
 

 

 
 

  

  
 
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume DUGHI TIBERIU SANDU 

Adresă(e) Str. Elena Drăgoi nr.2-4 

Telefon(oane) 0257219555   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) tibi_dughi@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 25.01.1974 

Gen M 

  

 
Experienţa profesională 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate

 
 
Oct.. 2014 - prezent  
Conferențiar uinversitar 
 Cursuri şi seminarii de Psihologie educațională, Consiliere și orientare 

vocațională,  Logopedie, Testare psihologică - elaborarea de programe 
curriculare şi implementarea acestora. 

 Proiectare, acreditare şi implementare de programe de formare 
continuă a managerilor şcolari, profesorilor şi institutorilor; module 
susţinute: management de proiect, tehnici de comunicare, dezvoltarea 
culturii organizaţionale, psihologia grupurilor educaţionale, 
psihologia educaţiei; 

 activităţi de consiliere psihologică a studenţilor şi de coordonare a 
cercetărilor realizate de aceştia 

 elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi 
a condiţiilor psihologice ale interrelaţionării profesionale. 

 UNIVERSITATEA  AUREL VLAICU ARAD 
 Învățământ superior 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 

 
 

 
Numele și adresa angajatorului 

2018 - prezent 
Psiholog specialist psihologia muncii şi psihologie educaţională, psiholog 
autonom  psihologie clinică, Supervizor Psihologie educațională, 
consiliere școlară și vocațională 
 Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii – alcătuirea 

de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice (evaluare pentru 
condiţii de muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice, funcţionari 
publici, funcţii de decizie), consiliere organizaţională 

 Consiliere educațională, consiliere parentală 
 Evaluare clinică 

 
Dughi-Dughi Societate civilă profesională de psihologie 



 

 

 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate

 
 
Sept. 2007 – sept.2014 
Lector uinversitar 
 Cursuri şi seminarii de Psihologie educațională, Consiliere și orientare 

vocațională, Testare psihologică - elaborarea de programe curriculare şi 
implementarea acestora. 

 realizare şi implementare de programe de formare continuă  a 
managerilor şcolari, profesorilor şi institutorilor; module susţinute: 
management de proiect, tehnici de comunicare, dezvoltarea culturii 
organizaţionale, psihologia grupurilor educaţionale, psihologia 
educaţiei; 

 activităţi de consiliere psihologică a studenţilor şi de coordonare a 
cercetărilor realizate de aceştia 

 elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi 
a condiţiilor psihologice ale interrelaţionării profesionale. 

 UNIVERSITATEA  AUREL VLAICU ARAD 
 Învățământ superior 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Oct. 2002   - aug. 2007      
Asistent universitar 
 seminarii de Psihologie si Comunicare educațională în cadrul 

Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic – elaborarea de 
programe curriculare şi implementarea acestora. 

 activităţi de formare continuă a managerilor şcolari, profesorilor şi 
institutorilor; module susţinute: management de proiect, dezvoltarea 
culturii organizaţionale, psihologia grupurilor educaţionale, 
psihologia educaţiei; 

 activităţi de consiliere psihologică a studenţilor 
 elaborarea de studii experimentale şi teoretice în domeniul comunicării şi 

a condiţiilor psihologice ale interrelaţionării profesionale. 
 UNIVERSITATEA AUREL VLAICU ARAD 
 Învățământ superior 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Iunie 2007 – prezent   
Psiholog specialist psihologia muncii şi psihologie educaţională 
 Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii – alcătuirea 

de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice (evaluare pentru 
condiţii de muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice, funcţionari 
publici, funcţii de decizie), consiliere organizaţională 

 Consiliere educaţională, consiliere parentală 
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Apr. 2004  - mai 2007       
Psiholog coordonator 

 Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii – alcătuirea 
de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice (evaluare pentru 
condiţii de muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice, pază, 
funcţionari publici, funcţii de decizie) 

 Consiliere organizaţională (reamplasarea angajaţilor, restructurarea 
sistemului comunicaţional şi informaţional) 

 SC PROXIM PSIHOTEST 
 Cabinet privat 



 

