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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RAD DANA 

Adresă(e) Arad, Str. Nicola Alexici, nr.6, 310095, ARAD, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 0727.803.036   

E-mail(uri)/Website dana@xhouse.ro; https://www.researchgate.net/profile/Dana_Rad  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.02.1981 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada    Aug.2006 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator, Psiholog, Consilier carieră, Formator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanţă resurse umane, vânzare directă servicii recrutare, selecție și evaluare personal 
Gestionare contracte și clienți, gestionare baza de date candidați 
Elaborare sondaje, chestionare privind personalul, la cererea clienților 
Elaborare dosar acreditare servicii informare, consiliere și mediere profesională 
Obținere certificat ISO pe servicii de ocupare 
Subcontractare servicii de consiliere și mediere profesională AJOFM Arad perioada 2008-2009 
Consultanță privind implementarea precederilor OUG 109 în cadrul a peste 20 Societăți pe Acțiuni și 
Regii Autonome din Județul Arad, Bihor și Neamț, din 2021 până în prezent. 
Subcontractare servicii consiliere și mediere profesională proiecte POSDRU AXA 5.2, în cadrul 
proiectului „O șansă la viața activă!”, Nr. contract: POSDRU/110/5.2/G/89490. În perioada mai 2012 
– februarie 2013, am subcontractat Servicii de consiliere profesională a grupului țintă, format din 200 
beneficiari inactivi din mediul rural și Servicii mediere profesională pentru 100 beneficiari, dintre care 
10% au fost integrați profesional, după finalizarea cursurilor. Cei 200 beneficiari consiliați au fost 
certificați în meseriile: zidar/pietrar, coafură, manichiură și operator introducere, validare și prelucrare 
date. Menținerea colaborării cu AJOFM ARAD, AJPIS Arad și ITM Arad. 
Acreditare cursuri de formare profesională/specializare, identificarea nevoilor de formare, susținere 
module training (comunicare, dezvoltare personală) 
Consultanță OUG 109, elaborare proceduri recrutare și selecție membrii CA și Director general 
Elaborare propunere și Coordonare proiect Partener 2014-1-RO01-KA202-2863 Erasmus+ KA2 2014 
What really matters, parteneriate strategice în domeniul formării profesionale a tinerilor. 
 

Numele şi adresa angajatorului S.C. BTM Resources S.R.L., ARAD, Str. Nicola Alexici, nr.6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Agenție recrutare şi selecţie personal 

  

