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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Constantinescu Mariana 

Adresă(e)   
Serviciu: Nr. 63-65, str. Gării, corp A, et. 1, cod poştal 800003, loc Galaţi, România 

Telefon(oane) 0336130164 Mobil:  

Fax(uri)    0336130164 

E-mail(uri) arsenimariana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii  11septembrie1976 
  

Sex  feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Univ. „Dunărea de Jos” din Galaţi, Fac.de Educatie Fizica si Sport – Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) 
 / formarea iniţială �i continuă  a resurselor umane din educaţie, activităti  didactice si �tiintifice 
de formare si profesionalizare, consiliere psiho-pedagogică desfa�urată in cadrul programelor 
de formative �i postuniversitare, analiza �i dezvoltare individuală �i de grup, consiliere �i 
orientare profesională. 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008-prezent 2002-2008 2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Titular Univ. „Dunărea de Jos”, Galaţi, Fac. 
Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic 

Titular Univ. „Dunărea 
de Jos”, Galaţi, 
Facultatea 
Transfrontalieră de 
Stiinţe Umaniste, 
Economice şi 
Inginereşti (extesiunea 
Cahul) 

Titular 
Universitatea de 
Stat„B.P.Hasdeu”di
n Cahul, Republica 
Moldova 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Formarea iniţială �i continiuă a studen�ilor �i 
profesorilor din inva�amantul preuniversitar 
 pentru profesionalizarea carierei didactice; 
- Instruire, dezvoltare personală,  evaluare.  

- Formarea iniţială a 
studenţilor şi absolvenţilor 
de învăţământ superior pt. 
profesionalizare pt. cariera 
didactică; 

- Formarea iniţială a 
studenţilor şi 
absolvenţilor de 
învăţământ superior 
pt. profesionalizare pt. 
cariera didactică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 
Fac. Educaţie Fizică şi Sport, Departamentul 
pentru Pregătirea Personalului Didactic , 

Universitatea „Dunărea 
de Jos” din Galaţi, 
Extensiunea Cahul – 
Facultatea 
Transfrontalira 

 

Universitatea de Stat  
„B.P.Hasdeu”din 
Cahul, Republica 
Moldova 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

- formare iniţială şi continuă a resursei 
umane din domeniul educaţiei la nivel 
preuniversitar şi postuniversitar; 

- consiliere şi orientare, 
- dezvoltare personală �i de grup, 
- formare �i supervizare în domeniul 

stiintelor educa�iei 
-  cercetare ştiinţifică în cadrul Centrului 

Interinstituţional de Consiliere şi Orientare 
Profesională (CICOP)  

- membru in echipa de cerecetare, de 
consiliere şi orientare profesională în cadrul 
centrului CICSEDD 

participarea la 
formarea iniţială şi 
continuă a resursei 
umane din domeniul 
educaţiei la nivel 
preuniversitar 

participarea la 
formarea iniţială 
şi continuă a 
resursei umane 
din domeniul 
educaţiei la nivel 
preuniversitar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2015 1996-2001 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în Psihologie Licenta in Psihologie,  Diploma de 
Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia atitudinilor, 
personalităţii, grupurilor sociale, 
managementul schimbării şi 
rezistenţa la schimbare; 
Orientare şi consiliere socio-
profesională 

 Psihologie generală,scolara, 
sociala, a personalitatii, 
organizaţională, / competenţe de 
formator în domeniul  psihologiei , 
logopediei si psihodiagnostic 

 Invatator, 
activităţi 
instructiv-
educative la 
nivelul claselor I-
IV 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei, Universitatea  
din Bucureşti 

Universitatea “Al.I. Cuza”, 
Facultatea de Psihologie si Stiinte 
ale Educatiei, Iasi 

Liceul Pedagogic 
”Costache Negri”, 
Galati 

 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e)  româna 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză, rusă, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba rusa   B1  B1  B1  B1  B1 

            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale  -Competenţe de comunicare şi de relaţionare cu copii şi tinerii, adulţii (dobândite ca urmare a 
susţinerii de activităţi didactice cu elevi, studenţii, personal didactic din cadrul programelor de 
profesionalizare a carierei didacice); 
- Competenţe de muncă în echipă; 
- cercetare ştiinţifică, consiliere �i orientare profesională în cadrul centrului CICOP; 
- comunicare, inovare in sistemul de formare continuă a didacticienilor din sistemul de 
invă�ământ superior; 
 -competen�e de formare �i perfec�ionare  în domeniul resurselor umane; 
- competen�e de consiliere,  instruire �i îndrumare a studen�ilor cu dizabilită�i. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 - Competenţe de organizare şi conducere a claselor de elevi, a grupelor de studenţi, a 
profesorilor dobândite ca urmare a desfăşurării de activităţi instructiv-educative cu aceştia. 
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Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