 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Apr. 2003 - 2004             
Psiholog 

 Prestarea de servicii psihologice în domeniul protecţiei muncii – alcătuirea 
de baterii de teste şi întocmirea de profile psihologice ( evaluare pentru 
condiţii de muncă la înălţime, manipulare substanţe toxice, pază, 
funcţionari publici, funcţii de decizie) 

 Consiliere organizaţională (reamplasarea angajaţilor, restructurarea 
sistemului comunicaţional şi informaţional) 

 PF DUGHI TIBERIU SANDU 
 Cabinet privat 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

Ian.2001-oct. 2002  
Psiholog 
 Evaluarea psihologică a deţinuţilor în vederea repartizării la activităţi 

educative şi lucrative 
 Intervenţie psihologică în situaţii de criză (conflicte, suicid, greva foamei). 
 Consiliere psihologică a deţinuţilor cu grad înalt de periculozitate (deţinuţi 

pe viaţă) 
 Proiectarea şi derularea activităţilor de consiliere psihologică în grup. 
 Activităţi de instruire a personalului din penitenciar ( intervenţie în criză, 

relaţionare eficientă, managementul stresului). 
 PENITENCIARUL DE MAXIMA SIGURANŢĂ ARAD 
 Public – justiție 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 
 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate

Sept. 1998 – ian 2001  
Psiholog 
 Evaluarea psihologică a elevilor pentru orientarea şcolară şi profesională şi 

pentru adaptarea strategiilor didactice la particularităţile individuale şi de 
vârstă. 

 Susţinerea de activităţi educative cu grupuri de elevi pentru formarea unui 
comportament social dezirabil 

 Organizarea şi proiectarea de programe pentru tabere şcolare  
 Casei Corpului Didactic şi Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică.INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARAD 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” ARAD,  
Bd. Revoluţiei, nr. 77 
310130 Arad 
România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - activitate didactică în sfera psihologiei educaţiei 
- cercetare aplicată în domeniul ştiinţelor educaţiei şi psihologiei 
 

  

Educaţie şi formare  

Perioada noiembrie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager de inovare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Oradea, Vixia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă 

Perioada Ian. – iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode și tehnici de formare în didactica specialității și practica pedagogică 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada Febr. – mart. 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Cercetător economist în marketing 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea, organizarea activităților și întocmirea documentelor de 
cercetare a pieței  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

ARTI Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Formare continuă – perfecționare - postuniversitară 

Perioada Nov. 2011 – mai 2012  

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Practica profesională a studenților – Strategii instituționale de proiectare, 
implementare și evaluare a practicii profesionale a studenților 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada Oct. 2006 – ian. 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in psihologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, metodologia cercetarii, psihologia familiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Babes-Boliay Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

doctorat 

Perioada Mart. – apr. 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectarea stagiilor de formare, implementarea activităților de formare, 
evaluarea cursurilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Fontium – furnizor de formare acreditat de MMFES şi MECT 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 2005  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de liberă practică - specialist în psihologia educaţiei şi psihologia 
muncii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia muncii, Psihologie educațională, Orientare și consiliere vocațională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Colegiul Psihologilor din România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada Oct. 2004 – iul. 2006 

Calificarea / diploma obţinută diplomă de master Psihosociologia şi asistenţa socială a familiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia familiei, asistența socială a familiei, programe de asistență a 
familiei, consilierea familiei 



 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

BAC + 6 

Perioada Dec.1999 – iul. 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de formare in psihoterapie somatoanalitica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihoterapie, psihopatologie 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Scoala de Psihoterapie Somato – Analitica Sibiu - Strasbourg 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1994 - 1998  
 

Calificarea / diploma obţinută licenţă în psihopedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie generală, Psihologia vârstelor, Psihologia muncii, Orientare și 
cosniliere vocațională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Psihopedagogie, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
BAC + 4 

Perioada 1988 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat – diplomă de învățător 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, pedagogie, didactică, practică pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Școala Normală Dimitrie Țichindeal Arad 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceu 

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  B2  B2  B2  B1  B1 

Limba franceză  B2  B2  B2  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  capacitate bună de relaționare, de lucru în echipă; 
 empatic, tolerant, capacitate bună de oferire de suport și de feedback 

constructiv; 
 abilități bune de mediere a conflictelor, de negociere și de adaptare la 

situații critice. 

