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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informații personale  

Nume / Prenume MAREȘ Gabriel  

Adresă  

Telefon   

Fax   
E-mail  

Naționalitate  
Data nasterii  

Sex   

Postul vizat 

 

 Lector universitar 

Experieța profesională  

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

   2016 octombrie - prezent 

Psiholog 

Activități de consiliere și orientare pentru studenți, studii, consiliere în vederea integrării 

studenților aflați în situații de risc. Realizare activitate de cercetare calitativă și cantitativă 

Departamentul de Consiliere Profesională, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

  Cercetare, educație, formare. 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

2020 octombrie – prezent 

Profesor asociat 

Elaborare de materiale didactice și articole științifice, activitate didactică și științifică.      

Discipline predate: Pedagogie I, Pedagogie II, Relația terapeut-pacient.Terapia centrată pe 

client. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul pentru pregătirea personalului 

didactic & DKTO  

Cercetare, educație, formare. 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Aprilie - mai 2020 

Expert monitorizare practică/mentorat on-line 

Realizare activități de mentorat și monitorizare practica a cadrelor didactice în proiecteul  

POCU 105405/ Profesori pregătiți-Profesori motivați! 

 Fundația Romanian Angel Appeal – București 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Iulie 2019-prezent 

Expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online 

Realizare și acreditare curricula, realizare suport de curs, livrare module și supervizare 

online modulul: Metode participative de predare, centrate pe copil și Tehnologia 

Informației și a Comunicațiilor (TIC). POCU 105405/ Profesori pregătiți-Profesori 

motivați! 

  Fundația Romanian Angel Appeal – București 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

  2019 octombrie – iunie 2020 

  Profesor asociat 

Elaborare de materiale didactice și articole științifice, activitate didactică și științifică. 

Discipline predate: Pedagogie I, Pedagogie II, Procesul TO, Psihologia activităților 

motrice, Comunicare și consiliere în EFS și KMS. 
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic 

Cercetare, educație, formare. 
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Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

August  2019-prezent 

Expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online 

Realizare și acreditare curricula, realizare suport de curs, livrare module și supervizare 

online modulul Dezvoltare a gândirii critice, formare de abilităţi şi creștere a 

independenţei. POCU 105405/ Profesori pregătiți-Profesori motivați! 

 Asociația de Psihoterapii Cognitiv-Comportamentale din România (APCCR) 

 Cluj-  Napoca 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

  2018 octombrie – iunie 2019 

  Profesor asociat 

Elaborare de materiale didactice și articole științifice, coordonare lucrări de cercetare ale 

studenților, activitate didactică și științifică. Discipline predate: Pedagogie I și Pédagogie 

II, Comunicare și consiliere în EFS și KMS, Psihologia activităților motrice. 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic 

Cercetare, educație, formare. 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

Iulie-august 2018 

Formator național (trainer)  

Pregătire materiale de curs și susținere de cursuri în cadrul proiectului "Prof21 - 

Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și 

incluzivă" (POCU/73/6/6/105288)  

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – București 

Educație, cercetare, formare, ONG. 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

2018 mai - decembrie 

expert consiliere  

Activități de consiliere și orientare în carieră pentru studenți, consiliere in vederea 

reduceri riscului de abandon.  

Proiect CECIM – CNFIS-FDI-2018-0223, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

  Cercetare, educație, formare. 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

Numele și adresa angajatorului  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

  2016 octombrie - prezent 

Psiholog 

Activități de consiliere și orientare în carieră pentru studenți, studii, consiliere in vederea 

integrării studenților aflați în situații de risc. Realizare activitate de cercetare calitativă și 

cantitativă 
Departamentul de Consiliere Profesională, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

  Cercetare, educație, formare. 

 

 

2016 februarie 

Formator  

Formare a personalului DGASPC Prahova, elaborare suport de curs, livrare training. 

  

  Fundația Romanian Angel Appeal, București 

Educație, cercetare, formare, ONG. 