-.utilizare calculator şi anumite tipuri de echipamente; 
- utilizarea instrumentelor TIC necesare pentru personalul universitar specifice persoanelor cu 
dizabilită�i 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe de utilizare a mijloacelor de învăţământ (audio, video), a calculatorului (Word, 
Power Point, SPSS, Excel), dobândite la cursurile de profil din timpul studiilor de licenţă şi 
prin autoinstruire 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

aptitudini de  orator, creativitate, gandire critica; 

  

Alte competenţe şi aptitudini - proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactice cu elevii pentru învăţământul primar 
(dobândite ca urmare a studiilor din Liceul Pedagogic) 
- proiectare, realizare şi evaluare a activităţilor didactice la nivelul disciplinelor psiho- 
pedagogice pentru învământul preuniversitar şi superior (dobândite în urma studiilor de licenţă); 
- utilizarea metodelor pentru dezvoltarea gândirii critice la elevi şi studenţi (dobândite ca urmare 
a sustinerii de seminari si lucrari practice cuprinse în planul de învăţământ) 
- Indrumare lucrari stiintifice studentesti 
- indrumare de lucrari de licenta, diserta�ii, grade didactice / profesionalizarea carierei didactice 
- competenţe de cercetare, realizare şi valorificare a cercetării educaţionale  
- competen�e de consiliere psiho-pedagogică a tinerilor �i adul�ilor; 
- competenţe de consiliere şi orientare profesională, servicii de informare �i mediere; 
- competen�e de consiliere, a persoanelor cu dizabilită�ii din sistemul de invă�ământ universitar 
- mentorat educa�ional pentru formarea profesorilor din învă�ământul superior care lucrează cu 
persoane cu dizabilită�i 
 - formator, programe de formare profesională �i perfec�ionare, asigurarea calită�ii în învă�ământ 
- formare, informare, �i asistentă în dezvoltarea personală �i reintegrarea profesională 
- intocmire de rapoarte de analiză psihosocială, profilul psihoprofesional �i a raportului de 
activitate in functie de standarde �i obiectivele impuse. 

  

Permis(e) de conducere  Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Departamentul pentru Pregatirea Personalului 
Didactic 

  

Anexe Lucrări ştiinţifice  publicate 

 
 
 
 

Anexa 
 

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe şi  publicaţii (selective): - 6 articole „ISI proceegings”cu Peer-Review ale 

conferinţelor internaţionale indexate ISI Thomson Reuters; 4 articole publicate în reviste indexate BDI sau în volume „proceedings” 
ale conferinţelor internaţionale indexate BDI, 15 lucrări în extenso publicate în volumile unor conferinţe internaţionale şi naţinale 
prezentate în cadrul acestora. 
 
  

� Sesiunii de comunicări, Universitatea de Stat din Cahul, aprilie 2001 – Particularitaţi ale violenţei intrafamiliale şi 
consecinţele acesteia asupra cuplului; 

� Simpozionul Internaţional “cercetare şi istorie într-un nou milenium” , Univ. “Dunărea de Jos” Galaţi , 3 -5 mai 2001, 
Psihologia cuplului – Particularităţi ale relaţiei părinte-adolescent; 

� articol în analele DPPD  Univ. „Dunarea de Jos” Galati – Dinamica schimbarii de atitudine  / The dynamics of attitude 
change ; 

� Dinamica schimbarii de atitudine, Conferinta Internatională „Direcţii şi strategii moderne de formare şi perfecţionare în 
domeniul resurselor umane” , Universitatea Politehnica din Bucureşti, Departamentul de pregatire a personalului Didactic şi 
Stiinţe Socio-Umane, 21 noiembrie 2009, ISSN 2067- 1024; 

� Atitudinea faţă de violenţa intafamilială, 8pg., Conferinta Nationala “Poblematica educatiei in mileniul al III-lea” , 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 18-19 decembrie, 2009; 

� Modelarea relatiei dintre atitudine şi comportament, 5pg., Analele Universitatii  „Dunarea de Jos” Galati, Fascicula An V 
Nr.7, 2009; 

