilor interni (ARACIS, 2009)
Curs Management performant (CODECS, 2008)
Curs formare pentru specialitatea psihoterapie (ARHTE, 2006 – 2007)
Curs de formare „Cum se scrie o propunere competitivă pentru PC 6” (UEFISCU, 2004)
Curs de informare și promovare a Olimpismului (AOR, filiala București, 1997)
Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare

LECTOR
Lector Federația Română de Fotbal (2012 – 2013)
Lector Inspectorat Școlar al județului Giurgiu (2009)
Cadru didactic asociat Universitatea din Bacau (FSMSS) (2008 -2009)
Lector în cadrul Programului intensiv european „Sport-Tourisme et populations a besoins specifiques”
(25 – 31 mai 2008)
Lector în cadrul Programului Intensiv Socrates Approche comparative et appliquee des politiques
sociales utilisant les pratiques sportives (contract IP 28502-IC-I-2003-1-FR-ERASMUS-ipus-3) (28
august – 28 septembrie 2005) (coordonator Universitatea din Nisa, Franța)
Lector Casa Corpului Didactic București (2003)
MEMBRU ÎN ORGANIZAŢII
Membru în Consiliul Științei Sportului din România (1994 – prezent)
Membru în Senatul UNEFS și în unele comisiile aferente acestei structuri de conducere (2004 –
prezent)
Membru al Asociației Române de Hipnoză Clinică, Relaxare și Terapie Ericksoniană (2006 – până în
prezent)
Membru în Consiliul Științific al Mișcării Naționale “Și eu trăiesc sănătos!” (Fundația Prais) (2009 –
prezent)
Membru al Colegiului European de Știința Sportului (2010 – până în prezent)
Secretar General al Consiliului Director al Consiliului Științei Sportului din România (1998 - 2009)
Membru în Comitetul European de Istoria Sportului (1997 - 2000)
Membru în comisii organizate la nivel național
Membru evaluator pentru examenul național de definitivat în învățământ (2012, 2013)
Membru în Comisia Națională de Educație Fizică a MECTS (2005 – prezent)
Membru în comisiile de evaluare a cererilor de finanțare a proiectelor de cercetare pentru domeniul
Educație fizică (CNCSIS) (2006 – 2007)
Membru în Comisia de elaborare a programelor de perfecționare pentru grade didactice (2004)
(MECTS)
Recenzor pentru reviste de specialitate
Revista Știința Sportului
Revista Discobolul
Journal of Physical Education and Management
GRANTURI
Director

Modele de educaţie non formală prin practicarea exerciţiilor fizice pentru pregătirea copiilor
defavorizaţi social în vederea dezinstituţionalizării (MEC CNCSIS, At, cod 152/2004, 91.348
lei)
Principalele publicaţii
M.Stănescu, C.Ciolcă, C.Urzeală
Repere ontogenetice pentru organizarea şi conducerea activităţilor de educaţie fizică şi sport destinate
copiilor instituţionalizaţi de 7 – 8 ani. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a CSSR „Educaţie prin sport,
mişcare pentru sănătate”, Bucureşti, 2004, CD p.467 - 473
M.Stănescu, C.Ciolcă, R.Bejan, C.Urzeală
Activităţi motrice pentru copii instituţionalizaţi – posibilităţi de organizare şi finanţare. Congres
Internaţional de Educaţie Fizică şi Sport „Mişcarea punte de legătură între gândire şi acţiune”, 3 - 4
decembrie 2004, Cluj-Napoca, Romania (pag.365, ISBN 973-656-763-x)
M.Stănescu
Studiu privind influenţa practicării exerciţiilor fizice asupra relaţiilor interpersonale ale copiilor
instituţionalizaţi. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dimensiuni sociale, diversitate, actualitate în
cultura fizică”, ANEFS, Bucureşti, 2004, CD ISBN 973-0-03550-4
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Director
Contribuţia educaţiei fizice la educaţia morală a copiilor instituţionalizaţi (MEC CNCSIS, At, cod
47/2005 valoare 100.000 lei)
Principalele publicaţii
M.Stănescu, C.Ciolcă, A.Grigore
Strategii de instruire motrică destinate educaţiei morale a copiilor instituţionalizaţi. Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională ediţia a XIV-a „Performanţa sportivă de vârf – între ipoteze şi confirmări”,
CSSR, 27-28 octombrie 2005, Bucureşti CD
M.Stănescu, C.Ciolcă
