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 Galați, jud. Galați, Strada Dr. Nicolae Alexandrescu nr. 4. 

+ 40723213440, + 40770471687 

Cristina.Bentea@ugal.ro, cristina.bentea@gmail.com, corina.stir@yahoo.com 

www.dppd.ugal.ro, www.fefs.ugal.ro 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL/ 

POZIȚIA ACTUALĂ 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România  
 
Prodecan  - Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Str. Gării nr. 63-65, corp B, sala B1, 800003, Galaţi 
 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  
Str. Gării nr. 63-65, corp A, et. 1, sala A105, 800003, Galaţi  

 
Coordonator - Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră  
din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 
Str. Domnească nr. 47, corp U, sala U160, etaj 1 

2013 - prezent Conferenţiar universitar doctor 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi  
Facultatea de Educație Fizică și Sport  
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Activități de formare inițială a studenților, masteranzilor, cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar în programele de studii universitare de licenţă și master; 
Activităţi de cercetare ştiințifică în domeniile Psihologiei și Științelor Educației; 
Activități de îndrumare-tutoriat și orientare-consiliere pentru cariera didactică a studenților 
din programele de studii universitare de licenţă din Universitatea „Dunărea de Jos" din 
Galați;  
Activităţi de elaborare și implementare proiecte, granturi de formare/cercetare-dezvoltare; 
Activități de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 
universitar, absolvenţilor de învăţământ superior, altor categorii de specialişti. 

Învățământ superior 

Ian. 2019 -  
Mai 2020 

Expert orientare – în proiectul „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei 
către piața muncii prin stagii de practică inovatoare” - (PRACTINOV), Cod MySMIS 
108114, POCU/90/6/19/19/108114, 2018-2020.  
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 
Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

Mai 2014 -  

Noiembrie 2015 

Expert pe termen lung – Lector/Formator în proiectul POSDRU/144/6.3/S/129743 - 
„Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea profesională a femeilor” – (PROGRES), 
Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3 „Promovarea egalităţii de 
şanse pe piaţa muncii”. 
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

Lector/ Formator cursuri de calificare nivel 2 pentru calificarea „Lucrător social” 
Lector/ Formator cursuri de calificare nivel 3 pentru calificarea „Inspector resurse umane”  
Activități de  formare teoretică și practică și de evaluare finală a grupului țintă 

mailto:Cristina.Bentea@ugal.ro
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Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

Septembrie 2010 –  

August 2013 

Expert pe termen scurt - Formator în proiectul POSDRU/87/1.3/S/51391 – „Reţea 
interregională de formare în sistem e-learning a cadrelor didactice din învăţământul 
preuniversitar” (RIFSE), Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul 
creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, DMI 1.3 „Dezvoltarea 
resurselor umane din educaţie şi formare profesională” 
Beneficiar: Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener 1).   
Alcătuirea grupului țintă de cadre didactice din regiunea de  Sud-Est; 
Prelucrarea statistică și interpretarea datelor rezultate din analiza de nevoi; 
Activități de elaborare și revizuire a conținutului curricular al modulelor și corelarea acestora cu 
analiza de nevoi; 
Dezvoltarea curriculară și transpunerea modulelor în varianta adaptată sistemului e-learning. 
Interacțiunea cu cursanții pe platforma e-learning și realizarea evaluării pe parcurs/formative 
Evaluarea finală a cursanților. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

Octombrie 2010 –  

Sept. 2012 

Expert cercetător în proiectul 08-EuroHESC-FP-003 „The Academic Profession in Europe: 
Responses to Societal Challenges/ Profesia academică în Europa: Răspunsuri la 
schimbările societății” – (EUROAC) 
Proiect de cercetare câştigat prin competiţie internațională, derulat în cadrul programului 
EuroHESC (Higher Education and Social Change) şi realizat prin colaborare internaţională 
(Eurocores Programme European Collaborative Research), cu finanţare ESF (European 
Science Foundation) şi CNCSIS în urma evaluării internaţionale (CNCSIS-
3EUROC/2010), tipul contractului: Idei FP7/CNCSIS, nr. EUROC3/2010.  
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi România 
Activități de implementare a proiectului: analiza rezultatelor interviurilor  a membrilor grupului țintă; 
analiza comparativă a rezultatelor sondajelor pe baza interviului din țările membri, în cadrul 
grupurilor de lucru formate și a temei alocate; culegerea și interpretarea rezultatelor; elaborarea 
rapoartelor parțiale asupra activităților desfășurate; participare la conferința finală de raportare a 
rezultatelor proiectului realizat prin colaborare internațională. 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

