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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                     

Informaţii personale  

Nume / Prenume LANGA, MARIUS CLAUDIU 

Adresă(e) Str. Doaga, nr.11, cod 110440 Piteşti, judeţul Argeş, România 

Telefon(oane) (004) 0348.453.352, 0744322030 

Fax(uri) (004) 0348.453.350 

E-mail(uri)   claudiu.langa@upit.ro, claudiulanga@yahoo.com 

Naţionalitate   Română 

Data naşterii 02.10.1977 

Experienţa profesională  

Perioada 
 

Postul ocupat 
 

        Activităţi şi 
responsabilităţi principale 

18.04.2016 – present 

 Decan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, conf. univ. dr. 

Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Managementul clasei/grupei, Sociologia 
educaţiei, Gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Managementul schimbării şi inovării,  în 
cadrul programului de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi la 
programe de master în domeniul Ştiinţele educaţiei 
 
Workshop cu tema Comunicarea - element esențial în educația antreprenorială la 
Universitatea din Girona, Spania, în perioada 23-27 mai 2016, în cadrul proiectului ERASMUS+ 
cu titlul  Teacher 2020 - On the road to entrepreneurial fluency in teacher education  
 
Membru în comitetul ştiinţific al  The 4th International Conference "Education, Reflection, 
Development" Location: Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania 8th-9th  July, 2016, 
http://educationalsciences.net/  
 
Membru în comitetul ştiinţific al The International Conference of Humanities and Social 
Sciences Creativity, Imaginary, Language – third edition Craiova, Romania, 20-21 May 2016 
http://www.cilconference.ro/  
 
Vicepreşedinte al Comitetul organizatoric şi membru în comitetul ştiinţific al 7th 
International Conference EDUWOLRD with the main theme „Education Facing Contemporary 
World Issues” Pitesti –Romania, 4 th - 5th November 2016, organizată de Universitatea din 
Bucureşti şi Universitatea din Piteşti sub egida BASOPED, ESREA, ENTEP şi EFVET;  
www.eduworld.ro   
 
Membru în comitetul ştiinţific al  Revistei Social Sciences and Education Research Review, 
ISSN 2393-1264, http://sserr.ro/ 
 
Expert evaluator  - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămţământul Superior 
(ARACIS) 
 

mailto:claudiulanga@yahoo.com
http://educationalsciences.net/
http://www.cilconference.ro/
http://www.eduworld.ro/
http://sserr.ro/
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Membru în echipa proiectului C4C – CLIL for Children, ERASMUS+ project, 015-1-IT02-
KA201-015017, coordonator: The Language Center of Todi (Italy), perioada de derularea a 
proiectului: 2015 – 2018; http://www.clil4children.eu/  
 
Membru în echipa proiectului Teacher 2020 - On the road to entrepreneurial fluency in 
teacher education, ERASMUS+ project, 2014-1-ES01-KA201-004463, coordonator: 
University of Girona, Spania, perioada de derularea a proiectului: 2014 – 2016; 
http://teacher2020.eu/  
 
Profesor invitat la University of Gothenburg, Faculty of Education, Department of Pedagogical, 
Curricular and Professional Studies, Suedia, în perioada 02 – 05 mai 2016, în cadrul programului 
de mobilitate Erasmus + 

 
Perioada 

 
Postul ocupat 

 
        Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

01.10.2013 – 17.04.2016 

Conf. univ. dr. şi Prodecan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti,  

Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Managementul clasei/grupei, Sociologia 
educaţiei, Gestionarea situaţiilor de criză educaţională, Managementul schimbării şi inovării,  în 
cadrul programului de studii de licenţă Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar şi la 
programe de master în domeniul Ştiinţele educaţiei 
 
Membru în comitetul ştiinţific al  The 3rd International Conference "Education, Reflection, 
Development" Location: Babeș-Bolyai University Cluj-Napoca, Romania 3rd July, 2015, 
http://educationalsciences.net/  
 
Membru în comitetul ştiinţific al The International Conference of Humanities and Social 
Sciences Creativity, Imaginary, Language – Second edition Craiova, Romania, 15-16 May 2015 
http://www.cilconference.ro/  
 
Membru în comitetul ştiinţific al  Revistei Social Sciences and Education Research Review, 
ISSN 2393-1264, http://sserr.ro/ 
 
Expert evaluator  - Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţămţământul Superior 
(ARACIS) 
  
Membru în comitetul ştiinţific a Conferinţei Internaţionale " Modernity and competitiveness in 
educatie" organizata de  Universitate Politehnica Bucureşti, 31 mai 2014. 
http://conf2013.cursurisitraduceri.ro/en/  
 