 

 

2014 septembrie – decembrie  

Cercetător  

Realizare „Studiu privind nevoile de servicii în rândul părinților copiilor și tinerilor cu 

TSA” Realizare activitate de cercetare calitativă și cantitativă 

Asociația Sociometrics – Grupul de Analiză Socială și Economică  - București 

  Cercetare, ONG. 
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Perioada  

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

 

 

 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

2008 ianuarie-octombrie 2016 

  Asistent universitar 

Elaborare de materiale didactice și articole științifice, coordonare lucrări de cercetare ale 

studenților, activitate didactică și științifică. Discipline predate: Psihologia activităților 

mortice, Terapie ocupațională la persoane cu afecțiuni cronice, Logopedie, 

Managementul proiectelor de terapie ocupațională, Terapie ocupațională în sănătatea 

mentală etc. 

Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

Educație, cercetare și formare 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate    

2014 iunie – august  

Expert A cercetare, Proiect: Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul 

dezvoltării durabile (POSDRU/1.3/S/141511) 

Coordonare activitate de cercetare 

 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – București 

Educație, cercetare, formare, ONG. 

 

Perioada 

 

 2010 aprilie – ianuarie 2013 
Funcția sau postul ocupat Psiholog – coordonator local 

Activități și responsabilități 

principale 

Evaluare psihologică, training, consiliere individuală, consiliere de grup pentru  

beneficiarele proiectului: “Este dreptul tău să știi –  proiect de promovare a sănătății 

pentru femei”, ID: POSDRU/71/6.3/S/38123 

Numele și adresa angajatorului Asociația Romană de luptă Anti-SIDA (ARAS) București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
ONG - servicii psiho-sociale 

 

Perioada 

 

  2010 (octombrie) -  2012 (octombrie) 

Funcția sau postul ocupat Asistent manager de proiect 

Activități și responsabilități 

principale 
Coordonare, planificare, organizare cursuri, monitorizare a activităților din cadrul 

proiectului „TEORO”, POSDRU/86/1.2/S/63545 

Numele și adresa angajatorului Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea „Vasile 

Alecsandri” din Bacău 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Educație, cercetare și formare 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

  2010-2011  

  Profesor asociat 

Elaborare de materiale didactice și articole științifice, activitate didactică și științifică. 

Discipline predate: Psihologie medicală, Psihologie clinică. 

Universitatea de medicina „Grigore T. Popa” din Iași 

Cercetare, educație, formare. 

 

Perioada    2010 - ianuarie, iulie, august; 2011 – ianuarie, februarie, martie, iulie, august, septembrie 

Funcția sau postul ocupat Formator 

Activități și responsabilități 

principale 

Formarea adulților, realizare și furnizare de training, evaluare a competențelor  în  cadrul 

proiectului: Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea 

abilităților de viață ale elevilor, ID 4713, POSDRU 

Numele și adresa angajatorului   Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) - București și  

  Ministerul  Educatiei și Cercetarii  (MedC) 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

  Educație, cercetare, formare, ONG. 

 

Perioada 
 

2009 - 2010 

Funcția sau postul ocupat Coordonator local 

Activități și responsabilități 

principale 

Coordonarea activităților de la nivelul județului Bacău desfășurate în cadrul proiectului 

“Integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive din România”, finanțare din 

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 

Umane 2007-2013 
Numele și adresa angajatorului UNOPA, București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

ONG, servicii psiho-sociale, lobby. 
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Perioada 

 

  2010 (octombrie),  2009 (octombrie) 

Funcția sau postul ocupat Formator 

Activități și responsabilități 

principale 

Analiza de nevoi de formare. Realizare susținere și evaluare curs în KIEV – Ukraina  

Dezvăluirea diagnosticului de infecție HIV copiilor, curs adresat asistenților sociali și 

psihologilor, în cadrul proiectului „Îmbunătățirea vieții familiilor afectate și/sau infectate 

HIV/SIDA”, desfășurat în parteneriat de către Fundația Romanian Angel Appeal, 

Federația All Ukrainian Network of People Living with HIV, Fundația Elena Franchuk 

“ANTIAIDS” și Fundația Elton John AIDS 

Numele și adresa angajatorului Fundația Romanian Angel Appeal (RAA),  București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

 

Perioada 

 

  2009 (august) 

Funcția sau postul ocupat Formator -expert național 

Activități și responsabilități 

principale 

Furnizarea de formare pentru domeniul abilităților de viață. Realizarea de studii privind 

nevoile elevilor, din perspectiva identifiării abilităților de viață ce le sunt necesare. 