� Disfunctia si conflictul conjugal,  Analele Universitatii  „Dunarea de Jos” Galati, Fascicula An V Nr.8, 2009; 
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� Persuasiunea şi efectele ei asupra schimbării de atitudine, Analele Universitatii  „Dunarea de Jos” Galati, Fascicula An V 
Nr.9-19, 2009; 

� Streotipuri, Analele Universitatii  „Dunarea de Jos” Galati, Fascicula An V Nr.9, 2010; 
� Procese psihice antrenate in comunicarea trăsăturilor stereotipice, Analele Universitatii  „Dunarea de Jos” Galati, Fascicula 

An V Nr.10, 2010; 
� Menţinerea stereotipurilor, Maintaing the stereotypes, Conferinţă Internaţionala „Journees de la francophonie” Université 

“Dunărea de Jos” de Galaţi , Département de langue et littérature françaises Centre de Recherche Théorie et Pratique du 
Discours ,Galaţi, 16 -17 avril 2010 ; Melanges Francophones,  Fascicule XXIII, numero 5(volume IV) 

� Distorsionări cognitive ca instrumente colective de reprezentare şi acţiune în epocile posttotalitare, Conferinţă Internaţionala 
”IDEOLOGICAL AND CULTURAL OPENINGS WITHIN THE POSTTOTALITARIAN MILIEU” The “Lower Danube” 
University of Galaţi, Faculty of Letters Research Centre: Intercultural Communication and Literature, june 4th-5th  2010 

� Efectele comunicării persuasive asupra schimbării de atitudine, Conferinţa Internaţională ”Educaţie şi comunicare”, ediţia a 
III-a, Universitatea „Petru Maior” Târgu Mureş, 25 noiembrie 2010; 

� Stereotipuri şi stereotipizare,  Conferinţa Naţionala „Reconfigurarea socialului în România Contemporană”, Universitatea 
„Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie, Teologie, 30 noiembrie 2010; 

� Comunicarea persuasivă şi schimbarea de atitudine, Analele Universitatii  „Dunarea de Jos” Galati, Fascicula XX, 
Sociologie,An V Nr.5, 2010; 

� Stereotipurile ca instrumente colective de reprezentare şi acţiune în conştiinţa locuitorilor basarabeni, Conferinţa 
Internaţională „La frontierele civilizaţiilor. Identitate şi alteritate în conştiinţa locuitorilor Basarabeni(1812-prezent)”, 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Istorie, Filosofie, Teologie, 20-30 octombrie 2010; 

� Conferiţă Naţională”Educaţia în mileniul III” , Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic, 12 noiembrie, 2010; 

� Stereotipurile ca instrumente colective de reprezentare si actiune in constiinta locuitorilor basarabeni, Analele Universitatii 
‘’Dunarea de Jos‘’ Galati, seria Istorie, nr 10, 2011; 

� Communicabilité sociale d’une foi, Conferinta Internationala „Canons et rituels dans les pratiques discursives”  Université 
“Dunărea de Jos” de Galaţi,Département de langue et littérature françaises Centre de Recherche Théorie et Pratique du 
Discours, 8-10 avril, 2011; 

� The social communicability of faith ,Conferinta Internationala „Canons et rituels dans les pratiques discursives”  Université 
“Dunărea de Jos” de Galaţi,Département de langue et littérature françaises Centre de Recherche Théorie et Pratique du 
Discours, 8-10 avril, 2011; 

� Attitudes towards violence in the adolescent period, Conferinta Internationala” Psychosocial perspectives on quasi-coercive 
treatment of offenders violence among adolescents” Timisoara, 10-12 mai.  

� - Fenomenul opiniei la elevi in relatie cu atitudinea” , Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi. volumul “Problematica 
educaţiei în mileniul III”,   Ed. Galati University Press , pg. 7-14, ISSN 2065-3522, 2011; 

� Comunicare persuasiva si atitudine” , Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi. volumul “Problematica educaţiei în mileniul 
III”,  Ed. Galati University Press , pg. 7-14, ISSN 2065-3522, 2011 

� Attitudes towards violence in the adolescent period, Social Work Perspective of Quasi-Coercive Treatment of Offenders” 
Violence among adolescents, Psychosocial perspectives on quasi-coercive tratament of offenders, 2012,  
http://www.socio.uvt.ro/specto2012; 

� Attitude and change in education, 3rd World Conference Learning, Teaching & Educational Leadership, November 24,  
Procedia - Social and Behavioral Sciences ,WCLTA-2012; 