Membru în comitetul ştiinţific a  12th and 13rd edition of the International Conference on 
Sciences of Education at Suceava, on June, 12-13, 2014, May 28-29, 2015 organizată de 
Faculty of Science of Education from “Stefan cel Mare” University. http://www.usv.ro/icsed/  
 
Vicepreşedinte al Comitetul organizatoric şi membru în comitetul ştiinţific al 6th 
International Conference EDUWOLRD with the main theme „Education Facing Contemporary 
World Issues” Pitesti –Romania, 7 th - 9th November 2014, organizată de Universitatea din 
Bucureşti şi Universitatea din Piteşti sub egida BASOPED, ESREA, ENTEP şi EFVET;  
www.eduworld.ro   
 
Expert –, în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/140570  cu titlul „Competente pentru 
cariera ta”, beneficiar: Universitatea din Piteşti, perioada de derularea a proiectului: 2014 – 
2015 http://www.compipp.ro/  
 
Membru în echipa proiectului Parent’s informal networks for early childhood learning 
[PINECL], GRUNDTVIG  project, 543178-LLP-1-2013-1-IE-KA3—KA3MP, coordonator: 
Meath Partnership (MCRSDP), Irlanda, perioada de derularea a proiectului: 2013 – 2015; 
http://www.pinecl.eu/  
 

http://www.clil4children.eu/
http://teacher2020.eu/
http://educationalsciences.net/
http://www.cilconference.ro/
http://sserr.ro/
http://conf2013.cursurisitraduceri.ro/en/
http://www.usv.ro/icsed/
http://www.eduworld.ro/
http://www.compipp.ro/
http://www.pinecl.eu/
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Expert – formator, în perioada 2012 – 2013, în cadrul proiectului POSDRU/19/1.3/G/40784 
cu titlul „TOTTA VITA SCHOLA EST”, beneficiar: Universitatea din Piteşti, perioada de 
derularea a proiectului: 2011 – 2013 
 
Expert – formatori de mentori, în perioada martie – decembrie 2013  în cadrul proiectului 
POSDRU/57/1.3/S/36525 cu titlul „DE LA DEBUT LA SUCCES – program naţional de 
mentorat de inserţie profesională a cadrelor didactice”, beneficiar: Ministerul Educaţiei 
Naţionale, perioada de derularea a proiectului: 2010 – 2013 
 
Profesor invitat la University of Macedonia, Thessaloniki, Department of educational and social 
policy, Grecia în perioada 26 – 31 mai 2014, în cadrul programului de mobilitate Erasmus + 

 
Perioada 

 
Postul ocupat 

 
 Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

  
23.04.2012 – 30.09.2013 
 
Prodecan Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, Lect. univ. dr. 
 
Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Managementul clasei, Sociologia educaţiei, 
Managementul organizaţiei şcolare, Gestionarea situaţiilor de criză educaţională, 
Managementul schimbării şi inovării,  în cadrul programului de studii de licenţă Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar şi la programe de master în domeniul Ştiinţele educaţiei 
Formator în cadrul programului FORMAREA FORMATORILOR DE ADULŢI [ForAd], autorizat 
de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 
Vicepreşedinte al Comitetul organizatoric şi membru în comitetul ştiinţific al 5th International 
Conference EDUWOLRD with the main theme „Education Facing Contemporary World Issues” 
Pitesti –Romania, 29th November – 1st December, 2012, organizată de Universitatea din 
Bucureşti şi Universitatea din Piteşt sub egida Balkan Society for Pedagogy and Education 
(BASOPED), European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), European 
Network on Teacher Education Policies (ENTEP) şi European Forum of Technical and 
Vocational Education and Training (EFVET);  www.eduworld.ro   
Evaluator naţional, domeniul Ştiinţele Educaţiei, Agenţia de Credite şi Burse de Studii, 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
 
 

Perioada 
 

Postul ocupat 
 

 Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

26.02.2007 –22.04.2012 
 
Lector universitar, Director adjunct DPPD, Universitatea din Piteşti 
 

 Activităţi didactice:  
Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Managementul clasei de elevi, Fundamentele 
Pedagogiei, în cadrul programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţial) de 
certificare pentru profesia didactică 
Conducere cursuri şi seminarii la disciplinele: Sociologia educaţiei, Managementul organizaţiei 
şcolare, Fundamentele Pedagogiei, Teoria şi Metodologia Curriculumului,  în cadrul 
programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I şi Nivelul II  de certificare pentru 
profesia didactică, organizat de către DPPD, în regim postuniversitar 
 