2008 – 2011 

 

Cercetător științific în proiectul CNCSIS - CEEX nr. 160/2006 - „Reţea europeană pentru 
promovarea unui model socio-economic de dezvoltare durabilă locală şi regională” 
(EURO_NET_DEVELOP), modul 3, tip proiect P-INT-VIZ, membru în echipa UDJG  
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener 4), Galaţi, România 

Activități de implementare a proiectului: studii comparative privind configurarea modelelor de 

dezvoltare durabilă din perspectivă socio-culturală, culegerea și interpretarea rezultatelor. 

Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

Mai 2009 Lecturer - în cadrul „Erasmus Network Teaching Staff Meeting”, Institutul Politehnic din 
Bragança, Escola Superior de Educação, Portugalia, Teaching activity. 
Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

2006 - 2009 Cercetător științific în proiectul „Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici 
şi mijlocii în perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici economico-
financiare” (STUD_COMP_IMM), CNMP-PNCDI II, Program 4 - „Parteneriate în 
domeniile prioritare”, contract nr. 92121/01.10.2008 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi (Partener 4), România 
Activități de implementare a proiectului 

Învățământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

2011-2013 
 

Membru în echipa proiectului  POSDRU/87/1.3/S/54379 - „Profesionişti în Educaţie 
Europeană şi Reformă” – (PEER),  din partea D.P.P.D.- Universitatea „Dunărea de Jos” din 
Galaţi (Partener 1)  
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Galaţi, România 

Implicare în faza construirii și elaborării proiectului; 
Elaborare suporturi de curs destinate formării continue a cadrelor didactice din învățământul 
preuniversitar. 

Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 
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 Noiembrie 2008 –  
Februarie 2009 

Formator în proiectul „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar: Profesorul 2000+ - promotor al TIC în educaţie”, Phare 2006 Program de 
Coeziune Economică şi Socială, finanţat de MEdC prin CNFPIP. 
Centrul „Educaţia 2000+” Bucureşti, România. 

Activități de instruire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  

 Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

Ianuarie 2009 –  

Iunie 2009 

 

Formator în proiectul „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul 
preuniversitar: Profesorul 2000+ - un profesionist al educaţiei centrate pe elev”, Phare 2006 
Program de Coeziune Economică şi Socială, finanţat de MEdC prin CNFPIP. 
Centrul „Educaţia 2000+” Bucureşti, România. 

Activități de instruire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar  

Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

August 2008 Membru în echipa D.P.P.D a proiectului PO-01-Ed1-R0F35 - Workshop exploratoriu 
„Politici, modele și strategii de dezvoltare a resursei umane în educație”, Programul 
„Idei”, Planul National de cercetare-dezvoltare-inovare II, finanţat CNCSIS. 
Coordonator: D.P.P.D. - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

Activități de instruire și formare a cadrelor didactice din învățământul universitar și preuniversitar 

Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

Iunie - iulie 2008  

 

Formator în programul de formare continuă/perfecţionare a cadrelor didactice din 
învățământul preuniversitar „Inovaţie şi schimbare în educaţie”, D.P.P.D.-Universitatea 
„Dunărea de Jos” din Galaţi, Inspectoratul Școlar Județean Galaţi (P1). 

Activități de instruire a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 

Învăţământ de formare profesională continuă, cercetare aplicativă şi consultanță 

1997-2013 Lector universitar doctor (2005-2013) 
Asistent universitar (1999-2005) 
Preparator universitar (1997-1999) 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi  
Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport  
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Activități de formare inițială în programele de studii universitare de licenţă și master a 
studenților, masteranzilor, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar; 
Activități de orientare-consiliere pentru cariera didactică a studenților de la programele de 
studii universitare de licenţă din Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați  
Responsabil academic, tutore program master Management Educațional (2010-2016); 
Activităţi de cercetare ştiințifică în domeniile Psihologiei și Științelor Educației; 
Activităţi de elaborare și implementare de proiecte și granturi de formare și de cercetare-
dezvoltare, ca expert pe termen lung, expert pe termen lung scurt, lector formator; 
Activități de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, 
universitar, absolvenţilor de învăţământ superior şi a altor categorii de specialişti. 