  



 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Iunie 2016 – prezent – prodeacn al Facultății de Științe ale Educației, 
Psihologie și Asistență Socială 
2010 – prezent –coordonator/membru al echipelor de acreditare a unor 
programe de licență, master și programe postuniversitare de formare continuă. 
Mai 2014 – organizator al Campaniei pentru un stil de viață echilibrat – 
Serviciile psihologice de la prejudecată la beneficii derulată în parteneriat cu 
Filiala Colegiului Psihologilor din România – Arad și Asociația Psihologilor 
Atestați din Arad 
2002-2014 - fondator şi preşedinte al Asociaţiei Domus Caritatis, organizaţie 
nonprofit cu caracter educaţional, cultural; 
Organizator al unor manifestărilor ştiinţifice (Interculturalitatea în lumea 
contemporană – Aradul şi educaţia multiculturală – 2005 - 2012) 
Organizarea unor manifestări culturale: Colinde de Crăciun (prin Asociaţia 
Domus Caritatis -2002, 2003,2005) 
2003, 2004, 2005, 2008, 2009 – coordonator al activităţilor din tabăra de vară 
Educaţie prin creaţie, derulate din fondurile asociaţiei Domus Caritatis 
1998 – 2006 - Organizarea unor grupuri de evaluare şi consiliere psihologică 
în probleme de adaptare şcolară şi profesională..  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Nu e cazul  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

utilizarea calculatorului cu soft-ul adecvat (Office-ul de sub Windows, 
accesarea soft-ului educaţional, antiviruşilor, navigarea pe Internet, utilizarea 
unor programe, actualizarea lor etc.) şi a perifericelor sale (scanner, 
imprimantă etc.) 

 

  

  

Permis(e) de conducere Da, categoria B 

  

Informaţii suplimentare REFERINŢE: 
Prof. univ. dr. Herlo Dorin – Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi 
Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad  
                Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
                Tel. +40-257-219555  
Prof. univ. dr. Alina Roman – Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi 
Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad  
                Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
                Tel. +40-257-219555 
Conf. univ. dr. Evelina Balaș – Facultatea de Şiinţe ale Educaţiei, Psihologie 
şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii “Aurel Vlaicu” Arad  
                Adresă: Bd. Revoluţiei, nr. 77, 310130 Arad 
                Tel. +40-257-219555  

 

  

Anexe Activitatea în proiecte şi cercetare 
 

 
 

Semnătura 



 

 

ANEXA CV 
 

Activitatea de cercetare şi proiecte 
 
 

- 2018-2019 – expert acreditare și derulare activitate de mentorat și formare în cadrul proiectului  ”Educație de 
calitate pentru toți” POCU 106250 

- 2015-2017 – consilier vocațional în cadrul proiectului  Erasmus +„The suitcase, the map and the voyage of the 
youth worker”, contract nr. 2014-2-R001-KA-205-013607, 9200 Euro 

- 2016 – consultant consiliere și orientare, Erasmus+, KA2 VET, What really matters, RO012014-1-RO 01KA202-
002863, 167.000 Euro 

- 2015 -2016 , expert cercetare, Proiect ERASMUS+ KA2, 2014-1-LU01-KA-200 000036. SPSM-Employabilité en 
Europe, Santé Publique et Santé Mentale: Nouveaux besoins, nouvelles formations, quelle employabilité des 
usagers en Europe, Parteneri : Luxembourg, France, Belgique, Roumanie, Suisse, durata: 01/09/2014- 
31/08/2017. 35 996 € 

- 2014 – 2015 – expert consiliere în cadrul proiectului “Studentul consiliat-excelent viitor angajat!” - Proiect finanţat 
prin Fondul Social European -„Investeşte în oameni!”Contract POSDRU/160/2.1/S/138850, valoare grant 2.600.000 
lei 