Profesor invitat la Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Philosophy and Pedagogy, 
Grecia în perioada 23 – 27 mai 2011, în cadrul programului de mobilitate Erasmus   
 

 Activităţi de formare continuă a personalului didactic: 
 Formator în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic din învăţământul 
preuniversitar: MANAGEMENT ŞI COMUNICARE, FORMAREA ÎNDRUMĂTORILOR DE 
PRACTICĂ PEDAGOGICĂ - PRACTICUM, TIC în mediul şcolar, MANAGEMENTUL 
CALITĂŢII TOTALE ÎN EDUCAŢIE, CONSILIEREA CARIEREI, acreditate de către Centrul 
Naţional de  Formare a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar din cadrul 
Ministerului Educaţiei,  Cercetării, Tineretului şi Sportului.  
 

 Activităţi  în cadrul proiectelor 
 

 

http://www.eduworld.ro/
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Coordonator cabinet didactic, în perioada 2010 – 2013, în cadrul proiectului POSDRU / 87 / 
1.3 / S /63709 cu titlul „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 
didacticienilor din învăţământul superior”, beneficiar: Ministerul Educaţiei,  Cercetării, 
Tineretului şi Sportului, perioada de derularea a proiectului: 2010 – 2013 
 
Expert – sociolog, în perioada februarie – octombrie 2011  în cadrul proiectului POSDRU / 97 
/ 6.3 / S /63236 cu titlul „EVA - Era Valorificării Antreprenoriatului Feminin”, beneficiar: 
Grupul de Integrare Europeana, perioada de derularea a proiectului: 2011 – 2013 
 
Expert  - elaborare standarde pentru funcţia de profesor, în perioada septembrie – 
noiembrie 2011 în cadrul proiectului POSDRU/3/1.3/S/2, cu titlul  „Restructurarea sistemului 
de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar prin generalizarea 
sistemului de credite profesionale transferabile”, coordonator Ministerul Educaţiei,  
Cercetării, Tineretului şi Sportului, perioada de derularea a proiectului: 2010 – 2013; 
http://www.formare3777.eu/standarde_profesionale.html 
 
Membru în echipa proiectului Development of of Innovative Methods of Training the 
Trainers [ARTIT], GRUNDTVIG  project, 509927-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP, 
coordonator: Hellenic Adult Education Association, Grecia, perioada de derularea a 
proiectului: 2010 – 2012;  
web: http://www.artit.eu/index3.html  
 
Membru în echipa proiectului Development of Systems for Vocational Teacher 
Qualification Improvement (PROPETO), Leonardo da Vinci No. LT/06/B/F/PP-171009, 
coordinator: Centre for Vocational Education and Research at Vytautas Magnus University, 
Lithuania, 2008-2009  
www.die.ro/index.php?i=73 
 
Membru în echipa proiectului Alphabets of Europe [AlphaEu], GRUNDTVIG  project, 53 1 
092-LLp- 1 -2012-1 -Cy -KA2-KA2 MP, coordonator: Centre for Research and Development 
Educational Technology (CARDET) Ltd, Cyprus, perioada de derularea a proiectului: 2013 – 
2014;  
web: http://www.cardet.org/index.php/projects/146-alphabets-of-europe-alphaeu 
 
Director adjunct şi formator în cadrul proiectului finanţat Phare: Calitate în Educaţie – 
Caled 1, cod Perseus RO2005/017-553.04.01.02.04.02.08, pentru formarea continuă a 
profesorilor din liceele din mediul rural (judeţele Argeş şi Teleorman), perioada de derularea a 
proiectului: martie 2008 –  februarie 2009; web: www.caled1.dppdpitesti.ro/echipa.php 
 
Director adjunct şi formator în cadrul proiectului finanţat Phare:  Calitate în Educaţie – 
Caled 2, cod Perseus RO2005/017-553.04.01.02.04.02.12, pentru formarea continuă a 
profesorilor din liceele din mediul rural (judeţele Olt şi Vâlcea), perioada de derularea a 
proiectului: martie 2008 –  februarie 2009; web: www.caled2.dppdpitesti.ro/echipa.php 
 
Membru în echipa proiectului de cercetare cu durata de 2 ani Calitate în mentoratul 
educaţional [CAMED], finanţat de către CNCSIS,  seria 2007 (Proiecte de tip A),  COD 1157,  
perioada de derularea a proiectului: 2007 – 2009; web: www.upit.ro/index.php?i=1305 
 

 
 Activităţi ca evaluator 

În comisii de finalizare de către studenţi a programelor de certificare pentru profesia didactică 
În comisia de evaluare la examenele pentru obţinerea definitivatului şi a gradului didactic II în 
învăţământ de către profesorii din învăţământul preuniversitar.  
În comisii de acordare a titlurilor universitare: preparator, asistent, lector. 
 