Învăţământ superior 

1999-2000 Psiholog sportiv 
Asistenţa psihologică, consilierea psihologică și psihodiagnoza sportivilor de performanţă  

SC ICMRS SA Galaţi - Baza sportivă ICMRS Galaţi 

Sector privat 

1999-2000 Psiholog școlar  
Psihodiagnoza preşcolarilor şi elevilor cu cerinţe educative speciale din unităţile de învăţământ 

preuniversitar din judeţul Galaţi. 
Comisia de expertiză complexă pentru învăţământ special - Inspectoratul ŞcolarJudeţean Galaţi 

Învăţământ preuniversitar 

                                     1996-1997 Profesor logoped 
Psihodiagnoza și terapia tulburărilor de limbaj la copiii cu nevoi speciale 

Școala Specială nr.  2 Galați (Școala Ajutătoare cu casa de copii), jud. Galați 

Învăţământ preuniversitar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Decembrie 2017  Certificat de absolvire curs formare continuă - Limba engleză - Nivel de 
competență lingvistică C1 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  

Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction/ production), Writing, Grammar 

Septembrie 2017  Certificat de absolvire curs formare continuă - Limba engleză - Nivel de 
competență lingvistică B2 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  

Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction/ production), Writing, Grammar 

Iulie 2017 Certificat de absolvire curs formare continuă - Limba engleză - Nivel de 
competență lingvistică B1 

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România  

Understanding (Listening, Reading), Speaking (Spoken interaction/ production), Writing, Grammar 

Mai 2008  Certificat de absolvire – Program de perfecţionare pentru ocupaţia 
Specialist resurse umane (Cod COR 241216) 
Program certificat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Ministerul Muncii, 
familiei și Egalității de șanse, autorizat de Consiliul Naţional de Formare 
Profesională a Adulţilor 

Nivelul 7  

Competenţe de lucru, evaluare, gestionare şi diagnoză în domeniul resurselor umane. 
Standard Management Group Bacău 

2000 - 2007 Doctor în Psihologie 
Titlul tezei de doctorat – Competiția și cooperarea în grupul școlar 

Nivelul 7  

Academia Română - Institutul de  Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-
Motru”,  Bucureşti, România 

1995 – 1996 Diplomă de Master / Studii aprofundate  
Specializarea Psihologia câmpului social 

Nivelul 7 

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

Medie examen disertație – 10. 
1990 - 1995 

 
 
 
 
 

Diplomă de licenţă – specializarea Psihologie   
Domeniul Socio-psiho-pedagogie 

Nivelul 6 

Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi,  
Facultatea de Filosofie, forma de învăţământ: zi. 

Medie generală de absolvire: 9.82;  Medie examen licență: 10 

ALTE CURSURI  

Noiembrie 2013 

 

Certificat de absolvire - Program de formare Mentorat educaţional 
pentru formarea profesorilor din învăţământul superior care 
lucrează cu persoane cu dizabilităţi  
Prin proiectul POSDRU ”Dezvoltarea și implementarea unui program-pilot 
integrat pentru creșterea accesului la învățământul superior pentru 
persoane cu dizabilități”- ID63951 

Nivelul 7 

The Red Point SRL, în parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea 
„Valahia” Târgovişte, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Competențe de organizare, gestionare, monitorizare, consiliere şi evaluare a activităţilor instructiv-
educative universitare desfăşurate cu persoane cu dizabilităţi 

Februarie 2013 Certificat de participare - Program de formare în Didactica specialităţii - 
Psihopedagogie  
Stagiu de formare „Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare 
continuă a didacticienilor din învățământul superior”, acreditat de Ministerul 
Educației (decizie 59262/25.09.2012), proiectul POSDRU 87/13/S/63709 

Nivelul 7  

Ministerul Educaţiei Naţionale, Univ. din Bucureşti, Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Univ. „Babeş-Bolyai” 
Cluj Napoca, Univ. Politehnica Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Modul I. Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialităţii 
Modul II. Metode moderne de formare în Didactica specialităţii 
Modul III. Metode şi tehnici de coaching folosite în practica pedagogică 
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Septembrie 2013 Diplomă de participare - Workshop Human performance between 
knowledge and skills 

