
 
Curriculum vitae  
 Europass 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume 

Adresă 

 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitate 

Data naşterii 

Sex  

 

Poziţia vizată  

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

 

 

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Buzgar Nicoleta Ramona 

 

 

 

 

 

 

 

 

lector 

 

 

 

 

februarie 2019 – prezent 

Lector 

Proiectarea şi susţinerea seminariilor la disciplina Psihologia 

educaţiei, Pedagogie I si II, activităţi de tutoriat specifice 

disciplinei 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Educație 

 

 

Iunie 2020- prezent 

Manager proiect 121344 - Programe de formare şi 

psihoeducaţionale bazate pe modele de prevenţie şi intervenţie 

inovative în sanatatea emoţională 

 

Coordonare implementare proiect; elaborarea, implementarea 

și evaluarea impactului proiectului de cercetare, activități de 

formare 

SC Pentru cuplu SRL, Cluj Napoca 

Cercetare 

 

 

Aprilie 2022- prezent 

Tutore de practica 

Elaborarea unor modalitati eficiente de organizare a 

programelor de practica pedagogica și a unor instrumente 

specifice de lucru cu studenții înscrisi in astfel de programe 



Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

 

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

 Universitatea Babeș- Bolyai, Proiect Start în carieră prin 

master didactic, Codul proiectului: 2014+:140784 

Educație și formare 

 

Septembrie 2021- prezent 

Formator  

Realizarea activitatilor de formare si a materialelor aferente 

acestor activitati, conform fisei postului 

 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca, proiect Azi Student, 

Maine Antreprenor! - POCU/379/6/21/123894 

Educatie  

 

2019- prezent 

Cadru didactic asociat 

Proiectarea şi susţinerea cursurilor la disciplinele Introducere 

în II si Psihologia religiei, activităţi de tutoriat specifice 

disciplinelor menţionate 

 

Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi 

Știinţe ale Educaţiei, Departamentul Psihologie 

 

 

februarie 2018 – februarie 2019 

 

Asistent universitar doctor 

Proiectarea şi susţinerea seminariilor la disciplina Psihologia 

educaţiei, activităţi de tutoriat specifice disciplinei 

 

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară 

Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic  

Educație 

 

 

Martie 2017 – februarie 2018 

 

Asistent universitar doctor 

Proiectarea şi susţinerea seminariilor la disciplinele 

Introducere în Psihologie I şi II, Psihologia religiei, Psihologia 

educaţiei, activităţi de tutoriat specifice disciplinelor 

menţionate 

 

Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi 

Știinţe ale Educaţiei, Departamentul Psihologie 

 

Educație 

 

 

Octombrie 2016 – octombrie 2018 



Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

 

Perioada  

Expert analiza practici educationale 

Analiza practicilor educationale pentru dezvoltarea sociala si 

emotionala a adolescentilor 

 

Universitatea Babes- Bolyai, Proiect UNICEF „Basic and 

specialized services are increasingly availible to 

adolescent boys and girls, expecially vulnerable ones, who are 

informed so as to practice safer behaviors” 

 

Educaţie  

 

 

Octombrie 2018 – 2020 

Cadru didactic asociat 

Proiectarea şi susţinerea seminariilor la disciplinele 

Introducere în Psihologie I şi II, Psihologia religiei, Psihologia 

educaţiei, activităţi de tutoriat specifice disciplinelor 

menţionate 

 

Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi 

Știinţe ale Educaţiei, Departamentul Psihologie 

 

Educaţie  

 

 

Octombrie 2013 – martie 2016 

Asistent universitar doctor 

Proiectarea şi susţinerea seminariilor la disciplinele 

Introducere în Psihologie I şi II, Psihologia religiei, Psihologia 

educaţiei, activităţi de tutoriat specifice disciplinelor 

menţionate 

 

Universitatea Babes- Bolyai, Facultatea de Psihologie şi 

Știinţe ale Educaţiei, Departamentul Psihologie 

Educaţie  

 

 

2015- prezent 

Formator 

Susţinerea de cursuri de formare profesională şi dezvoltare 

personală în domeniul dezvoltării competențelor sociale și 

emoționale la copii și adolescenți- Perspective SOCEM: 

dezvoltarea socio-cognitiva si emotionala la copii si 

adolescenti 

Asociaţia de Ştiinţe Cognitive din România (ASCR), 

www.ascr.ro 
Educaţional/ academic şi formare 

 

Iunie 2014- august 2015 



Funcția și postul ocupat  

 

 

 

Numele si adresa angajatorului 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

Expert formator intre 5 si 10 ani experienta 

Proiectarea şi designul cursurilor de formare pentru cadrele 

didactice universitare, formator,  

 

Universitatea Babeş-Bolyai, CFCID-FR, Proiect POSDRU, ID 

1.2/G/134774 intitulat Imbunatatirea interactiunii 

Universitatii cu mediul de afaceri 
Educaţie şi formare 

 

 

2008- 2012 

Formator 

Susţinerea de cursuri de formare profesională şi dezvoltare 

personală în domeniul dezvoltării competențelor sociale și 

emoționale la copii și adolescenți- programul Perspective 

DIE: dezvoltarea inteligentei emotionale prin programe de 

educatie rational emotiva si comportamentala la copii si 

adolescenti 
Departamentul pentru pregatirea personalului didactic, 

Universitatea Babes Bolyai 
Educaţional/ academic şi formare 

 

 

aprilie 2013- 2017 

formator Centrul pentru Inovare în Predare şi Învăţare (CIPI- 

http://centre.ubbcluj.ro/cipi/) 