Perioada Sept.2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prep. univ., Asist. univ., Lect. Dr., Conf. Dr.   
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Activităţi şi responsabilităţi principale În cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic și a Facultății de Științe ale 
Educației, Psihologie și Asistență Socială:  
Susţinerea seminariilor/cursurilor de Psihologie Educaţională, Fundamente în Psihologie, Psihologia 
Personalităţii, Psihologie socială aplicată, Introducere în psihologie, Psihodiagnostic, Terapii de 
orientare psihanalitică, Metodologia cercetării, Statistică, Psihologie organizațională, Testarea 
psihologică a personalității și aptitudinilor, Psihologia muncii, Psihologia personalului, Psihologie 
Managerială, Psihologie socială aplicată, Practica de specialitate și Practica pedagogică, 
Activitatea de cercetător în cadrul mai multor proiecte naţionale şi internaţionale, 
Participare la Conferințe naționale și internaționale, articole publicate în Reviste de specialitate cu 
factor de impact. 
Director Centru de Cercetare Dezvoltare și Inovare în Psihologie 
Activitati evaluare și scriere cereri de finanțare POSDRU și Erasmus Plus, 
Activități de raportare tehnico-financiară, expert acreditare programe mentorat și competențe 
transversale în cadrul proiectului POCU Educație de calitate pentru toți - ID 106250 și expert învăță 
mânt în cadrul proiectului Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate (Beneficiar Ministerul Educației 
Naționale) POCU/446/6/22 ID 128215 
Granturi câștigate prin competiție și coordonate: 
2022 CERV-2022-CITIZENS-CIV, Rural Youth Of Europe – RUYOU 
2022 Qualitative and Inclusive ECEC for SDG4 - a Neural Network behavioral modeling approach 
2021 2021-1-TR01-KA220-HED-000031999: Competence Oriented Methodologies for R&D in Social and Educational 
2020 Grant 618720-EPP-1-2020-1-RS-EPPKA2-CBY-ACPALA SDGYOU - Sustainable Digitalization with YOUth 
2019 Educație timpurie incluzivă și de calitate ID 128215 
2019 Grant PN-III-P1-1.1-MCD-2019-0133 
2018 Grant: Hate's Journey 
2018 Grant: Educatie de calitate pentru toti 
2018 Grant: Identitatea Nationala a Tinerilor Romani la 100 de ani de la Marea Unire (CNLR) 
2018 Grant: Rolul CNRL in instaurarea administratiei romanesti in Comitatul Arad 
2018 Grant: E+ got better - road to successful entrepreneur 
2018 Grant: It's Our Project so  We'll Proj-A-Thon it 
2018 Scholarship: Erasmus Teaching Mobility Portalegre 
2017 Grant: WE’VE MORE IN COMMON THAN IN DIFFERENCE 
2017 Grant: Positive Youth Development - 2nd Edition Preventing Cyberbullying 
2017 Grant: Keeping Youth Safe from Cyberbullying 
2016 Grant: Positive Youth Development 
2015 Grant: SMALL ENTERPRISE, BIG SUCCES, Erasmus+KA2, Capacity building project 
2015 Grant: Erasmus teaching mobility in Portugal - ISMT 
2014 Grant: YOUTH CULTURE CONSUMER – Developing youth cultural competencies 
2014 Grant: 2014-1-RO01-KA202-002863 ERASMUS+ KA2 WHAT REALLY MATTERS - Strategic Partnership in the field of 
vocational training 
2013 Grant: European Initiatives of Rural Entrepreneurship POSDRU/110/5.2/G/88457 
2012 Grant: A chance to an active life POSDRU/110/5.2/G/89490 
2012 Grant: Lifelong Learning for commerce employees from Romania West Region, AradPOSDRU/108/2.3/G/83002 
2011 Grant: Integrated services for  sustainable employment promotion in 5 regions of Romania POSDRU/82/5.1/S/48603 
2007 Grant: Vocational counseling and mediation Center 
2004 Grant: Socrates–Grundtvig I, The Development of Psychopedagogical and Professional Counselling Services - CP-1-2002-
1-RO-GRUNDTVIG-G1 
2003 Grant: Sustainable employment actions for disadvantaged youth and adults from Arad 
 
Cursuri susținute: 
Curs de perfecționare Formator, în parteneriat cu CRFPA Mehedinți (2015)  
Curs de perfecționare Formator de formatori, în parteneriat cu Asociația Doceo, Mehedinți (2015)  
Curs de perfecționare Managementul proiectelor, în parteneriat cu AJOFM Arad (2016)  
Curs de perfecționare Mediator școlar, în parteneriat cu CCD Al. Gavra Arad (2019)  
Curs de perfecționare Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate (ETIC) (2020) 
Curs de perfecționare Resurse curriculare pentru educaţie timpurie (RCET), (2021) 
Curs de perfecționare Strategii inovative  de învățare în dezvoltarea competențelor antreprenoriale în 
cadrul proiectului Învață să fii Antreprenor pentru viitor – EDUBUSINESS 125150 (2022)  
Curs de perfecționare Managementul informațiilor sensibile, pe timpul situațiilor de criză, în unitățile 
școlare”, în parteneriat cu CCD Arad (2022) 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Aurel Vlaicu din ARAD, ARAD, Str. Elena Drăgoi, nr.2-4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

  

Perioada Iul. 2015 – Aug. 2015, 

Funcţia sau postul ocupat Formator (part time) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Participare în calitate de Formator la programele de formare profesională – Manager proiect și 
Formator, organizate de Asociația Doceo Drobeta Turnu Severin. 

Responsailități: Elaborare suport curs, susținere 90 de ore teorie și practică, completare acte specifice 
formării profesionale. Susținere și evaluare 4 serii a câte 28 participanți. 