- 2011 – 2013 specialist centru consiliere în cadrul proiectului Programul de practică pentru studenţi „Protecţia 
copilului - de la teorie la practică” – PRACTIPASS, Proiect finanţat prin Fondul Social European -„Investeşte în 
oameni!”Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/61957, 1.700.000 lei (http://www.uav.ro/ro/departamente/pregatirea-
personalului-didactic/activitatea-stiintifica)  

- 2012 – 2013 - titular seminar la studii de masterat Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici în cadrul 
proiectului POSDRU Perspective ale formării prin masterat a specialiștilor în domeniul educației timpurii și al 
școlarității mici la un nivel creativ superior (PERFORMER) implementat de UAV, Universitatea Transilvania Brașov, 
Universitatea 1 decembrie 1918 Alba Iulia și ISPEF Italia; 800.000 lei 

- 2010 – 2012, lector în cadrul proiectului „Professoria – profesori mai buni pentru copiii noştri” Fundaţia Dinu 
Patriciu - Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică, 30.000 Euro 

- 2011 - Expert implementare curriculum și proiecte didactice transdisciplinare în cadrul proiectului POSDRU „Proces 
educaţional optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii”, ID 25952 implementat de MECTS 

- 2011 – formator în cadrul proiectului POSDRU Implicarea clerului şi a membrilor comunităţilor parohiale ortodoxe 
în dezvoltarea de proiecte sociale la nivelul Mitropoliei Banatului şi Arhiepiscopiei Alba Iuliei 

- Ian. 2011 – martie 2011 – expert cercetare în cadrul proiectului POSDRU – Dezvoltarea profesională a cadrelor 
didactice din mediul rural prin activități de mentorat implementat de MECTS-UMPFE; 

- 2009 - membru în echipa de cercetare în cadrul proiectului E-Skills, Immigrant Women and Employability in the 
European Union din partea Universităţii Aurel Vlaicu, proiect implementat de CIS- University of Washington, DOT - 
Barcelona şi L’Apis- Italia 

- 2009 – coordonator şi formator în cadrul proiectului „Tineri şi comunitate” în valoare de 5500 lei, 
implementat şi finanţat de Asociaţia Domus Caritatis ; 

- 2008 – Expert Studiu local al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Unitatea de 
Management al Proiectelor Învăţământului Preuniversitar -  „Abandonul şcolar timpuriu în sistemul 
educaţional din România. Perspective la nivelul şcolii” 

- 2008 – membru în echipa de evaluatori externi în cadrul Proiectului SME ACTor 

- 2008 – coordonator şi formator în cadrul proiectului „Tineri pentru viaţă” implementat de Asociaţia 
Domus Caritatis, în valoare de 5.200RON din care 4.000 RON finanţare din partea Centrului Cultural 
Judeţean Arad; 

- 2008 – Psiholog în cadrul proiectului Centrul Pentru Consilierea Şi Adăpostirea Victimelor Violentei În 
Familie „Teofania” implementat de Fundaţia Renincoor Open Hand, cu o finanţare de 95.000 RON din 
partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Consiliului Local Arad 

- 2007 – 2009 - Formator în proiect Phare 2005 - Coeziune economică socială, Dezvoltarea resurselor 
umane – Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar, -  



 

 

„Managerul şcolar”, DPPD, UAV în valoare de 60.000 Euro 
- 2007 – 2009 - Formator în proiect Phare 2005 - Coeziune economică socială, Dezvoltarea resurselor 

umane – Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar, - 
„Valorizarea educaţiei rurale în Era Cunoaşterii”, Fundaţia EOS, Timişoara 

- 2007 – 2008 – membru în echipa de management şi de formatori a proiectului 3C. Comunitate-
Comunine-Competenţă finanţat cu suma de 15000 dolari de ALCOA Foundation USA 

- 2007 – consultant de specialitate în cadrul proiectului O şcoală deschisă spre comunitate implementat 
de Şcoala generală Birchiş finanţat de BIRD şi Guvernul României prin Proiectul pentru Învăţământul 
Rural, în valoare de 10.000 Euro; 

