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Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefonoane
E-mail

POPESCU, Marioara

Timișoara, jud. Timiș, România

Nationalitate

Română

Data nașterii

1975

Sex

Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și responsabilităţi

Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și responsabilităţi

Numele și adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și responsabilităţi

Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
1 Popescu Marioara

Din aprilie 2012 până în prezent
Profesor titular,de specialitate,catedra de Arte Vizuale
Membru în comisia serviciului pe școală
Coordonator lucrări de calificare nivel 3, membru in comisiile de examen, profesor evaluator,
profesor supraveghetor, profesor metodist al I.S.J.Timis, membru in consiliul consultativ al
I.S.J.Timis
LICEUL DE ARTE PLASTICE TIMIȘOARA, B-dul Gen. Ion Dragalina nr. 8 Timișoara
Învăţământ de artă
Din septembrie 2000 -2010
Profesor titular, de Desen Artistic de Specialitate, Design Vestimentar și Mișcare Scenică
Responsabil estetica școlii
Coordonator lucrări de calificare nivel 3.
Coordonator și colaborator proiecte și programe
Voluntar subcentrul anti drog Colegiul Tehnic
COLEGIUL TEHNIC TIMIȘOARA, Piaţa Huniade nr.2, Timișoara,România
2002
Designer vestimentar
Realizarea colecţiei vestimentare prêt-à-porte „Grappini” a casei de modă „Mary style”.
Creaţie de modele de ţinute prêt-à-porte, alegerea materialelor, a culorilor/imprimeurilor textile,
urmărirea și coordonarea execuţiei tiparelor și a produselor unicat și de serie mică. Coordonarea și
realizarea colecţilor și a prezentărilor de modă
S.C. PASMATEX S.A.,Str. Jiul, nr.2, Timișoara, România
Industrie ușoară, textile
1995-1997
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Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi și responsabilităţi
Numele și adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

Pictor executant
Execuţia artistică a decorurilor și a materialelor de promovare pentru spectacole conform, schiţelor
și indicaţiilor de scenografie
TEATRUL MAGHIAR DE STAT „CSIKY GERGELY“ TIMIȘOARA,Str. Mărășești, nr.2, Timișoara,
România
Cultură, Spectacole

Educatie si formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite

2015
Certificat lider AWARD
Formare

Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Fundația THE DUKE OF EDINBURGH’S INTERNATIONAL AWARD ROMANIA

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Discipline principale studiate /
competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2015
Diploma participare - Conferința Educația Diversității, Diversitatea Educației - Ediția a-II-a
Informare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2014
Adeverința
Formarea in cadrul metodei de educație civica PROJECT CITIZEN
C.C.D. Timiș

Universitatea de Vest din Timișoara

Perioada 2013
Calificarea / diploma obţinută Certificat de acordare a gradului I didactic
Competenţe dobândite
- Dreptul legal de a preda calificat în învăţământul preuniversitar
Numele și tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea de Vest Timișoara și I.S.J Timiș
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
2 Popescu Marioara

2008
Certificat de acordare a gradului II didactic
- Dreptul legal de a preda în învăţământul preuniversitar
Universitatea de Vest Timișoara și I.S.J Timiș

2006
Profesor consilier
- consiliere și orientare
- educaţie pentru carieră
C.C.D. Timiș și I.S.J Timiș
2002
Certificat de acordare a gradului Definitivat în învățământ
- Dreptul legal de a preda calificat în învăţământul preuniversitar
Universitatea de Vest Timișoara și I.S.J Timiș
2001
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Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite

Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe dobândite
Numele și tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Limba maternă

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

Examen de titularizare în învățământ
Ocupare a postului vacant Colegiul Tehnic Timișoara
I.S.J Timiș
2000
Consiliere și orientare, C.D.Ș,
- consiliere privind cariera
- concepere si elaborarea unor materii opţionale
Casa Corpului Didactic Timiș
1995-2000
Licențiat în Arte
Profil Arte plastice și decorative
Specializarea: Arte textile
- I bazele desenului pentru textile
- studiul culorii
- modelaj, analiza formelor tridimensionale
- crochiuri și scurte studii
- tehnici de transpunere
- istoria costumului
- ornamente, stiluri
- compunere și proiectare asistată pe calculator
- anatomie artistică și comparată
- istoria artei universale și românești. Tendinţe și curente în arta contemporană
- perspectivă
Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Arte
1992
Coafură
- coafură
- frizerie
Școala de Afaceri și Meserii Timișoara

română

Limbi străine

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Limba franceză A1
Limba engleză
A1

Vorbire
Citire

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Participare la
conversaţie
Utilizator
A1
elementar
A1

Utilizator
elementar

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competente și abilităţi sociale

3 Popescu Marioara

Creativitatea și competenţa de care am dat dovadă în adaptarea conţinuturilor curriculare la specificul
școlii m-au determinat să iniţiez și să colaborez la realizarea unor proiecte inedite care reunesc efortul
comun al unei echipe de profesori și elevi într-o abordare interdisciplinară, pe coordonate artistice,
lingvistice și tehnice, finalizate prin realizarea graficii artistice la publicarea lucrării comune „Dicţionar
român – francez pentru meseriile modei și industriilor conexe”, apărut la Editura Eurostampa,
Timișoara 2008.