Susținere doua sesiuni de cursuri în 7-9 august 2009-Brașov, 11-13 august 2009– Cluj-

Napoca în cadrul Programului Facilitatea de tranziție 2007/19343.03.03 „Integrarea 

socială a grupurilor dezavantajate”- finanțare U.E 

Numele și adresa angajatorului Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
ONG - formare. 

 

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități 

principale 

Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

 

  2009 - 2010 

Formator 

Coordonarea programului „APT” program de consiliere și formare profesională a 

persoanelor infectate HIV din județul Bacău, consiliere individuală și de grup, 

identificare cursuri de formare profesionala adecvate potențialului aptitudinal al 

beneficiarilor, asistare în căutarea unui loc de muncă, realizarea, la nivel local a unor 

studii privind integrarea socio-profesională a tinerilor infectați HIV; 

Fundația Romanian Angel Appeal (RAA),  București 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

 

Perioada 
 

2008 (octombrie) 

Funcția sau postul ocupat Formator 

Activități și responsabilități 

principale 

Realizare susținere și evaluare curs în KIEV – Ukraina – modulul  I: Dezvăluirea 

diagnosticului de infecție HIV copiilor, curs adresat asistenților sociali și psihologilor, în 

cadrul proiectului „Îmbunătățirea vieții familiilor afectate și/sau infectate HIV/SIDA”, 

desfășurat în parteneriat de către Fundația Romanian Angel Appeal, Federația All 

Ukrainian Network of People Living with HIV, Fundația Elena Franchuk “ANTIAIDS” 

și Fundația Elton John AIDS 

Numele și adresa angajatorului Fundația Romanian Angel Appeal (RAA),  București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

 

Perioada 

 

  2007 octombrie-2008 ianuarie 

Funcția sau postul ocupat Preparator univ. 

Activități și responsabilități 

principale 

Activitate didactică și de cercetare, coordonare lucrări de cercetare ale studenților. 

Numele și adresa angajatorului Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, Universitatea din Bacău; 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Educație, cercetare, formare. 

 

Perioada 

 

  2003 – 2008 

Funcția sau postul ocupat Psihopedagog - Formator 

Activități și responsabilități 

principale 
Consiliere individuală și de grup, orientare școlară și pentru carieră, participarea la 

relizarea de studii privind nevoile și satisfacția clienților, pentru beneficiarii aflați în 

evidența Secției de Zi pentru copiii seropozitivi “Floarea Soarelui”- din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Bacău;     

Numele și adresa angajatorului Fundația Romanian Angel Appeal (RAA),  București 

 

Perioada 
 

  2007 (octombrie) - 2008 (ianuarie) 

Funcția sau postul ocupat Formator 
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Activități și responsabilități 

principale 

Elaborare de cursuri susținere și evaluare curs în cadrul programului „Formarea de 

abilități de viață la copii și tineri” Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile - 

București 

Numele și adresa angajatorului Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) București 

 

Perioada 
 

  2006-2007  

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic asociat  

Activități și responsabilități 

principale 

Activitate didactică 

Numele și adresa angajatorului Universitatea din Bacău - Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății 

 

Perioada 
 

  2001 – 2007 

Funcția sau postul ocupat Consilier psihopedagogic 

Activități și responsabilități 

principale 

Activitate de consiliere psihopedagogica, activitate didactică, analize de nevoi 

educaționale, studii și cercetări ale problematicii specifice adolescenților. 

Numele și adresa angajatorului Grupul Școlar Industrial “Letea” Bacău 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Educație, formare. 

 

Perioada 

 

2006  

Funcția sau postul ocupat Formator 

Activități și responsabilități 

principale 
Elaborare și susținere trainingurilor din cadrul proiectului: „Programe de educație și 

prevenire pentru adolescenții cu HIV/SIDA” – formarea adolescenților ca peer-educator. 

Numele și adresa angajatorului Fundația Romanian Angel Appeal, București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

 

Perioada 

 

  2005 
Funcția sau postul ocupat Formator 

Activități și responsabilități 

principale 

Elaborare și susținere trainingurilor din cadrul proiectului: „Formarea educatorilor 

voluntari pentru prevenirea ITS” 

Numele și adresa angajatorului Fundația Romanian Angel Appeal (RAA),  București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

 

Perioada 

 

2003 

Funcția sau postul ocupat Formator  

Activități și responsabilități 

principale 

Elaborarea și susținerea cursului: „Introducere în identificarea și consilierea copilului 

abuzat  și neglijat” 

Numele și adresa angajatorului Peace Corps - România și Casa Corpului Didactic – Bacău 
Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

ONG – formare, voluntariat. 