- 2007 – formator în cadrul proiectului Şcoala Formării Organizate şi Unitare pentru Reuşită, proiect 
derulat de Şcoala Generală nr.4 Arad, în parteneriat cu CCD Arad, în valoare de 10.000 Euro; 

- 2006 - 2007 – psiholog în cadrul proiectului Pentru o viaţă mai bună prin noi înşine, proiect în valoare 
de 15.000$, finanţat de Fundaţiile Alcoa  

- 2005-2006 – membru al grantului CNCSIS Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de bază 
(citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani  (20.900 RON)  

- 2005 –2006 - consultant de specialitate în cadrul proiectului Viitorul unui copil este opera educatorilor săi 
implementat de Şcoala generală Vladimirescu finanţat de BIRD şi Guvernul României prin Proiectul pentru 
Învăţământul Rural, în valoare de 10.000 Euro; 

- 2003-2005 – membru cercetător în cadrul proiectului Cercetarea impactului programului de educaţie a 
caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV, proiect coordonat de DPPD din cadrul 
Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad, în colaborare cu ISJ, CCD Arad şi Biola University, USA. (5000 
USD) 

- iunie 2005 evaluator extern al proiectului socio-educativ Curcubeu iniţiat de Primăria Arad – Direcţia de Asistenţă 
Comunitară  ; 

- 2003-2004 – Partener din partea Asociaţiei Domus Caritatis în programul PHARE implementat de Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Arad Acces la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe romi – PHARE RO  0104.02 
cu atribuţii în consilierea adulţilor; valoare 490.000 Euro (cca 1000 Euro) 

- 2003 - coordonator proiect PHARE EUROTIN – Health education trough peer educatin- buget 6.500 Euro  
 
 



 

 

Participare la simpozioane, conferinţe: 
 

 2019, 28-29 iunie, Conferință internațională Supervizarea în psihoterapie, Timișoara, România. 
 2019, June 13, Conferință Internațională buildiong allinces to boost new graduates”s employability skills, 

Barcelona, Spain, with presentation ÏOCMT a Romanian Counselling Procedure - keynote speaker 
 2019, 30 mai - 1 iunie, Conferința Internațională Ensuring equal oportunities through educational management and 

psychopedagogical assitance in eurpean context,Arad– Posibiltiies to stimulate leraning for pupils 
 2019, 24-25 mai, International Conference EDUCATON AND PSYCHOLOGY CHALLENGES – TEACHERS FOR 

THEKNOWLEDGE SOCIETY – 5TH EDITION, Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești cu lucrarea The dynamic 
relationship between competiton, ambition and daring as self-enhancement values, among Romanian youth – 
autori Dana Rad, Tiberiu Dughi, Edgar Demeter, Anca Egerău, Adela Redeș, Gavril Rad 

 2019, 17-19 mai, Conferința Internațională 50 SHADES OF BULLYING. ABORDAREA TERAPEUTICĂ A 
FENOMENULUI DE BULLYING, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, 
coordonator workshop „Strategii de soluționare a cyberbullyingului” 

 2019, 15 -17 mai, Lumen International Scientific Conference - Rethinking social action. Core values in practice, 12th 
edition, Iasi, cu lucrarea prezentată online The Dynamic Relationship Between Humor And Benevolence As Values 
Dana Rad, Tiberiu Dughi, Edgar Demeter, Gavril Rad 

 2019, 16 mai, International Conference „Europe: Tradition, Culture, Adminsitration”, Facultatea de Științe Socio-
Umane, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad cu lucrarea Well-being and social attitudes in young people in the 
European context 

 2018, 3-4 noiembrie, conferința de Psihoterapie Experiențială și Dezvoltare personală „Confluențe și interferențe 
metodologice în procesul terapeutic și în dezvoltarea personală”, București, coordonator workshop ”Cyberbullying-
ul de la o nouă provocare a nativilor digitali la posibile soluții ale fenomenului” 

 2018, 4-6 octombrie, Conferința Clujeană de Medicină Legală, Ediția I, Institutul de Medicină Legală Cluj Napoca 
cu lucrarea Concent silence in Cyberbulling (coautor - Dana Bălaș Timar, Alina Roman, Sonia Ignat, Cristian 
Delcea) 