UNIUNEA EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI
EGALITĂŢII DE ŞANSE
AMPOSDRU

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
POS DRU
2007-2013

INSTRUMENTE STRUCTURALE
2007 - 2013

Competenţe și aptitudini
organizatorice

Activităţile proiectate și desfășurate atât cu profesorii, cât și cu elevii , în calitate de diriginte sau de
coordonator de grup, s-au bazat pe un management implicativ a unui număr cât mai mare de resurse
umane. În calitate de coordonator de proiecte și programe am iniţiat , derulat si finalizat numeroase
activităţi educative în care am implicat responsabil elevi ai școlii, agenţi economici, ONG-uri,
comunitatea locală etc., contribuind activ la dezvoltarea unei imagini pozitive a școlii în vederea
integrării socio-economice a tinerilor.
Coordonez cercul de Design Vestimentar și Mișcare Scenică, realizez expoziţii tematice la nivel de
școală și competiţii, am realizat cu elevii în cadrul unor proiecte, afișe și fotografii pe teme de prevenţie
a drogurilor, combaterea traficului de fiinţe umane și a violenţei, 2000-2010.
De asemenea am realizat diverse parteneriate cu diferite școli si instituții precum Opera Națională
Timișoara și Teatrul Merlin Timișoara, 2013-2015.

Competenţe și aptitudini artistice și
tehnice

Activitatea mea artistică sa concretizat prin: participări la expoziţiile de grup organizate de Facultatea
de Arte 1995-2000, colaborări cu Teatrul Maghiar „CSIKY GERGELY“ Timișoara și Fundaţia
SalTimBanc 1997-1999, participări la saloanele și expoziţiile organizate de StudentFest 1997,
colaborări cu Editura Eubeea, grafică de carte 1997-1998, expoziţie de grup Art Fest, Ineu 1999,
realizarea artistică a spectacolului „Scripcarul pe acoperiș” la Teatrul Maghiar „CSIKY GERGELY“
Timișoara 2002, participare la Expoziţia din cadrul Salonului profesorilor organizat la Helios,
Decembrie 2012, Noiembrie 2013, Ianuarie 2015.
Am propus, conceput și predat materii opţionale C.D.Ș.: „Design Industrial”, „Estetica produselor
textile”, „Design vestimentar și Mișcare scenică”, materii la care am realizat suporturile de curs. Am
realizat colecţii vestimentare în perioada 2000-2009 după cum urmează;Arhitectură
vestimentară,Simbol, Mesaj cromatic, Grapini,Colaj,care au fost mediatizate la nivel local și în
cadrul unor schimburi de experienţe internaţionale; Modă și mobilitate – Metzingen - Germania, AlbiFranţa.
În activitatea la catedră am predat o paletă largă de discipline artistice fiind preocupată în permanenţă
de adaptarea pregătirii știinţifice, metodice și psihopedagogice, dovedită de rezultatele obţinute de
elevi la concursuri și olimpiade școlare naționale precum și de un număr mare de elevi care au urmat
cursuri universitare de specialitate.
Începând cu anul 2000-2014 am elaborat propuneri de subiecte pentru Olimpiada interdisciplinară –
tehnică și artistică, activitate coordonată de M.E.C.
Am coordonat lucrarea elevei Raisa Budău „Elemente și concepţii în designul vestimentar”, lucrare de
calificare nivel 3 competenţe profesionale, lucrare publicată în Buletinul AGIR nr.4 ,octombrie –
decembrie, la Editura Agir București, 2008.
Am obținut la Olimpiadele Naționale Interdisciplinare - Textile, susținute la Iași, Botoșani, Suceava,
locul I,II,III si mențiune in perioada 2002-2009.
Am coordonat lucrările elevilor pentru obținerea certificatului de competente profesionale, grupa
Design Vestimentar cu tema: Transformări si experiențe in creația vestimentara.
Am organizat si coordonat o prezentare de moda cu tema atestatului: Transformări si experiențe in
creația vestimentara, Bastion - Timișoara,2014.
Am obținut la Olimpiada Naționala de Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artei, mențiune clasa a-XI-a
Design Vestimentar, 2013 Craiova si locul III clasa a XII-a la Slatina 2014.
De asemenea numeroase premii in cadrul mai multor concursuri județene.

Competenţe și cunoștinţe de utilizare
a calculatorului

4 Popescu Marioara

Sunt un bun utilizator PC în multe aplicaţii, competenţe pe care le-am obţinut prin cursuri de formare și
studiu individual.

