ANDREI GHE. STEFAN-COSTACHE
CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume şi prenume
ANDREI STEFAN
Adresă
Str. Costieni Bl C4, et 2 , ap 11 Rîmnicu Sărat, jud. Buzău
Telefon
0238568640/0728901637
Fax
0238568640
Mail
st.andrei@yahoo.com
Naţionalitate
română
Data naşterii
18 decembrie 1974
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
* Perioada
1 septembrie 2015-prezent
* Numele şi adresa angajatorului
Colegiul National Al. Vlahuta Râmnicu-Sărat
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Invatamant
* Funcţia sau postul ocupat
Director adjunct
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
Predarea religiei;
Management instituţional
*Perioada
1 septembrie 2014- 31august 2015
*Numele si adresa angajatorului
Inspectoratul Scolar Judetean Buzau
*Tipul activitatii si sectorul de activitate
Invatamant
*Functia sau postul ocupat
Inspector scolar pentru Religie
Principalele activitati si responsabilitatio
Management institutional
Coordonarea profesorilor de religie din judet
* Perioada
1 septembrie 2013-prezent -31 august 2014
* Numele şi adresa angajatorului
Colegiul National Al. Vlahuta Râmnicu-Sărat
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* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Invatamant
* Funcţia sau postul ocupat
Director adjunct
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
Predarea religiei;
Management instituţional
* Perioada
04 iunie 2009-august 2013
* Numele şi adresa angajatorului
Colegiul National Al. Vlahuta Rimnicu-Sarat -Director
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Invatamant
* Funcţia sau postul ocupat
Director
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
Predarea religiei;
Management instituţional
* Perioada
septembrie 2000 – octombrie 2008
* Numele şi adresa angajatorului
Colegiul National Al. Vlahuta Rimnicu-Sarat -Director adjunct
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Invatamant
Parohie
Radio
* Funcţia sau postul ocupat
Preot –paroh la parohia Sf . Ilie din mun. Rimnicu-Sarat-1997-2003
Profesor de religie – director adjunct din sept 2008
Director Radio ExpressFm-2003
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
Predarea religiei;
Management instituţional
Activitata pastoral-misionara si gospodareasca la parohie
Management presa
Membru in comisia de bacalureat la Liceul Pedagogic „Spiru Haret” Buzau-iunie
2008
* Perioada
octombrie 1997 – decembrie 2000
* Numele şi adresa angajatorului
Preot la parohia „Sf. Prooroc Ilie” din Mun Rimnicu Sarat
Liceul Teoretic „Stefan cel Mare”, str. Liliacului, nr.15, Rm. Sarat, jud. Buzau
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Biserica
Invatamant
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* Funcţia sau postul ocupat
Preot paroh
Profesor de religie
* Perioada
septembrie 1996 – iunie 1997
* Numele şi adresa angajatorului
Scoala cu clasele I-VIII nr 53
Bucuresti
* Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Invatamant
* Funcţia sau postul ocupat
Profesor de religie
* Principalele activităţi şi responsabilităţi
Predarea religiei
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
* Perioada
iunie 2012
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Olimp Net SRL Buzau
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Formator.
* Tipul calificării / diploma obţinută
Adeverinta nr.3587/26.06.2012
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Curs de specializare/ studii superioare- COD COR 242402
* Perioada
Iunie 2012
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Asociatia Didaktikos Timisoara
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Management educational
* Tipul calificării / diploma obţinută
Adeverinta Nr. 122/26.06.2012
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Program de formare postuniversitar acreditat prin O.M. 3001/05.01.2011
* Perioada
septembrie 2009
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