Nivelul 7 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,  România – Facultatea de Educatie Fizică și Sport 

Prin Top Academic Project, 107/1.5/S ID 76822, 5 

2011-2012 

 

Certificat de absolvire - Program de formare și conștientizare în 
asigurarea calității în învățământul la distanță–ID  
Prin proiectul POSDRU/86/1.2/S/60720 „Dezvoltarea și implementarea 
unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a calității în 
învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de 
performanță și a standardelor internaționale de calitate” 

Nivelul 7  

Universitatea Spiru Haret București, TUV Austria-Romania, Academia Comercială Română 

Dezvoltarea abilităților de implementare a unui sistem de monitorizare, îmbunătăţire continuă şi 
evaluare a calităţii în învăţământul superior deschis la distanţă pe baza indicatorilor de performanţă 
şi a standardelor internaţionale de calitate 

Iulie 2009 Diplomă de absolvire -  Şcoala de vară Challenges in the Theory and 
Practice of Psychological Testing 

Nivelul 7 

Asociaţia Română de Psihologie Industrială şi Organizaţională,  
Școala Națională de Studii Politice și Administrative,  
Test Central, D&D Consultants 

Competențe de utilizare a programelor Statistică avansată 
Cunoștințe de etică şi deontologie profesională în psihologie. 

Martie 2009 

 

Certificat de  participare - Training for ITE Integration, Training service 
for operators in the system of lifelong learning and Professional 
Formation and active labours politics   
Program Leonardo Project LLP/LdV/TOI/IT/2007/403 Training for ITE 

Nivelul 7 

Universitatea „Danubius” Galaţi,  România, Educationa and Culture Dg- Lifelong learning programme 

Dezvoltarea abilităţilor de învățare continuă necesare adaptării pe piața forței de muncă  

2007-2008 Certificat de absolvire - Program postuniversitar Managementul calităţii în 
învăţământul la distanţă  

Nivelul 7  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi,  România – Departamentul de Formare Continuă şi 
Transfer Tehnologic 

Procedee şi mecanisme de tutoriat educaţional, Sisteme de instruire asistată de calculator, Tehnici 
de elaborare a materialelor didactice ID, Metodologii şi standarde în organizarea şi gestionarea 
învăţământului la distanţă 

Mai 2006 Diplomă de participare - Workshop Strategii de consiliere în carieră, 
susținut de prof. Glenn Hirsch, Universitatea din Minnesota, SUA 

Nivelul 7 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca 

Competențe de utilizare a strategiilor de consiliere în carieră 

Iunie 2006 Diplomă de participare - Workshop-uri  Provocări şi dileme etice în 
Psihologie; Terapia alegerilor realiste 

Nivelul 7 

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, Facultatea de Psihologie și Ştiinţele Educaţiei  

Competențe privind realizarea optimă a deciziilor profesionale etice în cariera de psiholog 

Martie - Mai 2005 

 

Atestat - Curs de psihodiagnostic Teste proiective - Testul Szondi Nivelul 7 

Centrul Român de Intervenţie Socială şi Psihoterapeutică Iași. 

Competenţe de inițiere, administrare şi interpretare a testului Szondi 

Iulie 2003 

  

Diplomă de absolvire Şcoala de vară Cooperare şi interdisciplinaritate 
în învăţământul universitar  

Nivelul 7 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi Centrul 
de Pedagogie şi Metodică Universitară,  Centrul Educația 2000+ Bucureşti, România, University of 
Nevada Reno, Asociaţia RWCT „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”. 

Competenţe şi abilităţi de învăţare şi de lucru în grup prin cooperare, de abordare inter şi 
transdisciplinară. 

August 2002 Diplomă de absolvire Şcoala de vară Noua paradigmă universitară: 
centrarea pe client  

Nivelul 7 

Universitatea Babeş-Bolyai  Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei şi  
Asociaţia RWCT - „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice”, București, România 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

Competenţe de utilizare a strategiilor de învățare pentru stimularea acțiunii sociale  
Competenţe de utilizare a strategiilor de dezvoltare a gândirii critice în abordare transcurriculară 
Competenţe de utilizare a metodelor interactive de predare-învățare  
Competenţe de formare a studenților în mod individualizat şi diferenţiat 

Iunie 2002 Certificat de absolvire - Stagiu de formare  continuă pentru cadrele 
didactice din învăţământul universitar Lectura şi scrierea  pentru 
dezvoltarea gândirii critice - RWCT 

Nivelul 7 

Centrul „Educaţia 2000+” Bucureşti  
Asociaţia RWCT - „Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice” Bucureşti, România. 

