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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANGHELACHE VALERICA 

Adresă(e) Str. Gării, Nr. 63-65, etaj 1, corp A, cam. A105, cod 800003, Galaţi, România 

Telefon(oane) + 40 336 / 130164   

Fax(uri) +40 236 / 321307 

E-mail(uri) vali_ang@yahoo.fr; Valerica.Anghelache@ugal.ro  
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 05.03.1974 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic - Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport 
 
Educaţie – Învăţământ superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 octombrie 2013 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea iniţială a studenţilor / absolvenţilor de învăţământ superior în vederea profesionalizării  
pentru cariera didactică (activităţi de curs şi seminar); 
- Cercetare ştiinţifică; 
- Coordonare lucrări de licență și disertație; 
- Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, universitar 
- Perfecţionarea cadrelor didactice prin definitivat şi grade didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1 octombrie 2007 – 1 octombrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea iniţială a studenţilor / absolvenţilor de învăţământ superior în vederea profesionalizării  
pentru cariera didactică (activităţi de curs şi seminar); 
- Cercetare ştiinţifică; 
- Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, universitar 
- Perfecţionarea cadrelor didactice prin definitivat şi grade didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1 octombrie 2005 – 1 octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea iniţială a studenţilor / absolvenţilor de învăţământ superior în vederea profesionalizării 
pentru cariera didactică (activităţi de curs şi seminar); 
- Cercetare ştiinţifică; 
- Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1 octombrie 2002 – 1 octombrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Formarea iniţială a studenţilor / absolvenţilor de învăţământ superior în vederea profesionalizării 
pentru cariera didactică (activităţi de seminar); 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1 septembrie 1997 – 1 octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Profesor metodist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea, organizarea şi desfăşurarea stagiilor de formare continuă a personalului din învăţământul 
preuniversitar 

Numele şi adresa angajatorului Casa Corpului Didactic Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Formarea continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Abilitare în domeniul de studii universitare de doctorat Științe ale Educației / atestat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Coordonare lucrări doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea București 

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Mentorat educaţional pentru persoanele cu dizabilități „Dezvoltarea și implementarea unui program-
pilot integrat pentru cresterea accesului la învățământul superior pentru persoane cu dizabilităţi” / 
Certificat absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe de gestionare a activităţilor didactice desfăşurate cu studenţii cu dizabilităţi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi / Ministerul Educaţiei Naţionale 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Managementul calităţii în învăţământul la distanţă” / Certificat absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe de proiectare a cursurilor de formare în sistem e-learning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi - Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic 

Perioada 2002 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul schimbărilor educaţionale 
Dezvoltare organizaţională, Politici educaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Perioada 1998 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate/Master - Educaţie interculturală (examen disertație) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe de comunicare interculturală, de analiză și proiectare a unui curriculum intercultural 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

Perioada  1992 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă în Ştiinţe ale Educaţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline psihopedagogice – Competențe didactice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Filosofie, Specializarea: Pedagogie 

Perioada 1988 - 1992 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline filologice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Şcoala Normală „C. Negri” Galaţi 
  

Limba(i) maternă(e) Română  
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) franceză, engleză, germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  Fr C1 Fr C 1 Fr B2 Fr B2 Fr B2 

  En B2 En B2 En A2 En A2 En A2 

  D B 1 D B 1 D A 2 D A 2 D B 1 
 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic, de membru în 
diferite echipe de lucru la nivelul D.P.P.D. 

- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent fiind membru în comisia de calitate 
a facultăţii) 

- competențe de muncă în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - managementul echipei 
- leadership etc. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- abilităţi IT 
 

  

Permis(e) de conducere Da, categoria B 
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Informaţii suplimentare I. Domenii de competenţă: 
Pedagogie, Managementul schimbărilor educaţionale, Educaţie interculturală, Pedagogia 
învăţământului primar şi preşcolar, Management educaţional, Managementul clasei de elevi, 
Consiliere psihopedagogică, Politici educaţionale 
 

II. Membru al asociaţiilor profesionale / centrelor de cercetare: 
 Membru al Centrului pentru Cercetări Interdisciplinare în Educaţie din cadrul Universităţii „Dunărea 
de Jos” din Galaţi (2013-prezent). 
 Membru al Centrului Interinstituţional de Cercetări Socio - Economice pentru Dezvoltare Durabilă 
(C.I.C.S.E.D.D.), componentă a Centrului Interinstituţional de Consiliere şi Orientare Profesională 
(C.I.C.O.P.) din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (până în 2013); 
 Membru al Asociației Learn & Vision 
 