OLIMP NET
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Manager de proiect
* Tipul calificării / diploma obţinută
Certificat de absolvire
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Curs de specializare postuniversitar/COD COR 241919
* Perioada
septembrie 2008-iulie 2010
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea ’’Alexandru Ioan Cuza’’ Iaşi
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Teologie
* Tipul calificării / diploma obţinută
Master/diploma de master
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior
* Perioada
12-26 septembrie 2008
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Colegiul National „Al. Vlahuta”
SOFTKIT –SIVECO Romania S.A.
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Cursuri pentru formare „AEL”
durata 2 saptamani
* Tipul calificării / diploma obţinută
Adeverinţa nr. 1048 / 26.09.2008
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Curs de formare
* Perioada
august 2008
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Bucuresti
Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Gradul didactic II
* Tipul calificării / diploma obţinută
Certificat de absolvire/ Adresa Universitatii Bucuresti nr 13052/11.09.2008 vizata de
I.S.J Buzau
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior
* Perioada
26-28 martie 2008
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Familiei
Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului
Patriarhia Romana-Sectorul Biserica si Societatea
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
„Rolul preotilor in protectia si promovarea drepturilor copilului”
* Tipul calificării / diploma obţinută
Certificat de participare
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior(protectie , dezvoltare, participare)
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior
* Perioada
21-26 august 2003
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* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Bucuresti
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Definitivat in invatamant
* Tipul calificării / diploma obţinută
Certificat de acordare a definitivarii in invatamant
Seria D, Nr. 0001508
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior
*Perioada
26 august-14 septembrie 2002
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Bucuresti
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Departamentul pentru pregatirea personalului didactic
* Tipul calificării / diploma obţinută
Certificat de Absolvire seria D, Nr. 0007676
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior
* Perioada
octombrie 1994 – iunie 1998
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Universitatea Al. I. Cuza Iasi
Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi
Universitatea Bucuresti
Facultatea de Teologie Ortodoxa Bucuresti
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Teologie
Specializarea Teologie Pastorala
* Tipul calificării / diploma obţinută
Diplomă de licenta, seria R, Nr. 0051836
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Superior
* Perioada
septembrie 1989– iunie 1993
* Numele şi tipul instituţiei de învăţă-mânt şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

Liceul Industrial nr. 2 Ploiesti 1989-1990
Liceul Teoretic „Stefan cel Mare” Rimnicu-Sarat 1990-1993
* Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale
Profil real : chimie-biologie
* Tipul calificării / diploma obţinută
Diplomă de bacalaureat, seria K nr. 121649
* Nivel de clasificare a formei de instruire / învăţământ
Mediu
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
* Limba maternă
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Limba română
Other language(s)
UNDERSTANDING
Listening

Reading

B2

B2

French

A2

English
Portughes

B1

B2

e

A2

WRITING
Spoken interaction Spoken production
B2

B1

B2

B1

Spanish

SPEAKING

B1

B1

B2

B2

B2

A2

B2

B1

B2

B1

Italian
B1

B2

B1

B2

B2

B2

Russian
A2
A2
A2
B1
B1
A2
Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Aptitudini si competente artistice
*Organizarea unui Ansamblu coral-aptitudine dobandita in Facultatea de Teologie
*Organizarea unei trupe de teatru amator in cadrul Colegiului- aptitudine dobandita
prin participarea la serbarile scolare in perioada liceului
* Chitara clasica-aptitudine dobandita in urma studiului cu profesor particular
* Aptitudini şi competenţe sociale
Aptitudini de comunicare, de lucru în echipă, fiecare din posturile detinute
presupunand o colaborare stransa, atat la nivel de institutie, cu ceilalţi profesori, cat si
la nivelul relatiei profesor – elev, diriginte – parinti, etc.
* Aptitudini şi competenţe organizatorice
Director,
Director adjunct
* Aptitudini şi competenţe tehnice
Utilizare calculator nivel avansat
* Permis de conducere
Permis de conducere categoria B
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Lucrări publicate
2002-2008: emisiuni radiofonice pe teme de invatamant;
2008 – Articole : „Credinta sau consumism?” in „Glasul Adevarului”, Editura
Episcopiei Buzaului si Vrancei, Buzau, Anul XVIII, Nr.151 Ianuarie-Martie - proiecte
instituţionale, comunitare, alte proiecte la nivel local si judetean
2011- ’’Predarea Religiei si realizarea interdisciplinaritatii in cadrul ariei curriculare
„Om si Societate”,
din „Glasul Adevărului”, Editura Episcopiei Buzăului şi Vrancei, Buzau, Anul XXI,
Nr. 163, Ianuarie-Martie 2011
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