Curriculum vitae
Europass
Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume

David Marinela Doina

Adresa
Telefon
E-mail
Cetăţenia
Data naşterii

daviddoina@ yahoo.com
Română

12.06.1963

Experienţa profesională
Perioada

martie 1998 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Conferentiar universitar dr. Facultatea de Drept; Prorector Ştiinţific Universitate, membru în Comisia de
Relaţii Publice, Imagine Universitară si Publicitate a Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş.

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Drept şi în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice ,
precum si in cadrul Programelor de master, publicarea de cursuri şi suporturi de seminar pe suport scris şi
în format electronic, coordonarea, elaborarea unor volume de studii, conducerea unor echipe şi cercuri
ştiinţifice studenţeşti, participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea
de cărţi, studii şi articole, activitate de cercetare in diferite echipe de cercetare. Pregătirea şi implementarea
campaniei publicitare privind oferta educaţională a Universităţii „Dimitrie Cantemir”,cât şi promovarea
activităţii de cercetare ştiinţifică în cadrul Universităţii, prin organizarea anuală a Simposioanelor şi
Conferinţelor Internaţionale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş
Învăţământ universitar

Perioada

Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2010-2003

Conferenţiar în cadrul . Facultatea de Ştiinţe Economice; pe disciplinele Istoria Economiei Naţionale şi
Istoria Gândirii Economice , Sociologie, în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş.
Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul , Facultatea de Ştiinţe Economice, publicarea de cursuri şi
suporturi de seminar pe suport scris şi în format electronic, coordonarea, elaborarea unor volume de studii,
conducerea unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti, participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice
naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, activitate de cercetare in diferite echipe de
cercetare.
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-Mureş
Învăţământ universitar
2003-2001
Lector universitar dr. Facultatea de Ştiinţe Economice
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Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia şi postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, a unor cursuri, publicarea de
cursuri şi suporturi de seminar pe suport scris şi în format electronic, coordonare de lucrări de licenţă,
coordonarea şi elaborarea unor volume de studii, conducerea unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti,
participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi
articole, activitate de cercetare in diferite echipe de cercetare. Definitivarea Tezei de Doctorat la
specializarea Filosofie.
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş
Învăţământ universitar
2001-1998
Lector universitar dr. Facultatea de Ştiinţe Economice
Susţinerea de cursuri şi seminarii la disciplinele,Istoria Economiei Naţionale şi Doctrine economice,
desfăşurarea activităţii de cercetare, susţinerea examenelor şi referatelor de specialitate în vederea
elaborării Tezei de Doctorat.
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş
Învăţământ universitar

Perioada 17.12. 1998-28.02.1993
Funcţia sau postul ocupat

Muzeograf

Principalele activităţi şi responsabilităţi Desfăşurarea acţivităţilor specifice domeniului de cercetare, participarea la conferinţe şi simpozioane
naţionale, organizarea de expoziţii tematice, activitate de teren ce a constat în cercetarea, achiziţionarea de
obiecte de patriminiu ,cu precădere obiecte de cult, icoane pe sticlă şi pe lemnă .Studierea obiceiurilor
ceremoniale de pe Vale Superioară a Mureşului şi simbolistica specifică obiectelor de cult şi ţesăturilor
tradiţionale. Organizarea de manifestări specifice departamentului de cercetare etnografică, de cercetare a
elementelor de cultură şi civilizaţie tradiţională. Noiembrie 1997 absolvirea programului de pregătire
postuniversitară “Bazele Muzeologiei” specializarea: muzeologie, curs absolvit la Centrul de Perfecţionare a
Personalului din Cultură şi artă de pregătire postliceală şi postuniversitară sub patronajul Ministerului
Culturii
Numele şi adresa angajatorului

Muzeul de Etnografie, Târgu-Mureş, Piaţa Trandafirilor nr.3

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Domeniul de cercetare

Perioada

28.30.1993-1.07.1987

Funcţia sau postul ocupat

Profesor de ştiinţe socio-umane

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de predare-învăţare, consiliere şi pregătirea elevilor pentru susţinerea examenului de bacalaureat,
coordonarea activităţii cercului de filosofie şi istorie,pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiadele de
ştiinţe socio-umane. Septembrie 1990 susţinerea examenului de Definitivat specializarea: Filosofie la
Universitatea “Babes – Bolyai” Cluj – Napoca
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Liceul Teoretic „ Salamon ”, Gheorgheni, Jud. Harghita
Învăţământ liceal