 

Perioada 

 

  1999 – 2003 

Funcția sau postul ocupat Educator-psiholog 
Activități și responsabilități 

principale 

Activități de consiliere educațională și intervenți educaționale recuperatorii în cadrul 

Secției de zi pentru copii seropozitivi “Floarea Soarelui”- Bacău 

Numele și adresa angajatorului Fundația Romanian Angel Appeal (RAA),  București 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

ONG – formare, servicii medico-psiho-sociale. 

 

Perioada 
 

  2000 – 2001  

Funcția sau postul ocupat profesor psihopedagog 

Activități și responsabilități 

principale 

Elaborare de programe recuperatorii și intervenții psiho-educaționale pentru copiii 

seropozitivi internați în Secția de Zi “Floarea soarelui” din cadrul Spitalului Județean Bacău  

Numele și adresa angajatorului Școala pentru deficienți psihici Zemes 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
Educație, formare. 

 

Perioada 
  
1999 -2000 

Funcția sau postul ocupat Profesor logoped  

Activități și responsabilități 

principale 

Implementare de programe pentru terapia tulburărilor de limbaj, consiliere a aparținătorilor. 

Numele și adresa angajatorului Școala Specială Bacău. 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 
formare, educație 
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Educație și formare 

 

 

                                  Perioada 2013-2020 

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Doctor în Științe ale Educației 

 

Rolul educației părinților în recuperarea copiilor cu tulburare de spectru autist -TSA 

 

Facultatea de Psihologie și Sțiinte ale Educației, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
  Nivel ISCED 8 

 

 

Perioada  

Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

2011  

Formator 

Realizarea designului de formare, Analiza nevoilor de formare, Evaluarea formarii, 

Gestionarea grupului etc 

 

Școala de Studii Comerciale - Bacău 

                                   

Perioada 

 

septembrie 2008 – octombrie 2012 

Calificarea / diploma obținută Psihoterapeut psihoterapie cognitiv- comportamentală 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Abordarea cognitiv comportamentală în: anxietate, anxietate deneralizata, anxietate de 

sănătate, depresie, lucrul cu copii, psihoze, sex terapie, dependențe, treapia de grup. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Asociația  Română de Terapie Comportamentală și Cognitivă 

 

Perioada 

 

2006 octombrie -2008 iulie  

Calificarea / diploma obținută Diplomă Master în Comunicare, Creativitate și Competențe Psihosociale  în 

Organizații 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Comunicare organizațională, psihologia rezolvării conflictelor, tehnici de mediere, evaluare 

organizațională, elemente de psihopatologie. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Petre Andrei” din Iași – Facultatea de Psihologie și Asistență socială,  

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

  Nivel ISCED 7 

 
 

Perioada 
 

2004 octombrie – 2007 august 

Calificarea / diploma obținută Licențiat în psihologie 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 
Psihologie generală, psihopatologie, psihodiagnostic, psihologie clinică, psihoterapie. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Petre Andrei” din Iași – Facultatea de Psihologie, Asistență socială, 

Sociologie 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

  Nivel ISCED 6  

 
 

Perioada 
 

2006 – 2008 
Calificarea / diploma obținută Expert în programe pentru dezvoltarea abilităților de viață 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Identificarea nevoilor copiilor, ciclul dezvoltării abilităților de viață, evaluarea abilităților 

de viață, conceperea programelor de dezvoltare a abilităților de viață. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – București și Ambasada Olandei  în 

Romania. 