III. Proiecte-Programe: 
 2014-2020 – Proiectul POCU „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către piața 
muncii prin stagii de practică inovatoare” PRACTINOV - POCU/90/6/19/19/108114 (expert orientare) 
 2016-2017- Proiectul „Universitatea vârstei a treia” (U3A), coordonator Universitatea „Dunărea de 
Jos” Galați (membru în echipă, formator) 
 2011-2013 - Proiectul „Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă” (PEER), 
POSDRU/87/1.3/S/54379 (membru în echipă, formator); 
 2009-2013 - Proiectul PNCDI InterRe-l, FSE-POSDRU– Rețea interregională de formare în 
sistem e-learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, coordonat de Universitatea „Al. 
I. Cuza” Iaşi, D.P.P.D. (membru în echipă, formator); 
 2008-2012 - Programul de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar 
„Inovaţie şi schimbare în educaţie”, acreditat de C.N.F.P., coordonat de Universitatea „Dunărea de 
Jos” Galaţi – D.P.P.D. şi finanţat de M.Ed.C. (membru în echipă, formator); 
 2009-2011 - Proiectul FSE-POSDRU „Consolidarea capacităţii instituţionale a consorţiului 
regional al regiunii de dezvoltare sud-est” (membru în echipă); 
 2006-2008 - Proiectul CNCSIS – CEEX nr. 160/2006 – Reţea europeană pentru promovarea unui 
model socio-economic de dezvoltare durabilă locală şi regională (EURO_NET_DEVELOP) (membru 
în echipă); 
 2008 - Proiectul CNMP – PNCDI II nr. 4141 / 2008, tipul proiectului PC, programul 4 „Parteneriate 
în domeniile prioritare” – Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în 
perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici economico-financiare 
(STUD_COMP_IMM), conducător de proiect Universitatea Danubius Galaţi, în parteneriat cu 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Centrul Interinstituţional de Cercetări Socio - Economice 
pentru Dezvoltare Durabilă (CICSEDD) (membru în echipă); 
 2008 - Proiectul CNCSIS – PNCDI – PN II – Program Idei – WE nr. 140/2008 – Politici, modele şi 
strategii de dezvoltare a resursei umane în educaţie (membru în echipă); 
 2006 - Programul naţional de perfecţionare a cadrelor didactice coordonat de Institutul de Ştiinţele 
Educaţiei din Chişinău 

IV. Premii 
 2006 – Premiul UNIVERSITARIA al Editurii Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi pentru 
lucrarea „Educaţie interculturală”; 
 

V. Volume publicate: 
 Metodica activităților instructiv-educative din grădiniță. Ghid pentru examenele de definitivat și de 
grade didactice, 2017, Editura Didactică și Pedagogică, București, , ISBN 978-973-611-828-9 
 Managementul schimbărilor educaţionale. Principii, politici, strategii, 2012, Editura Institutul 
European, Iaşi, seria Ştiinţele Educaţiei, colecţia Academica, ISBN 978-973-611-828-9; 
 Educaţie interculturală, 2006, Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” Galaţi, ISBN: (10) 973 
– 627 – 277 – X; ISBN (13) 978 – 973 – 627 – 277 – 6 
 
 

VI. Alte aspecte relevante: 
 Reviewer pentru lucrările înscrise la International Conference “Psychology and the realities of the 
contemporary world” (Universitatea Bucureşti, Romania) pentru publicare in revista Procedia - Social 
and Behavioral Sciences (ISSN: 1877-0509) editura ELSEVIER (www.elsevier.com) indexată 
ScienceDirect, Scopus, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of 
Science); 
 Reviewer pentru International Journal of Humanities and Social Science Research, ISSN: 2371-
1655 
 Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale de Ştiinţe ale Educaţiei „Learning for life”, 
Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (2013 – prezent); 
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 Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale de Ştiinţe ale Educaţiei „International 
Conference on Innovation in Psychology, Education and Didactics (ICIPED)”, Universitatea „Vasile 
Alecsandri” Bacău, România (din 2017) 
 Membru în comitetul editorial ştiinţific al American Journal of Education and Learning, ISSN: 2518-
6647 
 Membru în comitetul editorial ştiinţific al International Journal of Humanities and Social Science 
Research, ISSN: 2371-1655 
 Membru în comitetul editorial ştiinţific al revistei BDI Education and Development, Research and 
Practice, ISSN: 2392 – 8255, indexată BASE, Google Scholar, OAJI, ESJI 
 Membru în comitetul ştiinţific al revistei BDI Comunicare interculturală și literatură, ISSN: 1844-
6965, indexată IndexCopernicus, MLA, Fabula 
 Experienţă în formarea continuă a cadrelor didactice, din 1997; 
 Formator în cadrul programelor Universitatea vârstei a treia, RIFSE, Inovaţie şi schimbare în 
educaţie; 
 Evaluator în comisiile de examinare a cadrelor didactice pentru obţinerea gradelor didactice II şi I ; 
 Cadru didactic în cadrul cursului postuniversitar de profesionalizare psihopedagogică şi metodică 
organizat de D.P.P.D. Galaţi; 
 Implicare în elaborarea de documente curriculare, programe educaţionale şi alte materiale suport 
pentru formarea iniţială şi continuă a resursei umane din educaţie; 
 Implicare în derularea proiectelor de cercetare educaţională, ca membru în echipă / formator 
 Elaborarea şi publicarea a peste 50 articole ştiinţifice prezentate la conferinţele ştiinţifice locale 
naţionale şi internaţionale; 
 Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare (ARACIS) a programului de studii al 
D.P.P.D., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (2006, 2007, 2008); 
 Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare (ARACIS) a programului de studii 
Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (P.I.P.P.), Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 
(2009, 2016) - coordonator al programului de studiu; 
 Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare (ARACIS) a programului de studii de 
masterat didactic interdisciplinar „Management educaţional”, Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi (2010); 
 Membru în colectivul de realizare a dosarului de acreditare (CNFP) a programului de formare 
continuă al D.P.P.D. - Inovaţie şi schimbare în educaţie, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi; 
 Membru al colectivului de organizare a conferinţei ştiinţifice a D.P.P.D. Galaţi „Problematica 
educaţiei în mileniul al III-lea”; 
 Coordonatorul programului de formare continuă din cadrul D.P.P.D.  
 Membru în consiliul facultăţii (2012-2016) 
 Membru în comisia de calitate a facultăţii (2014 – prezent) 

  

Anexe - 

 
 

 