Perioada 1983-1987
Calificarea / diploma obţinută Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi Facultatea de Istorie – Filosofie, specializarea: Filosofie-Istorie
Diplomă de Licenţă în profilul Filosofie
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Filosofie,Istorie şi ştiinţe socio-umane
Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi

Perioada 1977-1981
Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Bacalaureat

Domenii principale studiate / competenţe Arte plastice
dobândite
I
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorul de formare

Liceul Pedagogic Târgu Mureş, profilul Arte plastice

Educaţie şi formare
Perioada Aprilie 2003
Calificarea / diploma obţinută Obţinerea titlului de conferenţiar, pe disciplinele: Istorie Economică şi Sociologie
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite

Domeniul principal Istorie Economică şi Sociologie Economică
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Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Educaţiei
învăţământ/furnizorul de formare
Perioada

Septembrie 2001

Calificarea/ diploma obţinută Susţinerea tezei de doctorat , cu titlul: „Semn şi Simbol în creaţia tradiţională românească”
Domenii principale studiate / competenţe Filosofie, hermeneutică şi filosofia culturii
dobândite
Numele şi tipul istituţiei de învăţământ / Facultatea de Folosofie Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
furnizorul de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite

Decembrie 2001
Doctor în Filosofie
Domeniul principal de studiu Filosofie

Numele şi tipul instituţiei de Ordinului MEC nr 5285 din 28.12.2001
învăţământ/furnizorului de formare
Perioada

Noiembrie 1997

Calificarea/diploma obţinută Absolvirea programului de pregătire postuniversitară “Bazele Muzeologiei” specializarea muzeologie:
Domenii principale studiate/competenţe
dobândite

Muzeologie

Numele şi tipul instituţiei de Centrul de Perfecţionare a Personalului din Cultură şi artă de pregătire postliceală şi postuniversitară sub
învăţământ/furnizorul de formare patronajul Ministerului Culturiii
Perioada Septembrie 1990
Calificarea / diploma obţinută Susţinerea examenului de Definitivat specializarea: Filosofie
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Filosofie
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Filosofie şi Istorie

Perioada 1983-1987
Calificarea / diploma obţinută Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi Facultatea de Istorie – Filosofie, specializarea: Filosofie-Istorie
Diplomă de Licenţă în profilul Filosofie
Domenii principale studiate / competenţe
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Filosofie,Istorie şi ştiinţe socio-umane
Universitatea “Al.I. Cuza” Iaşi

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

Nivel european (*)

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris
Exprimare

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

Utilizator
B2 experiment
at

Engleza

Utilizator
independent

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi
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Competente şi abilităţi sociale

-

spirit de echipă obţinut în calitatea mea de membru în echipe de cercetare şi colectivele de redacţie
ale unor publicaţii de specialitate

-

în calitate de membru în proiectul cultural cu tema „Dezvoltare regională şi multiculturalitate în
Uniunea Europeană”, proiect finanţat pe bază de contract (nr. 21165 din 27.04.2007) de Primăria
Municipiului Tg. Mureş am coordonat activităţile secţiunii de Ştiinţe socio-umane şi de asemenea am
colaborat cu ceilalţi membrii ai echipei pentru publicarea studiilor prezentate cu acest prilej în volum,
la Editura RISOPRINT, acreditată CNCSIS .

-

o bună capacitate de comunicare obţinută, în special, ca urmare a experienţei mele de la catedră, atât
în învăţământul preuniversitar cât şi în cel universitar

-

în calitate de secretar ştiinţific atât la Facultatea de Ştiinţe Economice şi apoi în calitatea de Secretar
ştiinţific Universitate, Director al Centrului de Cercetare Ştiinţifică şi membru în Comisia de
Comunicare,Relaţii Publice şi Imagine Universitară, am colaborat eficient pentru editarea volumelor
care au cuprins lucrările cu caracter ştiinţific prezentate în cadrul simpozioanelor şi conferinţelor
organizate anual de Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş.
Membru în proiecte naţionale şi interntionale:

Proiectul CULTURAL
„Dezvoltare regională şi multiculturalitate în Uniunea Europeană”
Proiect finanţat pe bază de contract (nr. 21165 din 27.04.2007) de Primăria Municipiului Tg. Mureş.
Poziţia: membru în elaborarea proiectului

Proiect CNCSIS

Paradigm Stat-Biserică în regimul comunist şi istoria recentă. Biserica Greco- Catalică din

Zona Mureş- Târnave
Competiţia: 2008, punctaj obţinut: 88 puncte
Poziţia: membru

Proiect POSDRU
“Pregătirea practică a studenţilor – premisă a inserţiei eficiente pe piaţa muncii”
Poziţia: Manager comunicare şi relaţii publice.
Investeşte în oameni !
Proiect cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului: “Pregătirea practică a studenţilor – premisă a inserţiei eficiente pe piaţa muncii”
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/61514
Beneficiar: Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş

Erasmus IP Summer School
Teaching Staff Mobility
A.S.T.R.A.
Arab Springs and Transitions: A New Perspective on the Euro-Med Partnership, First Edition
Catania 9-22 June 2013
„Possible paradigm of the Romanian transition- social and cultural mutations”
A.S.T.R.A.
Arab Springs and Transitions: A New Perspective on the Euro-Med Partnership, 2ND Edition
Catania 8-21 June 2014
„Europe-synchronism, gaps and integrate: economic, social, cultural in postmodernity”

Proiect ERASMUS+
„Equality in Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics”,
ERASMUS+2018-1-PT01-KA201-047422 (e-STEAM)
Start: 01-10-2018 – Final: 30-09-2020
Acțiune-cheie: Cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici
Tipul de acțiune: parteneriate strategice pentru educația școlară
Coordonator: Agrupamento de Escolas de Silves, Largo da República 8300-111, Silves,
Portugalia. Parteneri:First Private School Leonardo da Vinci Ltd, Russe, Bulgaria, Dimitrie
Cantemir University of Targu Mures, Tg.Mures, Romanaia, INSTITUTE OF
ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT, Larisa, Grecia, Fundación Universitat Jaume I –
Empresa, Castellón de la Plana, Spania, FUNDATIA PROFESSIONAL, Tg.Mures, Romania
Project Website http://e-steamerasmusproject.com/
Facebook page https://www.facebook.com/ESteamErasmusProject/
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

