II RESPONSABILITĂŢI: 
Vicepreşedinte al Comitetul organizatoric al International Conference Edu-World „Education 
facing contemporary world issues” Piteşti, 5 - 8 iunie, 2008, 7 - 9 octombrie 2010, organizată 
de Universitatea din Bucureşti şi Universitatea din Piteşti sub egida Balkan Society for 
Pedagogy and Education (BASOPED), European Society for Research on the Education of 

http://www.formare3777.eu/standarde_profesionale.html
http://www.artit.eu/index3.html
http://www.die.ro/index.php?i=73
http://www.cardet.org/index.php/projects/146-alphabets-of-europe-alphaeu
http://www.caled1.dppdpitesti.ro/echipa.php
http://www.caled2.dppdpitesti.ro/echipa.php
http://www.upit.ro/index.php?i=1305
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Adults (ESREA), European Network on Teacher Education Policies (ENTEP) şi European 
Forum of Technical and Vocational Education and Training (EFVET);  www.eduworld.ro   
Membru în Comisia naţională de revizuire a Metodologiei formarii continue a personalului 
didactic din învăţământul preuniversitar, coordonată de Direcţia Generală Formare Continuă 
din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, 2008; 
 
Responsabil pentru organizarea examenelor pentru obţinerea definitivatului în învăţământ şi 
a gradului didactic II, de către profesorii din învăţământul preuniversitar.   
 
Membru în Biroul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Revistei Învăţământ primar, Editura “Miniped”, Bucureşti 
(publicaţie acreditată CNCSIS pe poziţia C) 
 
Membru în Comitetul Ştiinţific al  Scientific Bulletin – Education sciences series, ISSN 
1584-5915, Editura Universităţii din Piteşti (publicaţie acreditată CNCSIS pe poziţia C) 
 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Simpozionului Naţional „Învăţământul centrat pe elev”, ediţia a 
III-a, Alexandria, 4 aprilie 2009 – organizat de către Asociaţia Învăţătorilor Teleormăneni în 
colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman 
 
Participare la International Conference „Vocational Teacher Qualification Improvment: 
Realities and Perspectives”, Kaunas, Lituania, 20 februarie 2009, organizată de Vytautas 
Magnus University Centre for Quality of Studies and Centre for Vocational Education 
Research. www.vdu.lt/propeto 
 

Numele și adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru pregătirea Personalului Didactic (DPPD), 
str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, jud. Argeş, România, www.dppdpitesti.ro, 

  
Perioada 

 
martie 2003 – februarie 2007 

Postul ocupat 
 

Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Activităţi didactice:  
Conducere seminarii la disciplinele: Psihologie educaţională, Sociologia educaţiei, 
Managementul clasei de elevi, Fundamentele Pedagogiei, Teoria şi Metodologia 
Curriculumului,  
Conducere seminarii la disciplina: Psihologie educaţională, Managementul clasei de elevi la 
Cursul postuniversitar psihopedagogic de abilitare pentru cariera didactică 

 Activităţi de formare continuă a personalului didactic: 
Asistent manager şi formator în cadrul programului COMDIDACT, program de formare 
continuă a profesorilor din învăţământul preuniversitar, acreditat de către CNFP. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru pregătirea Personalului Didactic (DPPD), 
str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, jud. Argeş, România, www.dppdpitesti.ro, 

Perioada 
 

octombrie 2000–februarie 2003 

Postul ocupat 
 

Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducere seminarii la disciplinele: Psihologie educaţională, Sociologia educaţiei, 
Managementul clasei de elevi. 