Perioada   2006  ianuarie-iunie 

Calificarea / diploma obținută Certificat de participare – Trainer of trainers 
Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Analiza nevoilor de formare, învățarea la adulți, lucrul în echipă, rezolvarea de probleme, 

proiectarea sesiunilor de formare, evaluarea formării. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

 

 

Opportunity Associates Romania 
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                                    Perioada 1995 octombrie -1999 iulie 

Calificarea / diploma obținută Licentiat în pedagogie (Științe ale educației) 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Pedagogie generală, metodica predarii în științele educației, logopedie, psihopedagogia 

aptitudinilor înalte. 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” – Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

  Nivel ISCED 6  

 

 

                                    Perioada 1898 -1993 
Calificarea / diploma obținută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competențe profesionale dobândite 

Specializarea istorie - științe sociale 

Numele și tipul instituției de 

învățământ / furnizorului de formare 

Liceul ”Spiru Haret” Moinești, jud Bacău 

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 
Nivel ISCED 3 

  

Limbi străină cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C1 Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 

independent  

B2  
 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

Limba franceză B1 Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent  
B1 

Utilizator 

independent  

B1  
 

Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 

elementar 

Limba rusă A2 Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 

elementar 

  

Competențe și abilități sociale Lucru în echipă, exprimare asertivă, abilități de negociere și mediere, adaptare la medii 

multiculturale. 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de coordonare și decizie, competențe în negociere și rezolvarea de probleme, 

capacități de mangement al timpului, leadership. 

Competențe și aptitudini tehnice Utilizarea computerului și alte echipamente tehnice de birou, utilizarea mijolacelor de 

prezentare  

Competențe și aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Programele Microsoft Office și Open Office 

Competențe și aptitudini artistice Muzicale, arte plastice – modelaj. 

Permis de conducere Categoria B 

 

  Alte informații relevante (Anexa) 
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Anexa: Membru in proiecte de cercetare și intervenție medico-psiho-socială și educațională 

 (selecție) 

1) Proiect Profesori pregătiți-Profesori motivați! (2019-2021), POCU 105405 Fundația Romanian Angel 

Appeal – București 

2) Proiect „Creşterea calităţii programelor de studii universitare prin formarea resursei umane şi 

promovarea culturii antreprenoriale în randul studenţilor – ProForm” (2019-2021), POCU 124981, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

3) Proiect CNFIS-FDI - 2019-0045/Strategii inovative de consiliere și orientare în carieră 

4) Proiect CNFIS-FDI – 2020 - 0121 „Student la UBc! Acces la educație pentru elevii din mediile 

defavorizate (Stud-UBc)”  

5) Proiect CNFIS-FDI – 2020 - 0181:  Modernizarea structurilor și procedurilor de evaluare a calității 

activității didactice la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău (DIDAC) 

6) Proiect CNFIS-FDI-2020-0646 ”Infrastructură modernă pentru activități didactice și extracurriculare 

destinate studenților UBc” 

7) MOD-STUD 

8) "Prof21 - Dezvoltarea competențelor profesorilor și managerilor școlari pentru o școală atractivă și 

incluzivă" (POCU/73/6/6/105288), Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – București 

9) Proiect CECIM – CNFIS-FDI-2018-0223, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

10) Dezvoltarea abilităților de viață ale tinerilor în contextul dezvoltării durabile (POSDRU/1.3/S/141511), 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – București 

11) “Este dreptul tău să știi –  proiect de promovare a sănătății pentru femei”, ID: POSDRU/71/6.3/S/38123, 

Asociația Romană de luptă Anti-SIDA (ARAS) București 

12) „TEORO”, POSDRU/86/1.2/S/63545, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

13) Metode inovative în formarea personalului didactic pentru dezvoltarea abilităților de viață ale elevilor, ID 

4713, POSDRU, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile – București 

14) Integrarea socio-profesionala a persoanelor seropozitive din România, finanțare din Fondul Social 

European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, UNOPA, 

București 

15) „Îmbunătățirea vieții familiilor afectate și/sau infectate HIV/SIDA”, desfășurat în parteneriat de către 

Fundația Romanian Angel Appeal, Federația All Ukrainian Network of People Living with HIV, 

Fundația Elena Franchuk “ANTIAIDS” și Fundația Elton John AIDS (2008-2010) 

16) Programul Facilitatea de tranziție 2007/19343.03.03 „Integrarea socială a grupurilor dezavantajate”- 

finanțare U.E, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) București 

17) Suită de proiecte: ”E dreptul tau să știi” – ”Rețeua Secția de Zi Floarea soarelui” (2000-2009) cu 

finanțare de la: Fundația Elton John AIDS, Fondul Global pentru HIV-SIDA TB și Malarie, Regione 

Piemonte, UNICEF etc. pentru Fundația Romanian Angel Appeal – București  

 

  