 2018, 26-27 iunie – ACCES4ALL International Conference – Institutional change for inclusion in Higher Education, 
Universitatea din București cu lucrarea Integration of Erasmus+ project’s results into academic curricula – good 
practice example of the „Aurel Vlaicu” University of Arad; 

 2018, 22 iunie - Conferința internațională „Supervizarea în psihoterapie” Ediția I, Universitatea Tibiscus Timișoara 
și Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă, în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

 2018, 22 mai, Conferința Internațională „SCIENTIFIC REASERCH AND EDUCATION IN THE AIR FORCE”- 
AFASES 2018, Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov, cu workshop-ul Cyberbullying – prevenție și 
intervenție. Efecte asupra sănătății tinerilor (Maier Roxana, Dughi Tiberiu,  Bălaș Timar Dana) 

 2018, 17-20 mai 2018, International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., 7th Edition, Arad, cu 
lucrarea locus of control and values orientation at teachers; Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 

 2018, 19-21 aprilie – Congreso Internacional Integrando Saberes: Pedagogia Formaçao e Investigaçao em 
educaçao/ Pedagogias participativas na Educaço de Infançia, Escola Superior de Educaço da Instituo Politecnico 
de Lisboa cu lucrarea Alternative strategies for traning the communication skils at prospective didactic staff 

 2018, 30 martie - Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 
psihoeducațională, Ediția a VII-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad cu 
lucrarea Principii ale învățării experențiale la copiii cu CES 

 2017, 15-17 decembrie – Conferința Internațională Asigurarea egalității de șanse prin management educațional și 
servicii de asistență psihopedagogică în context european, moderator prezentare lucrări; 

 2017, 3-4 noiembrie – Conferința Națională a Psihologilor școlari – Drepturile și nevoile copilului. Provocări 
adresate familiei și școlii, organizată de ANPS, Oradea – cu lucrarea în coautorat cu Bran Camelia Utilizarea 
mediului online de învățare în orientarea și consilierea vocațională a tinerilor, ISSN 2344-407X ISSN-L 2344-407X 

 2017, 6-9 IULIE, The Boxes of a Youth Worker – The European Challenge – Youth worker meeting, Timișoara, 
România – Multiplier event – Trening session: Self-discovery techniques în vocational counselling; 

 2017, 30 iunie, International Conference – 23rd Round Table – Giftendess an Creative Approaches to Learning, 
Intitutul Pedagogic din Vrsac, Serbia – cu lucrarea Observing Scale for Cognitive and Social Behaviors in 
Children’s Play 



 

 

 2017, 31 martie – 1 aprilie, keynote speeker, Aspecte ale formării inițiale în logopedie, Conferința Internațională 
Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, Ediția a VI-a, Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 2017, 24-26 martie, International Symposium Of Research And Applications In Psychology, 24th Edition, Tibiscus 
University Of Timișoara, Faculty Of Psychology cu lucrarea Youth Professional Self-Schema And The 
Perceived Usefulness Of Receiving Job Openings Information 

 2016, 9-11 decembrie, 6th International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., Arad; cu lucrarea 
Training Of The Youth Workers Through E-Learning Within The Erasmus + Project “The Suitcase, The Map And 
The Voyage Of A Youth Worker” 

 2016, 23-24 iunie Conferință internațională Bune practici pentru dezvoltarea competențelor-cheie în  învățământul 
preșcolar și primar,  UAV Arad 

 2016, mai Conferinței Internaționale Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 2015, 16 iunie, participare la conferința Psychodrama and creativ education in prison, Asociația de Psihodrama din 
Romania si Penitenciarul Arad 

 2015, 15 mai, Conferinței Internaționale Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 
psihoeducațională, Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 2014, 5-7 noiembrie, 5th International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., Arad 
 2014, 22 iunie, conferință internațională Perspectives of Higher Quality Level of the Trening os Specialists for Early 