Numele şi adresa angajatorului Asociația Doceo, Drobeta Turnu Severin, B-dul. Mihai Viteazu, nr. 21, Jud. Mehedinți 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada Nov. 2014 – Dec. 2014, Mar 2015 – Apilie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Formator (part time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Participare în calitate de Formator la programul de formare profesională – Formator, organizat de S.C. 
Life Courses S.R.L. 

Responsailități: Elaborare suport curs, susținere 120 de ore teorie și practică, completare acte specifice 
formării profesionale. Susținere și evaluare 3 serii a câte 28 participanți. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. LIFE COURSES S.R.L., Craiova, Str. Florilor, nr.10, bl.5, sc.C, ap.4, Jud. Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație 

  

Perioada 01.01.2012 – 01.04.2014 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator proiect, Psiholog, Formator (part-time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de orientare, consiliere şi integrare ocupaţională a tinerilor şi adulţilor aflaţi în căutarea unui    
loc de muncă 
Responsabil relaţia cu firmele 
Responsabilitati in evaluare și scriere cereri de finantare proiecte POSDRU 
Activitati identificare linii de finantare, studiere ghid beneficiari si evaluare propuneri de proiecte in 
cadrul FSE, fonduri nationale și locare (Jud. Arad), alte fonduri europene 
Activitatea de coordonare proiect FSE, domeniul major de intervenție 2.3, Formare Profesională 
Continuă pentru angajații din domeniul comercial din Arad, Regiunea Vest, Nr. contract:  
POSDRU/108/2.3/G/83002. 
Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de calificare pentru angajații din Arad, 
regiunea Vest: 130 de persoane ocupate informate cu privire la oportunitățile de calificare (minimum 
75 de persoane cu un nivel scăzut de calificare şi 55% persoane de sex feminin), 100 de persoane 
participante la servicii de ICC (minimum 50 de persoane cu un nivel scăzut de calificare şi 55 % 
persoane de sex feminin), 84 de persoane ocupate participante la programe FPC (minimum 40 de 
persoane cu un nivel scăzut de calificare sau calificari ce nu mai sunt cerute pe piata muncii şi 55 % 
persoane de sex feminin). 
Elaborare și implementare proceduri formare profesională continuă 
Elaborare rapoarte tehnico-financiare si cereri de rambursare conform instructiuni AMPOSDRU 2012-
2014 
Participare evenimente, conferințe, seminarii, sesiuni de informare/formare 
Susținere seminarii în cadrul cursului de specializare Formator 
Susținere module de formare în cadrul mai multor sesiuni de Job-Club, Teambuilding. 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad, ARAD, Str. Gheorghe Doja, nr.98A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 

  

Perioada Mai 2013 – Feb.2014 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog, Expert evaluare competențe profesionale (part-time) 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de identificare beneficiari grup țintă, informare și consiliere profesională în cadrul 
proiectului: "Inițiative Europene de Antreprenoriat Rural – Dezvoltarea resurselor umane din zonele 
rurale'' Nr.  contract:  POSDRU/110/5.2/G/88457 
Atingerea obiectivelor propuse: informarea unui grup țintă de 500 de beneficiari din mediul rural,  
oferirea de programe integrate de formare profesională unui număr de 150 beneficiari: persoane aflate 
în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive, persoane ocupate în agricultura de subzistență, 
șomeri, manageri din mediul rural și angajați din mediul rural, în domeniile: resurse umane, 
managementul mediului, securitate și sănătate în muncă, contabilitate, TIC, limba engleză, mecanic 
auto și antreprenoriat rural. După finalizarea cursurilor, 22 beneficiari au fost integrați profesional. 
Activitatea de organizare Workshopuri, seminarii și Job-club-uri pentru beneficiarii proiectului.  
Menținerea colaborării cu AJOFM ARAD, AJPIS Arad și ITM Arad. 
Elaborare notificări, rapoarte tehnico-financiare și cereri de rambursare conform instrucțiunilor 
AMPOSDU 2012-2014. 