Competenţe de utilizare în activitatea instructiv-educativă a metodelor de dezvoltare a gândirii critice 
și a metodelor de învățare prin cooperare. 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1  

 Certificate de competență lingvistică B1, B2, C1 

Limba germană A2 A2 A1 A1 B2 
  

Competenţe de comunicare  Competenţe de comunicare orală eficientă, dezvoltate în contextul activităților profesionale de cadru 
didactic şi de formator, în stagiile de perfecţionare absolvite și în activităţile de diseminare a 
rezultatelor cercetării ştiintifice (participări la conferințe, congrese, simpozioane etc.). 

Competenţe organizaţionale/ 
manageriale 

Competenţe de organizare, monitorizare şi evaluare a activităţilor de formare şi perfecţionare (cursuri, 
seminarii, examene, ateliere de lucru, stagii de formare și perfecţionare),  
Competențe de lucru în proiecte de formare și de cercetare ştiințifică, 
Competențe de relaţionare interpersonală optimă, de cooperare și de muncă în echipă,  
Coordonare studenți la sesiunile științifice, lucrări de licenţă şi disertaţie 
Coordonare activitate practică psihopedagogică de specialitate  
Îndrumător de an/tutore studenți/masteranzi specializarea Pedagogia Învățământului Primar și 
Preșcolar/ Management Educațional 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Competențe psihopedagogice (predare-evaluare) 

Competențe de cercetare științifică în domeniul Psihologiei 

Competențe de evaluare psihologică, comunicare, cooperare în grup 
Competenţe în elaborarea de studii și proiecte în domeniul educaţional 

Competenţe informatice Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Prezi,  
Programe statistice: SPSS, AMOS, EQS, R. 
Valorificare instrumente informatice și multimedia în activităţile instructiv-educative de formare și de 
cercetare științifică. 

Alte competenţe Permis de conducere categoria B. 
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 Proiecte de cercetare-dezvoltare și formare pe bază de contract/ grant: 
 Proiect ROSE „Studiul–primul pas în performanță” (STUD-UGAL), Universitatea ”Dunărea de 

Jos” din Galați, Contract finanțare nr. 292/SGU/CI/III/18.12.2019, Lector dezvoltare personală, 
dec. 2020 - 2023; 

 Proiect ROSE „Promovabilitate și performanțe academice superioare în anul I de studii 
universitare” (StudFIFTUp), Contract finanţare nr. AG370/SGU/SS/III/10.09.2020, Expert 
consiliere profesională și orientare în carieră, octombrie 2020-2022; 

 Proiect CNFIS-FDI-2020-0336 „Creșterea accesului și integrării în învățământul superior prin 
măsuri de reducere a abandonului universitar și consilierea în carieră a studenților” (ACCES), 
Expert consiliere, aprilie-decembrie 2020; 

 Proiect ROSE „Creşterea ratei de retenţie a studenţilor din primul an universitar de la Facultatea 
de Educaţie Fizică şi Sport, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi” (StudPerformed), 
Contract finanţare nr. 180/SGU/NC/II/11.09.2019, Expert coaching şi dezvoltare personală, 
2019-2021; 

 Proiect Erasmus+ „GAMification tEcniqueS for entrepreneurial vet Teachers” (GAMEST), 
Acțiunea Cheie 2 - Parteneriate strategice,  Contract nr. 2019-1-RO01-KA202-063211 – 
Teacher, nov. 2019 - sept. 2021. 

 Proiect POCU/90/6/19/19/108114 „Sprijinirea tranziției studenților din domeniul ingineriei către 
piața muncii prin stagii de practică inovatoare” (PRACTINOV), Cod MySMIS 108114 - Expert 
orientare pe termen lung, oct. 2018-2020. 

