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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
STANCIU, Cezar Ionuţ
Adresă(e) Calea Câmpulung, bl. 31C, sc. A, apart. 4, Târgovişte

Nume / Prenume
Telefon(oane)

Mobil:

0727211875

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

cezar_stanciu2003@yahoo.com
Română
26.02.1980
Masculin

Locul de muncă vizat / Asistent universitar
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

01.10.2012 – până în prezent
Asistent universitar
Susţinerea seminariilor aferente cursurilor: Grupări politice şi economice; Istoria Europei nordice şi
baltice; Introducere în istoria universală a sec. XX; Introducere în istoria românilor în sec. XX;
Susţinerea cursului: Relaţiile României cu marile puteri.
Universitatea Valahia din Târgovişte – Facultatea de Ştiinţe Umaniste
Educaţie, învăţământ universitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1999-2003
Diplomă de licenţă în istorie-geografie

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2003-2005
Diplomă de masterat

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Unitatea istoriei europene
Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2004-2008
Doctor în istorie, cu distincţia cum laudae
Cercetări în domeniul istoriei contemporane axate pe următoarele tematici: istoria politicii externe a
României în perioada comunistă; relaţiile româno-sovietice în perioada postbelică; relaţiile
internaţionale în timpul războiului rece; regimul comunist din România (conform listei de lucrări
anexate)
Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

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

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Limba franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Am bune calităţi manageriale, de lucru în echipă, de comunicare şi relaţionare cu ceilalţi.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Aptitudini organizatorice şi de management al proiectelor, dezvoltate de-a lungul studiilor doctorale
precum şi în activitatea didactică, prin organizarea de conferinţe şi simpozioane interne si
internaţionale, prin participarea în echipe de lucru. Pot analiza riscuri, estima resurse şi cunosc
procedurile necesare pentru elaborarea de proiecte.
Deţin calificarea de Manager de proiect, certificata de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Cunoştinţe şi experienţă avansate în domeniul procedurilor si legislaţiei cu privire la Sănătatea şi
Securitatea în Muncă, aplicabilă în domeniul educaţiei, dar şi în alte domenii. Deţin calificarea de
Inspector SSM, cu certificare a Ministerului Muncii si a Ministerului Educaţiei. Am abilităţi de
organizare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă, de instruire a personalului pe tematici SSM,
de monitorizare a respectării normelor SSM în instituţii publice, precum şi competenţele necesare
pentru coordonarea activităţilor de intervenţie în caz de accident de muncă.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Nivel experimentat; utilizez frecvent aplicaţiile Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel); folosesc în
activitatea mea mijloacele electronice de comunicare şi documentare.

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

2005-2006: Bursier Erasmus în cadrul Universităţii din Helsinki.
2005-2007: membru în echipa grantului cu tema „Europa văzută de la margini”, finanţat de CNCSIS şi
derulat de Facultatea de Ştiinţe Umaniste din Târgovişte (Centrul de Cercetare a Istoriei Relaţiilor
Internaţionale „Grigore Gafencu”).
2005-2008: Membru al Centrul de Cercetare a Istoriei Relaţiilor Internaţionale „Grigore Gafencu”
2007-2010: Membru în echipa proiectului Comenius multilateral „Healthy School”, derulat de Colegiul
Naţional „Nicolae Titulescu” Pucioasa în parteneriat cu şcoli din Germania, Italia, Portugalia, Ungaria.
2009-2010: Membru în echipa de proiect pentru proiectul “Management inovativ pentru un mediu
şcolar mai bun” finanţat din fonduri europene prin programul LLL - Comenius Regio, proiect derulat in
parteneriat cu şcoli şi instituții din România şi Grecia.
2009-2011: Voluntar, ulterior membru în echipa de proiect ca responsabil elaborare şi realizare
materiale informative pentru vizibilitatea proiectului şi a finanţatorului, alte materiale imprimate pentru
proiect, în cadrul proiectului EUROPE DIRECT.
2010: Stagiu de formare în Marea Britanie finanţat prin sub-programul Comenius, în cadrul
Programului Lifelong Learning.
2010-2011: Membru în echipa de implementare a unui proiect finanţat în cadrul Programului
Operaţional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane”, cu valoarea de peste 4 milioane euro.
2011- în prezent: secretar editorial al revistei Valahian Journal of Historical Studies (categoria B)
2011- în prezent: membru în echipa grantului de cercetare exploratorie cu titlul “Utopia versus realism
în politica externă românească. De la Primul Război Mondial la 1975” (cod CNCSIS PN-II-ID-PCE2011-3-1056), contract de grant nr. 235/5.10.2011.

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Referinţe:
Prof. univ. dr. Ion Stanciu, Facultatea de Ştiinţe Umaniste Târgovişte
Tel.: 0726221639
Email:
Prof. univ. dr. Ion Calafeteanu, Facultatea de Ştiinţe Umaniste Târgovişte
Tel.: 0723273452
Email: calaion@yahoo.com
Conf. univ. dr. Silviu Miloiu, prodecan, Facultatea de Ştiinţe Umaniste Târgovişte
Tel.: 0727748556
Email: silviumiloiu@yahoo.com

Anexe Certificate şi diplome menţionate in prezentul CV.

Data: 01.10.2012
Semnatura:

