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Informaţii personale  

Nume / Prenume Cojocariu Venera-Mihaela  

Adresă(e) Calea Mărăşeşti 157, Bacău 600 115, România  

Telefon(oane) 0234 542411   universitate, DP19 Departament de Consiliere 
Profesională 

Fax(uri) 0040234545753 

E-mail(uri) venera@ub.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi) româna 

Data naşterii  

Sex F 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

  
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 
 

Perioada 

din 23.02.2015 

Profesor universitar 

Învăţământ, cercetare, managerial 

Director Departamentul de Consiliere Profesională 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

 

Învăţământ 

 
 
Octombrie 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare, managerial 
  din 2005 până în prezent Director Departamentul de Consiliere Profesională 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău/Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada Octombrie 1995 – septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Lector  universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ, cercetare, managerial 
1999 – 2007 Director Colegiul de Institutori 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

mailto:venera@ub.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada   Octombrie 1994 – iunie 1995 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada Septembrie  1990 - septembrie 1995  

Funcţia sau postul ocupat profesor titular de ştiinţe socio-umane  

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Sanitar/ Mihai Eminescu, Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

Perioada Septembrie 1985 - august 1990 

Funcţia sau postul ocupat profesor titular de ştiinţe socio-umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale Învăţământ 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial nr. 2, Bacău  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea/diploma obținută 

 
 
 
 
 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

 
 
 

Perioada  

octombrie-noiembrie 2012 
Program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a 
frecventării și de monitorizare a inserției Alumni pe piața muncii desfășurat în 
cadrul Proiectului POSDRU “Managementul corelării sistemului de 
învățământ cu piața muncii” (POSDRU86/1.2/S/52422) 
Certificat de absolvire 
Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției 
Sociale 
Centrul Național de Pregătire în Statistică 
 
noiembrie 2011 – mai 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Curs postuniversitar „Învăţământul centrat pe student – strategii de proiectare, 
implementare şi evaluare instituţională, Modulul M.2.2. Strategii centrate pe 
student în cadrul proiectului „Formare continuă de tip „blended learning” 
pentru cadrele didactice universitare (BLU), POSDRU/57/1.3./S/26646 
Certificat de absolvire 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, 
Universitatea de Vest din Timişoara şi compania Softwin 

 
 
 

 
Perioada  

 
19 Martie - 26 octombrie 2010 

 
 

Calificarea / diploma obţinută  

Curs de formare profesională continuă  „Reflective teaching in Arts and 
Creativity” 
Certificat de absolvire 

 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul de Consilere 
Profesională 
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Perioada 

 
21 noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Workshop „Arta şi creativitatea îmbunătăţesc abordarea profesională şi 
personală”/Diplomă de participare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea POLITEHNICĂ din Bucureşti, D.P.P.D. – S.S.U. 

Perioada februarie-martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare/specializare 
Formator/Certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EDINFO SRL Iaşi, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului 

 
Perioada 

 
mai-iunie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare/specializare 
Manager de proiect/Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia pentru Integrare Europeană „Repere”, Filiala Bacău 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Consiliul Naţional de 
Formare Profesională a Adulţilor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

 
Perioada 

    
2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută curs postuniversitar: 3 semestre; domeniul: „Educaţie tehnologică”, Diplomă 
de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Facultatea de inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
Perioada 

 
ianuarie – februarie 2007 

Calificarea / diploma obţinută evaluator domeniul calităţii, curs de formare – domeniul: „Documentarea, 
implementarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii în 
procesul educaţional şi de cercetare ştiinţifică”, certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacău, Departamentul de Management al calităţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

   
2006  

Calificarea / diploma obţinută formator, curs de formare - domeniul: (teoria şi metodologia instruirii): 
„Strategii educaţionale centrate pe elev/subiectul învăţării” 
Certificat de formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

M.E.C., UNICEF, CREA (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi) 



Pagina 4/ - Curriculum vitae al  
Cojocariu Venera-Mihaela 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1994 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută doctor, diploma de doctor în domeniul „Ştiinţe ale educaţiei” 2001 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza”  Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1981-1985  

Calificarea / diploma obţinută licenţiat în filosofie (ştiinţe socio-umane), profesor de filosofie (ştiinţe socio 
– umane), diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Filosofie – Istorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie - Filosofie  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1977 – 1981 

Calificarea / diploma obţinută învăţătoare, diplomă de studii  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

discipline psihopedagogice, competenţe didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic, Câmpulung - Muscel, jud. Argeş 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  B2  B2  B1  B1  B2  

Limba franceză  A2  A2  A2  A2  A2  

Limba italiană  A2  A1  A1  A1  A2  

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

Competenţe şi abilităţi sociale   calităţi  empatice,  adaptabilitate, abilităţi  de  lucru  în  echipă,  abilitatea de a   
  lucra   împreună   cu  alte   persoane,  în  medii  multiculturale,  deprinderi  de   
  comunicare  şi  inter – relaţionare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  adaptabilitate  rapidă,  capacitate  mare  de  învăţare,  inventivitate, 
creativitate,    
  abilităţi manageriale  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice cunoaştere a proceselor de control al calităţii (formare profesională) 
  



Pagina 5/ - Curriculum vitae al  
Cojocariu Venera-Mihaela 

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

   bună capacitate de operare cu sistemele:  Windows 9x, , Word, 2000, XP; 
   abilităţi de prelucrare text:  Microsoft Office, Microsoft Office Power  Point;  
 

  

 
10.01. 2019                                                    prof. univ. dr. Venera - Mihaela COJOCARIU
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