Education and Primary Schooling cu lucrarea Limits in educational comunication. 
 2014, 27 – 29 mai, participare la Conferința europeană a Serviciilor Sociale Arad – Să investim în copii și tineri – O 

provocare pentru comunitate!, organizată de DDAC Arad, European Social Network și Universitatea Aurel Vlaicu 
Arad 

 2014, 7 martie, Simpozionului național Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 2013, 13 decembrie, formator invitat la Activitatea de abilitare curriculară în didactica limbii și literaturii române cu 
tema Limba română nematernă versus limba română ca limbă străină. Implicații psihopedagogice și didactice 
organizat de ISJ Arad, CCD Arad și Colegiul Csiky Gergely Arad 

 2013, 7-8 june,  Interdisciplinary Research in Humanities: Psychology Section, University of Debrecen, Institute of 
Psychology, "Well-being of children aged 8-11: a study in North-Western Romania" Băltăţescu, Sergiu,Oşvat, 
Claudia, Roman, Alina, Egerău, Anca, Dughi, Tiberiu 

 2012, 26 -27 octombrie, Conferința națională Educația din perspectiva valorilor organizată de universitatea “1 
Decembrie 1918” Alba-Iulia, participare cu lucrarea Orientare valorică în familie – o analiză comparativă 

 2012, 8-9 noiembrie, 4th International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., Arad, participare cu 
lucrarea Emotional intelligence and self-esteem in teenagers 

 2012, 1 – 9 august, Academia de vară cu tema Perspective noi în didactică. De la centrarea pe elev la 
abordarea prin competențe organizată de Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia; 

 2009, 21 noiembrie, Conferinţa internaţională Direcţii şi strategii moderne de formare şi 
perfecţionare în domeniul resurselor umane, Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic şi 
Ştiinţe Socio-Umane, Universitatea Politehnică Bucureşti, , participare cu lucrarea Relation teacher- 
family. Competences and expectations 

 2009, 26-28 noiembrie, Conferinţa internaţională Knowledge Based Organization, Academia 
Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu, , participare cu lucrarea Cultural practices and values 
transmitted in family 

 2009, 5-7 iulie – work-shop international Barcelona în cadrul proiectului E-Skills, Immigrant 
Women and Employability in the European Union 

 2009, 29-30 mai, Workshopul Internaţional Interculturalitatea în lumea contemporană, Arad, 
participare cu lucrarea Intercultural Education and Communication – Practical Applications  

 2008, 20-21 noiembrie - Conferinţa internaţională Research and Education in Innovation Era, 
Universitatea “ Aurel Vlaicu” Arad, , participare cu lucrarea Cultural Consumption In Family In 
Rural Area  

 2008, 27 noiembrie - Conferinţa internaţională Knowledge Based Organization, Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, , participare cu lucrarea Cultural Consumption Proposed To 



 

 

Children From Families In Rural Areas 
 2008, iunie - Work-shop-ul Interculturalitatea în lumea contemporană, organizat de Universitatea Aurel 

Vlaicu Arad şi Primăria Arad 
 2008, mai – Work-shop-ul  "Managementul Proceselor de Consultare", organizat de Centrul 

Euroregional pentru Democraţie în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, în cadrul 
proiectului PHARE „Buna Guvernare în Mediul Academic Public” 

 2007, mai – Work-shop-ul Aradul şi multiculturalitatea, organizat de Universitatea Aurel Vlaicu Arad şi 
Primăria Arad 

 2007, mai – Conferinţa Naţională de Psihologie Industrială şi Organizaţională, Cluj-Napoca 
 2006, noiembrie – Simpozionul internaţional Universitatea Aurel Valicu Arad cu lucrarea Valori şi 

personalitate. Termeni generali 
 2006, octombrie – Simpozionul naţional Educaţie-Profesionalizare-Creaţie –Iaşi cu lucrarea 

Parteneriat pentru educaţie şi creaţie 
 2006, iunie – Simpozion internaţional de promovare a art-terapiei – Timişoara, organizator UNICEF 

 2006, mai – Work-shop-ul Aradul şi multiculturalitatea, organizat de Universitatea Aurel Vlaicu Arad şi 
Primăria Arad 