Numele şi adresa angajatorului SC BEST PROSERV CENTER SRL, ARAD, B-dul Revoluției nr.29, ap.10 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Servicii formare profesională 

  

Perioada 0ct.2009 – Dec 2011 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog, Șef servicii, Formator, Consilier mediere (full time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de orientare, consiliere şi integrare ocupaţională a tinerilor şi adulţilor aflaţi în căutarea unui    
loc de muncă 
Responsabil relaţia cu firmele 
Responsabil resurse umane  
Elaborare și implementare proceduri formare profesională continuă 
Autorizare curs, elaborare curriculă și susținere seminarii în cadrul cursului de specializare Formator 
Elaborare și livrare sesiuni Teambuilding axate pe comunicare, motivație pentru muncă și sesiuni de 
JobClub-uri în cadrul proiectelor FSE,  
Servicii acreditate de mediere profesională în cadrul proiectului Servicii integrate pentru promovarea 
ocupării durabile în 5 regiuni din România, Nr. contract: POSDRU/82/5.1/S/48603. În urma certificării 
în meseria de agent pază și operator introducere, validare și prelucrare date, 75% dintre beneficiari au 
fost integrați profesional. 
Organizare și participare Bursa locurilor de muncă 
Menținerea colaborării cu AJOFM ARAD, AJPIS Arad și ITM Arad. 
Schimb de bune practici în Italia, la ASLAM (mai 2011) – formarea profesională a tinerilor și adulților 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor Filiala Arad, ARAD, Str. Gheorghe Doja, nr.98A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 

  

Perioada    Sept.2003 – Aug.2007 

Funcţia sau postul ocupat Psiholog (full time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de identificare şi consiliere a mamelor cu risc de abandon din Maternitatea Arad. Consilierea 
a avut ca scop prevenirea abandonului maternal şi reintegrarea copiilor abandonaţi în familia de 
origine.   
Activitatea de orientare, consiliere şi integrare ocupaţională a tinerilor şi adulţilor aflaţi în dificultate. 
Implementare proiecte sociale finanțate de Regione Lombardia, MAE, Unicef și alți finanțatori privați, 

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, Arad, Str. Gheorghe Doja, nr.98A 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 

  

Perioada    Martie 2004 – Oct.2004 

Funcţia sau postul ocupat Formator, Coordonator proiect (part time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea de coordonare a proiectului: Socrates–Grundtvig I, The Development of Psychopedagogi-
cal and Professional Counselling Services – CP-1-2002-1-RO-GRUNDTVIG-G1. 
Susţinere cursuri: Managementul Resurselor Umane şi Management de Proiect 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor, Arad, Str. Horia, nr.7 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate ONG 

  

Perioada    2001 – 2004 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Judeţ studii politice (part time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea şi coordonarea echipei de operatori teren 
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Numele şi adresa angajatorului CURS S.A. Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sondaje opinie 

  
  

Educaţie şi formare  

Perioada Oct.2022 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand Ingineria Sistemelor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria sistemelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorand  

  

Perioada Oct.2021 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Expert poligraf 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociația Română de Psihologie Judiciară, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare  

  

Perioada Oct.2015 – iun. 2017 

Calificarea / diploma obţinută Master Automatizari și Sisteme Inteligente  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria sistemelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă Master  

  
  

Perioada Oct.2006 – Feb. 2016 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie organizaţională şi industrială / Psihologie cognitivă aplicată 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei, Specializarea 
Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă Doctor 

  

Perioada 2013 - 2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor pofesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul 
superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul Științe ale 
educației 

  

Perioada Oct.2007 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Automatică şi Informatică Aplicată 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Automatica, Teoria sistemelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Facultatea de Inginerie, Specializarea Automatică şi Informatică 
Aplicată 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă Licenţă  

  

Perioada 2004 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Master Management Educaţional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor în educaţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă Master 

  

Perioada 1999 – 2003 

Calificarea / diploma obţinută Psiholog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie educațională, Psihologie clinică, Psihologie organizațională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Specializarea Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diplomă Licenţă  

  