- competenţe de leadership în calitatea mea de cadru didactic:
- spirit organizatoric, competenţă dobândită prin organizarea de conferinţe şi simpozioane
naţionale şi internaţionale.
Organizarea lucrărilor Conferinţelor Naţionale şi Simposioanelor Internaţionale din cadrul
Universităţii “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş
Membru în comitetele ştiinţifice de organizare 12 conferinţe/ sesiuni de comunicări
organizate de către Universitatea “Dimitrie Cantemir” (secţiunea Ştiinţe socio-umane),
5 naţionale şi 7 internaţionale
Membru în colectivele de redactere şi corectură al volumelor publicare de către universitate cu
ocazia Conferinţelor şi Simpozioanelor naţionale şi internaţionale,
Coordonarea activităţii de culegere şi prelucrare a materialelor din domeniile de cercetare
ştiinţifică, vizate pentru a fi publicate în volume de specialitate şi Analele Universităţii Dimitrie
Cantemir” Târgu Mureş, în perioada 1998-2008
Organizarea concursului de şah pentru elevii din învăţământul preuniversitar 18 februarie 2008
Asigurarea participării Universităţii “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş ca principal partener la
Olimpiada Naţională de istorie ediţie organizată în Târgu-Mureş, în perioada 30 aprilie - 4 mai
2008
Organizarea şi găzduirea în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţea Mureş a lucrărilor
consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice din domeniul ştiinţelor socio-umane, învăţământul
preuniversitar, 10 septembrie 2008.
Organizarea Conferinţei Internationale- Challenges of European Integration, octombrie 2008
Organizarea concursului de şah pentru elevii din învăţământul preuniversitar 18 februarie 2009.
Găzduirea şi organizarea concursului de cultură generală pentru liceele din Târgu –Mureş cu
ocazia desfăşurării activităţilor din cadrul ediţiei locale a manifestării ‟‟Festivalului Liceelor
5 mai 2009\
Participarea la premierea elevilor olimpici căştigători la faza naţională , elevi din cadrul
liceelor din Târgu-Mureş, recompensaţi de către Primăria oraşului cu ocazia manifestărilor
prilejuite de activităţile „ Zilelor Târgu-Mureş”, 28 mai 2009
Organizarea lucrărilor Conferinţei Internationale, „Dimension of Changes at the Beginning of
the XXI st Century”, octombrie 2009
Organizarea concursului de şah pentru elevii din învăţământul preuniversitar februarie 2010.
Organizarea şi găzduirea în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţea Mureş a lucrărilor
consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice din domeniul ştiinţelor socio-umane, învăţământul
preuniversitar, 10 septembrie 2008, septembrie 2009, septembrie 2010.
Organizarea Simpozionului Ştiinţific Internaţional ”Development – Rearch - Education”, 28-29
octombrie 2010, membru al colectivului ştiinţific, volum apărut în Editura Risoprint Cluj-Napoca
Simposionul a avut ca invitaţi de onoare foşti Diplomaţilor de carieră:
Aurel Turbăceanu- fost Diplomat în Orientul Mijlociu
Ioan Budura- fost Diplomat în China
Traian Pleşca- fost Diplomat în spaţiul German
Vasile Buga- fost Diplomat în Federaţia Rusă
Manager pe probleme de comunicare şi relaţii publice în:
Titlul proiectului:
Proiect POSDRU
Pregătirea practică a studenţilor-premisă a inserţiei eficiente pe piaţa muncii
Cod contract: POSDRU/90/2.1/S/61514
Beneficiar: Universitatea „‟Dimitrie Cantemir‟‟ din Tîrgu-Mure
Organizarea concursului de şah pentru elevii din învăţământul preuniversitar februarie 2011.
Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a studenţilor şi masteranzilor din din 15 aprilie
2011
Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a profesorilor şi elevilor din licee pentru
ştiinţe socio-umane, aprilie 2011
Participarea la promovarea ofertei educaţionale a Universităţii în cadrul “Târgului de ofertă
educaţională” de la Mureş Mall, Tg-Mureş, aprilie,2011
Participarea la modulul de formare în managementul universitar “Comunicare în
managementul universitar”, organizat în cadrul proiectului strategic, Îmbunătăţirea
Managementului Universitar.curs absolvit, conform certificatului nr.M14/35 din 30 septembrie
2011.
Organizarea Simposionului Ştiinţific Internaţional “Performance and Innovation in
Education,” octombrie 2011, membru în comitetul ştiinţific şi comitetul de organizare
Participarea la promovarea ofertei educaţionale a Universităţii în cadrul “Târgului de ofertă
educaţională” de la Promenada Mall, Tg-Mureş, aprilie, 2012
Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a studenţilor şi masteranzilor din mai 2012
Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a profesorilor şi elevilor din licee pentru ştiinţe
socio-umane, mai 2012
Organizarea Simposionului Ştiinţific Internaţional “Performance and Innovation in
Education,” noiembrie 2012, membru în comitetul ştiinţific şi comitetul de organizare
Organizarea concursului de şah pentru elevi ,februarie 2013
Participarea la promovarea ofertei educaţionale a Universităţii în cadrul “Târgului de ofertă
educaţională” de la Promenada Mall, Tg-Mureş, martie , 2013
Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a studenţilor şi masteranzilor din mai 2013
Organizarea concursului de eseuri pentru elevi, cu titlul: “De ce optez pentru o carieră juridică”,
Ediţia I, mai 2013 5
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Organizarea Simpozionului Ştiinţific Internaţional ”Development -Rearch-Education”, 28-29
octombrie 2010, membru al colectivului ştiinţific, volum apărut în Editura Risoprint Cluj-Napoca.



