 Universitatea din Piteşti, Departamentul Pentru pregătirea Personalului Didactic (DPPD), str. 
Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, jud. Argeş, România, www.dppdpitesti.ro,  

  

Educaţie, formare  

  
  

Perioada 2003 - 2008 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Ştiinţele educaţiei  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe profesionale 

dobândite 

Tema: Contribuţia lui Dimitrie Gusti la dezvoltarea pedagogiei sociale româneşti,  (coordonator: 
prof. univ. dr. Sorin Cristea – Universitatea din București) 
 

http://www.eduworld.ro/
http://www.vdu.lt/propeto
http://www.dppdpitesti.ro/
http://www.dppdpitesti.ro/
http://www.dppdpitesti.ro/
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău, Republica Moldova 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

  
Perioada 2002-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master specializarea Management şi evaluare educaţională 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Şcoala ca organizaţie, Evaluarea programelor educaţionale,  
Administraţia şi gestiunea unităţilor de învăţământ, Managementul clasei de elevi, 
Fundamente şi strategii de evaluare instituţională şi a personalului didactic, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 

  
  

Perioada Noiembrie 2011 – Mai 2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire curs postuniversitar  Asigurarea calităţii în învăţământul 

superior. Sisteme interne de management şi asigurarea calităţii  
Disciplinele principale 

studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Ştiinţele educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti în partneriat cu Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca şi 
Universitatea de Vest, Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 4 

  
Perioada Septembrie 2012 –  Martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire curs postuniversitar  de formare şi dezvoltare profesională, 
Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din 
învăţămîntul superior   

Disciplinele principale 
studiate / competenţe profesionale 

dobândite 

Ştiinţele educaţiei – Didactica disciplinelor psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea 1 decembrie 1918, Alba IUlia 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 4 

  
Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat of Tutor’s Traning 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Ştiinţele educaţiei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universität Stuttgart, Institute for Educational Science and Psychology, Department of 
Vocational and Economic Education, Stuttgart, Germania 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 4 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de „Instructor acreditat Advance E-learning AeL ” 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Instruire Asistată de Calculator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
SC SIVECO ROMANIA SA,  
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 4 

  
Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă în Sociologie 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

Sociologie generală, Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Psihologie socială,  
Sociologia comunicaţiilor, Psihosociologia organizaţiilor, Marketing, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă  Socială 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 ISCED 5  

  
Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Disciplinele principale 

studiate / competenţe profesionale 
dobândite 

 Secţia Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul teoretic “ION BARBU” ,secţia informatică, Piteşti. 
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Limba engleză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
 

Nivel european (*)  

Limba engleză  
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare interpersonală, lucru în echipă, responsabilitate, iniţiativă, prezentare lucrări cu 
caracter ştiinţific la simpozioane şi conferinţe,  

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Iniţiere şi coordonare programe şi proiecte educaţionale, realizare activităţi financiare şi 
management, coordonare echipa de organizare a examenelor pentru obţinerea gradelor 
didactice de către profesorii din învăţământul preuniversitar; vicepreşedinte în cadrul 
comitetelor de organizare a  unor manifestări ştiinţifice 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizare fax, copiator, videoproiector 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare calculator Office (word, excel, powerpoint, acces); SPSS (Statisticall Programs for 
Social Sciences); navigare pe internet    

 

 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

-  

 

 

Alte competenţe şi aptitudini Responsabilitate, seriozitate, o capacitate bună de analiză şi sinteză. 
 

 

Permis(e) de conducere Da, categoria B 
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Informaţii suplimentare -  
 

 

Anexe I. Participare la programe de formare 
II. Cărţi  publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS 

III. Articole publicate în reviste din fluxul naţional/internaţional principal 
IV. Lucrări prezentate la conferinţe internaţionale - publicate 
V. Lucrări prezentate la conferinţe naţionale - publicate 

VI. Afilierea la organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute 
 

 

I. Participare la programe de formare: 

 

- Participare la Trainingul cu tema Values, vision, action. Real leadership challenges in Education organizat de 
către Unitatea Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării 
(UEFISCDI), în Bucureşti, în ziua de 20 octombrie 2011, în cadrul proiectului strategic “Calitate şi Leadership pentru 
Învăţământul Superior Românesc”, (www.edu2025.ro), finanţat din Fondul Social European, prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. 

- Participare la Sesiunea de Formare cu tema Social Media în Învăţământul Superior, organizată de către Unitatea 
Executiva pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în Bucureşti, 
în ziua de 07 octombrie 2011 

- Participare la Trainingul cu tema Strategic Planning for University Leaders organizat de către Unitatea Executiva 
pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI), în Bucureşti, în ziua de 
17 noiembrie 2010, în cadrul proiectului strategic “Calitate şi Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc”, 
(www.edu2025.ro), finanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013. 

- Participare la Trainingul de Formare a Evaluatorilor Interni, organizat de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii 
în Învăţământul Superior (ARACIS) în Bucureşti, în perioada 2 – 3 decembrie 2010, în cadrul proiectului: „Asigurarea 
calităţii în învăţământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la 
nivel de sistem şi instituţional”, contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1 
 