 Proiect POSDRU/144/6.3/S/129743 „Susţinerea egalităţii de şanse şi promovarea profesională 
a femeilor” (PROGRES), Axa Prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, DMI 6.3, 
„Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” - Expert pe termen lung, formator pt calificările 
profesionale Inspector resurse umane și Lucrător social, mai  2014 – nov. 2015. 

 Proiect de cercetare 08-EuroHESC-FP-003 The Academic Profession in Europe: Responses to 
Societal Challenges (EUROAC) – proiect de cercetare derulat în cadrul programului EuroHESC 
(Higher Education and Social Change), câştigat prin competiţie şi realizat în colaborare 
internaţională (Eurocores Programme European Collaborative Research), cu finanţare ESF 
(European Science Foundation) şi CNCSIS în urma evaluării internaţionale (CNCSIS-
3EUROC/2010), tipul contractului: Idei FP7/CNCSIS, nr. Euroc3, 1 oct. 2009 - 30 sept. 2012.  

 Proiect POSDRU/87/1.3/S/51391, „Reţea interregională de formare în sistem e-learning a 
cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar” (RIFSE), Axa Prioritară 1 „Educaţia şi 
formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, DMI 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”, 
Univ. Al. I. Cuza Iaşi (beneficiar) - Expert pe termen scurt,  sept.  2010 - aug. 2013. 

 Proiect CNMP-PNCDI II „Studii de competitivitate ale sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii în 
perspectiva dezvoltării durabile locale şi regionale prin politici economico-financiare” 
(STUD_COMP_IMM), Program 4 „Parteneriate în domeniile prioritare”, contract nr. 
92121/01.10.2008, membru în echipa UDJG (P4), 2008-2011. 

 Proiect CNCSIS-CEEX nr. 160/2006 - Reţea europeană pentru promovarea unui model socio-
economic de dezvoltare durabilă locală şi regională (EURO_NET_DEVELOP), modul 3, tip 
proiect P-INT-VIZ, membru în echipa UDJG (P4), 2006-2009. 

 Proiect CNCSIS – PNCDI – PN II, Program Idei, WE nr. 140/2008 - Politici, modele şi strategii 
de dezvoltare a resursei umane în educaţie, membru în echipa de realizare şi implementare a 
proiectului, aug. 2008. 

 Proiect „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar”: 
Profesorul 2000+ - promotor al TIC în educaţie”, Phare 2006 Program de Coeziune Economică 
şi Socială, beneficiar: Centrul „Educaţia 2000+” Bucureşti, sub egida şi finanţat de MEdC prin 
CNFPIP – membru în echipă, formator, 2008-2009. 

 Proiect „Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar”: 
Profesorul 2000+ - profesionist al educaţiei centrate pe elev”, beneficiar: Centrul „Educaţia 
2000+” Bucureşti, prin CNFPIP in cadrul Programului de Coeziune Economică şi Socială Phare 
2006, membru în echipă, formator, 2008-2009. 

 Program formare continuă-perfecţionare a cadrelor didactice „Inovaţie şi schimbare în 
educaţie”, DPPD, Univ. „Dunărea de Jos” Galaţi,  ISJ Galaţi (P1), formator, 2008. 

 Proiect POSDRU/87/1.3/S/54379 „Profesionişti în Educaţie Europeană şi Reformă” (PEER), 
beneficiar: ISJ Galaţi, membru în echipa de proiect D.P.P.D. UDJ Galaţi, 2011-2013.  

 



   Curriculum Vitae   Cristina – Corina BENȚEA   

                                 01.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                 
 

         Semnătura,     
        Conf. univ. dr. Cristina – Corina BENȚEA 

Alte informații relevante: 
 Coordonator al Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră din Universitatea „Dunărea de Jos” din 

Galaţi, mai 2020 - prezent; 
 Membru în Consiliul de Cercetare Științifică al Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi; 
 Membru în Consiliul Facultății de Educație Fizică și Sport, Univ. „Dunărea de Jos” Galaţi; 
 Autor şi coautor a 2 cărţi și 13 capitole de cărţi, apărute la edituri naționale și internaționale și a peste 

60 de articole ştiinţifice publicate în volumele conferinţelor ştiinţifice internaţionale şi naţionale, în reviste 
străine sau româneşti, indexate BDI, „proceedings” ale conferinţelor internaţionale indexate ISI și BDI, cu 
Peer-Review şi comitet editorial internaţional (Lista completă publicaţii ştiinţifice). 