Particularităţi ale profilului moral al copilului instituţionalizat şi consecinţe asupra abordării sale
educaţionale. În: Buletin Ştiinţific. Seria: Educaţie fizica si sport, nr.9 (1/2005), vol.I, Universitatea
Piteşti, FEFS (pag.162, ISSN 1453-1194)
M.Stănescu, C.Urzeală
Managementul comportamentului în educaţie fizică din perspectiva educaţiei morale. Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională, ANEFS, Bucureşti, 2005, CD ISBN 973-0-0-3952-6
Director
Modele de proiectare curriculară pentru educaţie fizică adaptată şi inclusivă (MEC CNCSIS, A, cod
931/2007 – 2008 valoare 70.666 lei)
Principalele publicaţii
M.Stanescu
Models of Curriculum Design for Adapted and Inclusive Physical Education. Symposium with an
International Participation “School Curriculum for Adapted Physical Education – Actuality and
Perspectives”, DPPD ANEFS, Bucharest, 7 December, 2007
M.Stănescu
Aspecte privind proiectarea curriculară în educaţia fizică a copiilor cu cerinţe educative speciale.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Învăţare şi creaţie în domeniul activităţilor corporale”, CSSR,
Bucureşti, 26 octombrie 2007
M.Stănescu, C.Ciolcă
Educaţie fizică incluzivă: prezent şi perspective în învăţământul românesc. Conferinţa Ştiinţifică
Internaţională „Educaţia fizică şi sportul din România – perspective şi strategii postaderare”,
Universitatea A.I.Cuza, Iaşi, 20 – 23 septembrie 2007
M.Stănescu, R.Stănescu
Repere conceptuale pentru curriculumul din educaţie fizică adaptată şi inclusivă. Buletin Informativ,
Universitatea din Piteşti, FEFS, 2007, ISSN 1453-1194.
M. Stanescu, R. Stanescu, V. Balan
Self-Development Through Physical Activities at Persons With Locomotor Disabilities, Conferinţa
Ştiinţifică Internaţională “Paradigme contemporane ale ştiinţei sportului”, FEFS, Universitatea Babes Bolyai, 14 – 15 noiembrie 2008 , p. 467 - 472
M. Stanescu, R. Stanescu, V. Balan
Inclusive Physical Education In Romania From Speciality Teachers’ Perspective. International
Scientific Conference “Creativity and Competition, European Attributes of Scientific and Sporting
Manifestation”, University Galaţi, 30 – 31 May 2008, p.481 – 483
Stănescu, M. (coord.) Modele de proiectare curriculară pentru educaţie fizică adaptată şi incluzivă.
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică 2008 (ISBN 978-973-30-2419-4)

Manager proiect
Profesionalizarea carierei didactice în educaţie fizică şi sport din perspectiva formării continue (ID
13096 proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007 - 2013, valoare 1.522.650lei)
Principalele publicaţii
M.Stănescu, C.Urzeală
Financing the Professionalization of Teaching Career in Physical Education and Sport Through
European Social Funds International Scientific Conference UNEFS „Trends of University Sports and
Human Motricity resources for a changing world”, 11 June, 2010 CD ISBN 978 – 973 – 99530 – 3 -0
M.Stănescu
Programele de formare continuă în domeniul Educaţiei fizice şi sportului – între necesitate şi
posibilităţi de realizare. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională CCSR (28 – 29 octombrie 2010), p. 106 –
109
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M.Stănescu, C.Urzeală
Cadrul didactic universitar – între competenţele profesionale şi exigenţele profesiei. International
Scientific Conference “From Interdisciplinary to Transdisciplinary in Physical Education and Sports” ,
5 -6 noiembrie 2010, Babes Bolyai University, CD
M.Stănescu, A.Vasiliu, M.Stoicescu
Teacher’s continuing training in physical educatin and sport through European Social Fund 2007 –
2013. International Scientific Conference European Standards in Trening Specialists from Physical
Education and Sports Area, Bucharest, UNEFS. Scientific Methodical Bulletin, nr.5/2011, p. 98 - 103
M.Stănescu, C.Urzeală, A.Vasiliu
Improving the teaching career in physical education and sports through European Social Funds.
Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement And Health Vol.
XI, ISSUE 2 Supplement, 2011, Romania/p. 543 - 550
M.Stănescu, S.Șerbănoiu, C.Urzeală
Particularities of the management of projects co-financed by FSE through POSDRU – a case study.
The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy. UNEFS, 10 June 2011,
CD ISBN 978-606-8294-37-7
M.Stănescu
Relevance of continuing education programs for teaching career in physical education and sport.
International Scientific Conference Recovery and Rehabilitation in Sport, CSSR, Bucharest, 27 – 28
octombrie 2011, CD
Membru granturi cu finanţare internă
IDD – cadru organizatoric al educaţiei permanent în domeniul activităţilor motrice formative,
sportive, recuperatorii şi de timp liber. (CNFIS, 2001-2002, director conf.dr. Luciela Vasile)
Dezvoltarea personalităţii copiilor instituţionalizaţi de 7 – 14 ani prin practicarea exerciţiilor fizice în
vederea favorizării integrării lor sociale (MEC – CNCSIS, 905/2002 - 2003; cod 905) (director
proiect prof.univ.dr. Adrian Dragnea)
Modalitati de atragere a parteneriatelor stiintifice europene si de valorificare a fondului propriu de
know-how in domeniul culturii fizice si sportului (grant CNCSIS, cod 579/2006 – 2007, director
prof.univ.dr. Adrian Gagea)
Sistem si metodologie pentru analiza biomecanicii si controlul neuromuscular al deplasarilor prin
locomoţie (2007 – 2008, PN II, director Vladimir Schor) (responsabil proiect)
Membru granturi cu finanţare externă
“FISTE – A Future Way for In-Service Teacher Training across Europe” (finanţat European
Commission, 2004 -2007) (manager proiect conf.univ.dr. Laura Gorghiu, Universitatea Târgovişte)
(asistent coordonator local)
Factori de risc ai comportamentului doping in raport cu relatia dintre structura de personalitate si
ambianta sociala a sportivului (derulat de Agenţia Română Antidoping, 2007 – 2008, finanţat de
Agenţia Mondială Antidoping, director prof.univ.dr. Graţiela Vâjială) (membru echipa implementare)
E-learning pentru parteneri sociali (ID51275, cofinanţat din FSE prin POS DRU) (Beneficiar AFAN,
manager proiect Lucian Viscotel) (expert pedagogie didactică)
Restructurarea curriculumului național în învățământul liceal (ID31536, cofinanţat din FSE prin POS
DRU) (Beneficiar CNEE, manager proiect Cristian Mirescu) (expert grup de lucru)
Doctorat în școli de excelență (cofinanţat din FSE prin POS DRU) (Beneficiar UEFISCDI, manager
proiect Nicolae Dumitrache) (coordonator panel Educație fizică)
PREMII
Premiu Forum Științific Național Universitar Impactul finalităților sistemului educațional și de
cercetare științifică asupra performanței sportive din România (cf.adresă Federația Sportului
Universitar)
Premiul I Conferinta Stiintifica Internationala Realizări și perspective în domeniul educației fizice și
sportului în contextul interdisciplinarității învățământului european Universitatea din Bacau, FSMSS
(2011)

Anexe Lista lucrărilor
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