� Mariana Constantinescu, Effective approaches to juvenile delinquency in schools, The Fourth International 
ConferencePsycho-Social Perspectivesin the Quasi-Coercive Treatment of Offenders, Social control and vulnerable groups, 
April 24th-25th, 2013 - Timisoara (Romania), Pages 70-73, ISBN 978-88-7587-673-9,  www.medimond.com • 
info@medimond.com 

� Mariana Constantinescu, Resistance to changes in the field of the education, Procedia - Social and Behavioral Sciences 
137 ( 2014 ) 153 – 157, vol. 137, Pages 1438-1440, SEC-IASR 2013, ISSN1877-0428, 
http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/137/supp/C 

� Mariana Constantinescu, Changing and Restructuring of the Romanian Education System,  6th World Conference on 
Educational Sciences, 06-09 February 2014, University of Malta, Web: www.wces.info 

� Mariana Constantinescu, Educational actors’ involvement in the democratization process of the Romanian education 
system, 6th World Conference on Educational Sciences, 06-09 February 2014, University of Malta, Web: www.wces.info 

� Mariana Constantinescu, Teachers’ attitudes toward educational changes in Romania, 5th World Conference On 
Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG, 2014,  01-03 May, 2014, Dubrovnik, Croatia, Web: www.wcpcg.org 

� Mariana Constantinescu, Students’ attitudes toward educational changes in the Romanian pre-university education system, 
5th World Conference On Psychology, Counseling and Guidance, WCPCG, 2014,  01-03 May, 2014, Dubrovnik, Croatia, 
Web: www.wcpcg.org 

� Constantinescu Mariana,  „Atitudini ale profesorilor din sistemul de învăţământ preuniversitar faţa de reformele din sistemul 
de învăţământ ”, Conferinta Nationala “Poblematica educatiei in mileniul al III-lea – orientari , perspective si evolutii ale 
sistemelor de invatamant” , Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, editia a XI-a, noiembrie, 2014 

� Mariana Constantinescu, The Pupils’ Attitudes towards the Educational Changes Taking place In the Romanian Pre-
university Educational System, Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 177, 22 April 2015, Pages 383-
386DOI.10.1016/j.sbspro.2015.02.370 
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� Mariana Constantinescu, Teachers� Attitudes Toward Educational Changes in Romania, Procedia - Social and Behavioral 
Sciences, Volume 177, 22 April 2015, Pages 61-64, DOI.10.1016 / j.sbspro.2015.02.334 

� Mariana Constantinescu, Changing and Restructuring of the Romanian Education SystemOriginal, Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, Volume 191, 2 June 2015, Pages 432-434, DOI:10.1016/j.sbspro.2015.04.544 

� Mariana Constantinescu, Educational Actors’ Involvement in the Democratization Process of the Romanian Education 
System, Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 191, 2 June 2015, Pages 900-902,DOI: 
10.1016/j.sbspro.2015.04.544 

� Mariana Constantinescu, The Pupils’ Attitudes towards the Educational Changes Taking place In the Romanian Pre-
university Educational System, Procedia - Social and Behavioral Sciences,Volume 177, 22 April 2015, Pages 383-
386DOI.10.1016/j.sbspro.2015.02.370 

 
 
 
Experienţa acumulată în proiecte/programe de cercetare/dezvoltare: 
 
 

� 2001 secretar al Asociaţiei pentru Cooperare şi Comunicare democratică “Dialog”, or. Cahul, R. Moldova  
 

� – Cordonator de proiect în cadrul Programului de Dezvoltare Comunitară finanţat de către Fundaţia SOROS Moldova,2002 - 
Moderator de şedinţe de comunicări din cadrul proiectului;   – Rolul societăţii civile în dezvoltarea comunitar; 

 

� Membru al Centrului Interinstituţional de Consiliere şi Orientare Profesională (CICOP), Universitatea „Dunărea de Jos” 
Galaţi - aptitudini şi competenţe de cercetare ştiinţifică, de consiliere, de orientare profesională şi formare continuă. 