 Participare cu comunicări ştiinţifice la peste 60 conferinţe şi congrese, internaţionale şi naţionale, din 
ţară şi străinătate (Lista manifestărilor ştiinţifice). 

 Coordonator al Laboratorului de analiză și evaluare comportamentală, Institutul Transfrontalier de 
Ştiinţe Penale şi Criminalistice, Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați. 

 Membru al Centrului de Cercetări Interdisciplinare în Educaţie (CCIEd), Departamentul pentru 
Pregătirea Personalului Didactic - Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

 Membru Global Psychology and Language Research Association (GPLRA) 
 Membru European Network for Social and Emotional Competence (ENSEC) 
 Membru Asociația de Psihologie Industrială și organizațională (APIO) (până în 2016) 
 Membru Editorial Advisory Board International Journal of Humanities and Social Science Research 

(până în 2015). 
 Membru în Senatul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, Comisia Juridică şi  Etică a Senatului, 

2011-2015 și în Consiliul Facultăţii de EFS, 2011-2015. 
 Implicare în înființarea, evaluarea periodică și acreditarea programelor de studii de licență și master 

„Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar”, „Management educaţional”, Programul de studii 
psihopedagogice al D.P.P.D., Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi. 

 Membru în colective de redacţie ştiinţifică: Vol. „Politici şi strategii de dezvoltare regională –implicaţii 
socio-economice şi educaţionale”, Lucrările Conferinţei cu participare internaţională, Proiect CEEX/3/160/2006 
din aug. 2008, Univ. „Dunărea de Jos” Galaţi, Ed. Galaţi University Press, 2009, ISBN 978-606-8008-54-
7808(063); Vol. „Problematica educaţiei în mileniul al III-lea”, an II, Lucrările Conferinţei cu participare 
internaţională „Politici, modele si strategii de dezvoltare a resursei umane în educaţie”, Planul National de 
cercetare-dezvoltare-inovare II, Program „Idei”, finanţat CNCSIS, 29–31.08.2008, Galati University Press, 
2009, ISSN 2065-3522. 

 Keyspeaker European Conference of Psychiatry and Mental Health (Galatia 2020), 20-24 iulie 2020; 
 Membru în Board of Reviewers la International Conference PSIWORLD “Psychology and the Realities 

of the Contemporary World”, ediţiile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, Universitatea Bucureşti, Facultatea de 
Psihologie şi Ştiințele Educației. 

 Reviewer la Conferinţa Internaţională „Education and Psychology Challenges - Teachers for the 
Knowledge Society” (EPC–TKS 2013), Univ. de Petrol-Gaze Ploiești. 

 Formator   cadre didactice din învățământul preuniversitar la nivel judeţean şi naţional, proiect 
„Educaţia 2000+”, 2000-2001;  

 Profesor visiting, program Erasmus Teaching Staff Meeting 2009, Institutul Politehnic din Bragança, 
Portugalia, Escola Superior de Educação, 4-8 mai 2009, Certificat Teaching activity. 

 Titular al cursurilor de Psihologia educaţiei, Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor 
(Program de formare psihopedagogică Nivelurile I-II, zi şi postuniversitar), Fundamentele Psihologiei, 
Psihologia vârstelor/Psihologia dezvoltării (Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar-licență), Leadership 
şi dezvoltarea resurselor umane în educaţie, Psihologie organizaţională (Management educaţional - master), 
Psihologie socială (Sociologie, Resurse Umane, Teologie Ortodoxă și Asistență Socială - licență), Psihologia 
muncii (Resurse Umane - licență), Psihologie generală (Facultatea de Medicină și Farmacie), Tehnici de 
identificare a comportamentului simulat în cercetarea criminalistică, Psihologia infracționalității. 
Infracționalitatea informatică (Științe Penale și Criminalistică - master, Combaterea Criminalității Informatice - 
master/ Facultatea de Științe Juridice, Sociale și Politice); 

 Orientarea și consilierea studenților în cariera didactică, coordonare practică pedagogică. 

Anexe  Diplome, acte de studii, certificate, fișe de evaluare etc.  
 Lista completă a publicaţiilor ştiinţifice, Lista manifestărilor ştiinţifice. 