Perioada 2004 – 2010 

Calificarea / diploma obţinută Terapeut Hipnoză eriksoniană 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Hipnoterapie eriksoniană 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sistem Psi Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

  

Perioada 2005 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Practician Neuro-programare Lingvistică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

NLP 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Sistem Psi Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs specializare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  1 C2 1 C2 1 C2 1 C2 1 C2 

Limba italiană  2 C1 2 C1 2 C1 2 C1 2 C1 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale 2015 – Certificat de participare la Cursul pentru formarea voluntarilor în tehnici de lucru 
psihodramatice, Arad, 6-8 iulie, acordat de Penitenciarul Arad, în cadrul proiectului Psychodrama and 
creative education in Prison. 
2014 – Certificat de absolvire a cursului online Family Integration Programme acordat de Ministero 
della Giustizia Roma, în cadrul proiectului FINE Family in NET, martie-iulie 2015. 
2008 – 2008  Formator, Asociaţia Pro Vocaţia, acreditat COSA şi MMSF 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

2015 – Evaluator proiecte, Centul de excelență Arad, acreditat de ANC/CNFPA  
2014 – Evaluator în sistemul formării profesionale continue,  S.C. Doctus S.R.L. Sibiu, acreditat de 
ANC/CNFPA 
2013 – Expert evaluator de Intreprinderi, A.R.T.I., C.N.R.V. PRO VOBIS și SIVECO România, în 
cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/63270  
2012 – Competenţe  în management, CNIPMMR Arad, acreditat MMSF 
2011 – Manager proiect (dezvoltare durabila) - Asociatia Salvati Dunarea si Delta, acreditat MMSF 
2009 – Competenţe în management, CNIPMMR Arad, acreditat MMSF 
2008 – Managementul resurselor umane - CNIPMMR Arad 
2008 – Managementul proiectelor cu finantare nationala si internationala - CNIPMMR Arad 
 
În cadrul SC BTM Resources SRL am gestionat un proiect câștigat prin licitație publică (buget 40.000 
euro) de servicii informare, consiliere și mediere persoane aflate în căutarea unui loc de muncă 
În cadrul FDP Arad am coordonat activitatea echipei de implementare a unui proiect POSDRU, DMI 
2.3 (buget 1.700.000 lei) 
În cadrul FDP Arad am coordonat activitatea de acreditare a cursurilor de formare profesională: 
Operator introducere validare și prelucrare date, Formator și Lucrător comercial. 
În cadrul SC BTM Resources SRL am  coordonat activitatea de consiliere și mediere profesională a 
proiectului: O șansă la viața activă POSDRU, DMI 5.2 (buget 20.000 lei) 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizare SPSS, Statistică avansată Excel, Jamovi, Jasp, SmartPLS 
Martie – Aprilie 2013 – ofițer verificare proiecte OIPOSDRUMEN, UR Alba Iulia 
2008 – Managementul proiectelor cu Finanţare Naţională şi Internaţională, grant PHARE 
2008 – Managementul Resurselor Umane, grant PHARE 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe avansate Microsoft Office, Baze de date, 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini 2021 – prezent – evaluator extern in cadrul  EOSC Future 
2021 - prezent – psiholog autonom specializări: psihologie clinică,  psihologie educationala consiliere 
școlară și vocațională, psihologia muncii și organizațională 
2021-prezent – psiholog practicant în supervizare specializari: psihologie aplicată în domeniul 
securității naționale, psihologia aplicată în servicii 
2017 – prezent – evaluator proiecte în cadrul European Commission - DG Employment 
2013 – Absolvire curs online Big Data in Education (statistică avansată baze de date Rapid Miner) 
COURSERA, Columbia University 
2013 – Didactica predării disciplinelor psihopedagogice - POSDRU 
2012 – Metode online de promovare a sanatatii mintale - Cognitrom Cluj-Napoca 

   2008-2008   Inspector Resurse umane, Etalon Arad, acreditat MMSF 
   2006-2006    Inspector Protecția Muncii, Etalon Arad, acreditat MMSF 

  

Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B din 2000 
  

  

Anexe Diplome, atestate și certificate competențe profesionale 

 

 
 
  