 

�  Membru în echipa de cerecetare Centrului Interinstituţional de Cercetări Socio-economice pentru Dezvoltare Durabilă 
(CICSEDD) din Universitatea ”Dunărea de Jos” Galaţi; 
 

� Memdru în echipa de implementare a Proiectului „Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă” PEER al ISJ si CCD, 
Galati (2003-2007) - oportunităţi de dezvoltare profesională a personalului didactic din învăţământul preuniversitar din 
judeţul Galaţi; program de formare „Managementul clasei. Managementul crizei”; format de învăţare modernă blended 
learning pentru grupul ţintă din judeţul Galaţi; 

 

� Programul de formare în Didactica specialităţii Psihopedagogie din cadrul Stagiului de formare „Calitate, inovare, 
comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învă�ământul superior”, acreditat de Ministerul Educa�iei 
prin decizia nr. 59262/25.09.2012. Certificat de participare a fost emis de furnizorul de formare Mnisterul EducaŃiei 
Naţionale, Universitatea din Bucureşti, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj Napoca, 
Universitatea Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 8 prin proiectul 
POSDRU 87/13/S/63709; 

 

� Program de formare în mentorat educaţional pentru persoanele cu dizabilită�i în Regiunea Sud-Est ”Dezvoltarea şi 
implementarea unui program-pilot integrat pentru cresterea accesului la învă�ământul superior pentru persoane cu 
dizabilită�i”, sesiunea I,II,III, furnizat de Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi prin proiect POSDRU/86/1.2/S/63951, 2007-
2013.  

 

� Program de formare �i constientizare în asigurarea calită�ii în Inva�ământul la Distan�ă –ID, in cadrul proiectului 
“Dezvoltarea �i implementarea unui system de minitorizare, îmbunătă�ire continua �i evaluare a calită�ii în învă�ământul 
superior deschis �i la distan�ă pe baza indicatorilor de performan�ă �i a standardelor international de calitate”. Certificat de 
absolvire emis de Univ. Spiru Haret, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare �i Centul pentru Dezvoltare �i 
Inovare în Educatie �i S.C.TUV Austria – România, în perioada 03.01.2011 – 31.12.2013  prin proiectul 
POSDRU/86/1.2/60720 

 

� Expert pe termen lung, psiholog in cadrul proiectului POSDRU/184/5.2/S/152593, Facilitarea accesului la ocupare prin 
dezvoltarea de programe integrate de ocupare, formare �i alte măsuri de sprijin pentru persoane din zonele rurale – 
PERFORM, AJOFM Gala�i / Universitatea Dunărea de Jos din Gala�i  

 

� Expert pe termen scurt, psiholog, in cadrul proiectului POSDRU/165/6.2/S/141595, „ADAPT:  Dreptul la EgAlitate �i Acces 
pe Pia�a muncii” S.C. RU EUROPE SRL. 

 

� Profesor formator la Workshop-uri cu tema: “Managementul calită�ii în educa�ie �i gestionarea situa�iilor de criză”; 
“Management eficient in conditiile descentralizarii sistemului de invă�ământ preuniversitar romanesc” organizate de catre 
unita�ile de inva�ămât preuniversitar.  

 

� Membru al comitetului de organizare al unei Sesiuni Stiintifice Studentesti Nationale; 
� Diplome de participare în cadrul conferin�elor interna�ionale cu tema „Direc�ii si strategii moderne de formare �i perfec�ionare 

în domeniul resursei umane di educa�ie”; “Problematica educa�iei în mileniul al III-lea, orientări, perspective �i evolu�ii ale 
sistemelor de învă�ământ”; “Educa�ie si comunicare”; ”Reconfigurarea socialului în românia contemporană”; “Direc�ii �i 
strategii modern de formare �i perfec�ionare in domeniul resurselor umane”; “Interdisciplinary approaches in scientific 
research” etc. 
 

� Membru in colectivul de realizare a dosarului pe baza caruia s-a obtinut autorizarea,  acreditarea programului de studii de 
masterat in domeniul Management Educational, Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea 
„Dunarea de Jos” din Galati 
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� Membru in comitetul de redactie a revistei  ”Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi” , DPPD, fascicula XXI – 
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Nr., Ed. Galaţi University Press, Galaţi,  pg.  ISSN 1842-1318; 

 

� Stagiu de perfecţionare în cadrul Programului de Formare Profesională Continuă, Societatea de Psihoterapie Experien�ială 
Română, Institutul Sper, Consiliere Psihologica Experientiala centrata pe adult – copil – cuplu – familie,  program acreditat 
cu aviz profesional nr. RF – II – B2/19.06.2006, Colegiului Psihologilor din Romania, Comisia de Psihologie Clinica si 
Psihoterapie. 

 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.  
 

  Data completării:                                                         Semnătura                                                        
                     septembrie 2016                                                                              CONSTANTINESCU MARIANA 

 