Competenţe digitale

Organizarea Târgului Intreprinderolor simulate şi al Firmelor de exerciţiu, prima Ediţie
desfăşurată în cadrul derulării Proiectului, Pregătirea practică a studenţilor-premisă a inserţiei
eficiente pe piaţa muncii, mai 2013
Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a profesorilor şi elevilor din licee pentru
ştiinţe socio-umane, mai 2013
Participarea prin susţinerea de cursuri în limba engleză în:anul 2013 la Erasmus IP Summer
School, A.S.T.R.A. – Arab Springs and Transitions: A New Perspective on the Euro-Med
Partnership, First Edition Catania 9-22 June 2013, susţinerea cursului: Possible paradigm of the
Romanian transition- social and cultural mutations
Organizarea Simposionului Ştiinţific Internaţional “Performance and Innovation in
Education,” noiembrie 2013 membru în comitetul de organizare şi colectivul de redactare
Participarea la promovarea ofertei educaţionale a Universităţii în cadrul “Târgului de ofertă
educaţională”, Promenada Mall, Tg-Mures, martie, 2014
Organizarea Sesiunii de comunicări ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor,comitetul de
organizare, mai 2014,
Organizarea concursului de eseuri pentru elevi, cu titlul: “De ce optez pentru o carieră juridică”,
Ediţia II, mai 2014
Realizarea demersului pentru înfiinţarea din anul universitar (2014-2015) a “Clasei Confucius”
în cadrul Universităţii cu scopul promovării limbii şi culturii chineze.
Organizarea concursului de geografie pentru elevii din învăţământul preuniversitar, mai 2014
Participarea prin susţinerea de cursuri în limba engleză în:anul în: 2014 la Erasmus IP
Summer School, Arab Springs and Transitions: A New Perspective on the Euro-Med Partnership,
2ND Edition Catania 8-21 June 2014, susţinerea cursului: Europe-synchronism, gaps and
integrate: economic, social, cultural in postmodernity
Promovarea ofertei educaţionale a specializărilor existe în cadrul cursurilor postliceale ale
Universităţii în Judeţele Mureş şi Bistriţa, iulie-septembrie 2014
Organizarea consfătuirilor anuale a cadrelor didactice din mediu preuniversitar, specializările:
geografie, ştiinţe socio-umane, 19-26 septembrie 2014
Membru în comisiile de licenţă în anii universitari; 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 20132014
Secretar Ştiinţific al Universităţii din anul 2006 până în anul 2016
Prorector Ştiinţific dim mai 2016 până în prezent
Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în anul universitar 2016-2017
Organizarea Simposionului Ştiinţific anual al studenţilor, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Organizarea Simposioanelor ştiinţifice anuale din anul 2007 până în prezent
Organizarea cursurilor din cadrul Clasei de limbă, cultură şi civilizaţie chineză în perioada
anilor universitari: 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017.
Organizarea
Conferinţei
Internationale,
LITERATURE,
DISCOURSE
AND
MULTICULTURAL DIALOGUE în colaborare cu ALPHA Institute for Multicultural Studies
„GHEORGHE ŞINCAI” Institute for Social Sciences and the Humanities , Tîrgu Mureş „Dimitrie
Cantemir” University, Tîrgu Mureş, Editia a-4-a mai 2017 şi ediţia a-5-a decembrie 2017.
Conferinţă ce urmează să fie indexată în baza de date Thomson Reuters Web of Knowledge
(ISI).
Organizarea Conferinţelor anuale ale Universităţii din lunile, octombrie, decembrie, mai, 2018, 2019,
2020, şi a Simposioanlor anuale ale studenţilor din luna mai.
Activitate didactică şi de cercetare:
Cărţi apărute în editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002:
Semn şi simbol în creaţia tradiţională românească, 291 pag, ISBN, 973-35-1352-0
Repere în istoria gândirii economice, 196 pag, ISBN, 973-35-1532-X
Istoria Economică Ed. Dacia, 291 pag, ISBN, 973- 35- 1352-0
Prefaţă la lucrarea, Managementul activităților comisiei metodice al profesorilor consilieri
școlari din Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională, autor, Dan Ţeculescu.
Prefaţă şi referent ştiinţific la volumul de diseminare a rezultatelor Proiectelor Erasmus+.
Volumul, Educaţie, proiecte, inovare: exemple de bune practice între parteneri europeni,
Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2019, ISBN 978-973-53-2460-5
Postfaţă la cartea, Autocunoaşterea metodă în dezvoltare personal a elevului- Ghid didactic, Autor
Angela Fetenţi
Coeditor la Volumul, Dimensiuni ale Educaţiei in Contextul Dezvoltării Durabile, Editura
Risoprint, Cluj-Napoca, 2020, ISBN, 978-973-53-2459-9
75 de lucrări cu caracter ştiinţific publicate la conferine naţionale şi internaţionale
Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM )

Conf.univ.dr. David Doina
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