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Curriculum vitae  
Europass  

   Bunea (Ştefan) Flavia-Tania 

  

Informaţii personale  Master  în Management în Administraţie şi Servicii publice la Universitatea  
„Constantin Brâncoveanu” cu lucrarea de dizertaţie „Managementul 
organizării timpului în învăţământul românesc” coordonată de Prof. Univ. 
Dr. Alexandru Puiu 

Nume / Prenume    Ştefan Flavia-Tania 

Adresă(e) Hipodrom , Aleea Cinematografului,nr.4, Bl. H4 , Et. 4, scara 1, ap.18, cod 
poştal 810271; Brăila; România 

Telefon(oane) - Mobil: 0757985718  

Fax(uri) - 

E-mail(uri)  flavia_stefan@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi)     română 

  

Data naşterii  12.02.1980 

  

Sex  feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  Am desfăşurat muncă de teren pentru aplicarea de sondaje de opinie; de 
asemenea, am desfăşurat muncă de teren în cadrul unei agenţii imobiliare; 
am fost inspector de specialitate la Directia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului din Galaţi, unde am desfăşurat atât muncă de birou cât şi 
muncă de teren; am fost  profesor suplinitor catedra de socio-umane la 
Liceul Teoretic  „Panait Cerna”, Brăila, unde am desfăşurat activitate la 
catedră. Începând cu 1 octombrie 2014 sunt doctorandă a şcolii doctorale, 
Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureştii politici, sub 
coordonarea prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu cu o teza 
"Multiculturalism: argumente filosofice şi politici". 

  

Perioada   2014 - 2017 doctorandă a şcolii doctorale a facultăţii de Filosofie,       
Universitatea din Bucureşti   
2007-2009 concediu de creştere şi îngrijire copil    
2005-2007 profesor de socio-umane la Liceul Teoretic „Panait Cerna”    
2004-2005 inspector de specialitate la „Direcţia Generală de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului”, Galaţi  

Funcţia sau postul ocupat Doctorandă în filosofie 
Inspector de specialitate la „Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului”, Galaţi  
Profesor suplinitor de socio-umane la Liceul Teoretic „Panait Cerna”, Brăila 
Consultant ING, Brăila 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Muncă de teren şi la birou ca inspector de specialitate la  „Direcţia Generală 
de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului” 
 Activitate desfăşurată la catedră în cadrul Liceului Teoretic  „Panait Cerna” 

Numele şi adresa 
angajatorului 

- Direcţia Generală de Asistenţă Sociala şi Protecţia Copilului” 
Liceului Teoretic  „Panait Cerna”, Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Asistenţă socială / resurse umane 
 Învăţământ  preuniversitar 
 Asigurari de viaţă ING 

  

Educaţie şi formare    Şcoala doctorală la Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti   
începând cu 1 octombrie     2014 
 
Studii post-universitare, Master in Managementul Administratiei si 
Serviciilor publice   

  

Perioada      Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti 2000 – 2004 
     Master în Management în Administratie şi Servicii publice 2006-2008 
    Doctorat în filosofie perioada 2014-2017 

Calificarea / diploma obţinută    Diploma de licenţă în Filosofie 
   Diploma de Master în Administratie şi Servicii publice 
   Diploma de doctor în Filosofie 

Disciplinele principale 
studiate/ competenţe 
profesionale dobândite 

    Filosofie, Istoria Filosofiei, Logică, Etică aplicată, Filosofia culturii, 
Filosofie aplicată, Estetică, Bioetică, Management în Administratie si 
Servicii publice, Deontologia Functionarului pubic, management  
international, E-society, Marketing, Administraţie publică              ` 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucuresti 
 Universitatea  „Constantin Brâncoveanu” , Facultatea de Management 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

- Clasamentul Times Higher Education Supplement plasa Universitatea din 
Bucureşti între primele 500 de universităţi ale lumii. 
- La nivel naţional primele două locuri ISCED in ultimii ani. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 Foarte bună comunicare interpersonală,  îmi place să lucrezîn echipă, 
perfecţionistă,  receptivă la critică,  rezistentă la stress,  foarte ordonată şi 
ambiţioasă în activităţile întreprinse, calmă, punctuală, meticuloasă, 
responsabilă. 

   

Limba(i) maternă(e) româna 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Franceza avansaţi; engleza mediu 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba  1 100%  100%  100%  100%  100% 

Limba  2 80%  80%  80%  80%  80% 
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Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 Persoană sociabilă, comunicativă, echilibrată, organizată, rezistentă la stress, 
punctuală, perseverentă, adaptabilă schimbărilor şi cu o bună participare la 
munca în echipa.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Sunt o persoană ordonată; cu o bună capacitate de a-mi organiza propria 
muncă; îmi organizez cu  mult tact activitatea pe care o desfăsor; sunt foarte 
meticuloasă dar îmi distribui timpul într-un mod cât mai eficient; sunt 
perfectionistă şi mă implic în activitate 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizarea bună a calculatorului. Menţionez faptul că  am urmat un curs de 
informatica în facultate în urma căruia am dobândit noţiuni de operare PC. 
 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Notiuni de operare PC, navigare pe internet şi word. 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Filosofie, literatura, poezie, plimbări în natură. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere Nu deţin încă un permis de conducere 

  

Informaţii suplimentare  

  

Anexe  - Am participat la Conferinţa internaţională, "Communication, Context, 
Interdisciplinarity", ediţia a treia, 23-24 octombrie 2014, organizată de 
Institutul de Studii Multiculturale Alpha în parteneriat cu Universitatea 
"Petru Maior" la Târgu-Mureş, conferinţă al cărei volum colectiv este 
indexat ISI - Web of Science, cu lucrarea Problema cunoaşterii de sine a 
omului raportată la istoria filosofiei (filosofia deschisă în orizontul 
maieuticii socratice); 
- Am participat la Conferinţa internaţională Literature, Discourse and 
Multicultural Dialogue, ediţia a doua, 4-5 decembrie 2014, organizată de 
Institutul de Studii Multiculturale Alpha în parteneriat cu Universitatea 
"Petru Maior" la Târgu-Mureş, conferinţă al cărei volum colectiv este 
indexat ISI - Web of Science, cu lucrarea Despre conceptul de autenticitate 
la Charles Taylor şi importanţa sa din perspectiva multiculturalismului; 
- Am participat la Conferinţa internaţională Literature, Discourse and 
Multicultural Dialogue, ediţia a treia, 3-4 decembrie 2015, organizată de 
Institutul de Studii Multiculturale Alpha în parteneriat cu Universitatea 
"Petru Maior" la Târgu-Mureş, conferinţă al cărei volum colectiv este 
indexat ISI - Web of Science, cu lucrarea Rolul educaţiei în problema 
toleranţei; 

  -  Am participat la Conferinţa Internaţională Globalization, Intercultural 
Dialogue and National Identity, ediţia a 3-a, 19-20 mai 2016, Târgu-Mureş 
organizată de Institutul de Studii Multiculturale Alpha în parteneriat cu 
Universitatea "Petru Maior" la Târgu-Mureş, conferinţă al cărei volum 
colectiv este indexat ISI - Web of Science, cu lucrarea The cultural 
dimenssion of globalization and the issue of multiculturalism.  
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