 2005, mai – Work-shop-ul Aradul şi multiculturalitatea, organizat de Universitatea Aurel Vlaicu Arad şi 
Primăria Arad 

 2004, noiembrie – Simpozionul Tradiţie şi modernitate, ARAD, cu lucrarea  Studiu asupra 
implementării curriculum-ului CHARACTER FIRST la elevii claselor I-IV din municipiul Arad, 
(coautorat), publicată 

 2004, octombrie – Simpozionul Schimbări de paradigmă în ştiinţele educaţiei, ALBA-IULIA, cu 
lucrarea Anxietatea elevilor – de la manifestări funcţionale la tulburări emoţionale  

 2003, octombrie – Simpozion internaţional « Universitaria ROPET 2003 », Petroşani, cu lucrarea Cadrul 
didactic – partener în educaţie, publicată 

 2002, noiembrie – Al VI-lea Congres Internaţional de Somatoterapie, Bucureşti; 
 2002, martie – Congresul European de Somatoterapie, Strasbourg; 
 2001, noiembrie – Al V – lea Congres Naţional de Somatoterapie, Bacău; 
 2001, aprilie – Simpozionul specialiştilor în resurse umane din cadrul penitenciarelor din zona de vest, 

Buziaş; 
 1998, octombrie – Simpozion “ Abordarea interdisciplinară a consumului de alcool şi droguri”, Arad. 

 

Membru în comitet științific : 
 

 2019, 28-29 iunie, Conferință internațională Supervizarea în psihoterapie, Timișoara, România. 
 2018, 4-6 octombrie, Conferința Clujeană de Medicină Legală, Ediția I, Institutul de Medicină Legală Cluj Napoca 
 2018, 17-20 mai 2018, International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., 7th Edition, 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad; 
 2018, 22 iunie, Conferința internațională „Supervizarea în psihoterapie” Ediția I, Universitatea Tibiscus Timișoara și 

Asociația de Cercetare, Consiliere și Psihoterapie Integrativă, în parteneriat cu Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 
 2017, 30 martie Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 

psihoeducațională, Ediția a VII-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 
 2017, 3-4 noiembrie – Conferința Națională a Psihologilor școlari – drepturile și nevoile copilului. Provocări 

adresate familiei și școlii, organizată de ANPS, Oradea 
 2017, 31 martie – 1 aprilie Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția 

psihoeducațională, Ediția a VI-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 
 2017, 24-26 Martie, International Symposium Of Research And Applications In Psychology, 24th Edition, Tibiscus 

University Of Timișoara, Faculty Of Psychology 
 2016, 9-11 decembrie 2016, 6th International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., Arad; 
 2016, 23-24 iunie Conferință internațională Bune practici pentru dezvoltarea competențelor-cheie în  învățământul 

preșcolar și primar,  UAV Arad 



 

 

 2016, mai Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 
Ediția a V-a, Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 15 mai 2015, Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 2014, 7 martie, Simpozionul național Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 
Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 

 
Membru în comitet organizatoric: 
 

 2018, 17-20 mai 2018, International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., 7th Edition, 
Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

 2017, 3-5 noiembrie, Conexiuni – a X-a Conferință națională de Psihodramă, Arad, Asociația Română de 
Psihodramă, Societatea de Psihodramă J.L. Moreno 

 2017, 24-26 Martie, International Symposium Of Research And Applications In Psychology, 24th Edition, Tibiscus 
University Of Timișoara, Faculty Of Psychology 

 2016, 9-11 decembrie 2016, 6th International Symposium Reaserch and Education in Innovation Era., Arad; 
 2016, 23-24 iunie Conferință internațională Bune practici pentru dezvoltarea competențelor-cheie în  învățământul 

preșcolar și primar,  UAV Arad 
 2016, mai Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 
 2015, 15 mai Conferința Internațională Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 
 2014, 7 martie, Simpozionul național Aspecte teoretico-praxiologice în evaluarea și intervenția psihoeducațională, 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă și Universitatea Aurel Vlaicu Arad 
 2014, 22 iunie, conferință internațională Perspectives of Higher Quality Level of the Trening os Specialists for Early 

Education and Primary Schooling cu lucrarea Limits in educational comunication. 