Proiectarea şi designul cursurilor de formare pentru cadrele 

didactice universitare, formator, asigurarea bunei funcţionări a 

CIPI 

 

Universitatea Babeş-Bolyai, CFCID-FR 

Educaţie şi formare 

 

 

Mai 2012- octombrie 2012 

Consultant in domeniul consilierii, formator 

Sustinere de cursuri de formare si mentorat conform graficului 

de activitati (”Fereastră deschisă spre ocuparea forței de 

muncă cu Studii Superioare”POSDRU/104/5.1/G/78225) 

Sc Consult Plus SRL 

Educaţie şi formare 

 

 

Iunie –Octombrie 2012 

Expert formator 

Elaborarea și susținerea unor cursuri de formare conform 

graficului de activități  

Universitatea Babeș-Bolyai, proiect POSDRU 57/1.3/S/33894 

”Formarea competențelor personalului didactic pentru 



Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

promovarea stării de bine a copiilor în școli” 

Educație și formare 

 

 

Mai 2012- decembrie 2012 

secretar 

oferirea de suport administrativ și logistic în derularea 

activităților proiectului, menținerea relațiilor cu membrii 

echipei de proiect și cu persoanele din grupul țintă, realizarea 

activităților specifice muncii de secretariat 

Universitatea Babes Bolyai, proiect ”Formarea profesională a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi 

oportunităţi de dezvoltare în carieră” 

POSDRU/57/1.3./S/32629 
Educație și formare 

 

 

1 Martie 2010- 31 octombrie 2012 

Asistent proiect, expert formare pe termen scurt 

Realizarea activităţilor stabilite în calendarul proiectului 

(aplicarea de chestionare, interpretarea lor, realizarea 

materialelor de informare, a rapoartelor lunare, documentarea 

şi oferirea de sugestii pentru realizarea suporturilor de curs) 

Universitatea Babes Bolyai, proiect Formarea continuă de tip 

„blended learning” pentru cadrele didactice universitare, 

proiect POSDRU /57/1.3/S/26646 
 

Educaţie şi formare 

 

 

2011- prezent 

Formator  

Sustinere de cursuri de formare - formare de formatori- 

conform graficului de activitati 

 

Sc Consult Plus SRL 

Educaţie şi formare 

 

 

1.10.2010- 30.04.2010 

Responsabil administrativ secretariat 

-oferirea de suport administrativ și logistic în derularea 

activităților proiectului, menținerea relațiilor cu membrii 

echipei de proiect și cu persoanele din grupul țintă, realizarea 

activităților specifice muncii de secretariat 

 

Universitatea Babes Bolyai, proiect ”Formarea profesională a 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar pentru noi 

oportunităţi de dezvoltare în carieră” 



 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de 

POSDRU/57/1.3./S/32629 
Educație și formare  

 

 

octombrie 2009- noiembrie 2012, 

 doctorand, teme de cercetare în domeniul dezvoltării socio-

emoţionale a copiilor  

-tutor pentru diferite discipline, organizarea şi susţinerea 

seminariilor la disciplina Introducere in Psihologie şi 

Psihologia Educatiei 

-participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale 

-cercetare 

 

 Facultatea de Psihologie si Stiinte ale educatiei, 

Departamentul Psihologie  

Educaţie – domeniul de cercetare pentru teza de doctorat este  

identificarea şi măsurarea impactului pe care Educaţia 

Raţional Emotivă şi Comportamentală îl are asupra dezvoltării 

socio-emoţionale a copiilor 

 

 

01.05.2008- 01.10.2009,  

- responsabil resurse umane, psiholog 

- selectie si recrutare de personal pentru posturile libere din 

firma, coordonarea si planificarea programului personalului 

din firma, realizarea contractelor individuale de 

munca, a actelor aditionale si inregistratea lor la ITM, 

realizarea analizei muncii si a fiselor de post, 

evaluarea si motivarea angajatilor, realizarea 

politicilor de personal, monitorizarea activitatii si 

realizarea de traininguri pentru personal, realizarea 

pontajelor lunare, realizarea ROF, CCM etc 

SC Terra Aster SRL, Alba Iulia, b-dul Revoluţiei, nr 23A 

 

Centru medical/ sănătate 

 

 

01.09.2006 - 01.05.2008,  

Profesor psiholog.  

evaluare şi consiliere individuală a elevilor, părinţilor, 

cadrelor didactice; cursuri pentru părinţi şi activităţi 

de consiliere de grup pentru elevii şi copiii din 

instituţie, programe de dezvoltare a inteligenţei 

emoţionale, coordonare activitatea de practică pentru studenţi 

de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe le Educaţiei, 

specializarea pedagogie 

 

Şcoala Internaţională Cluj, Grădiniţa Happy Kids, Fundaţia 

„Copii Fericiţi”, Cluj Napoca, Str Detunata FN 



activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Educaţie  

 

01.10.2006-01.06.2007, , 

Masterand, colaborator extern.  

- Seminarii la disciplina Fundamentele pedagogiei şi teoria 

curriculum-ului, Teoria şi metodologia instuirii şi 

teoria evaluării 

-susţinerea unor cursuri în cadrul programul Magister 

 

DPPD, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj- Napoca 

Educaţie  

 

 

Noiembrie 2005- iulie 2006,  

Colaborator 

Recenzii articole, responsabil cu distribuţie revistei, sprijin in 

organizarea diferitelor evenimente 

 

Revista „Şcoala Reflexivă”, ALSDGC, Cluj Napoca, judeţul 

Cluj, România,  

Educaţie 

 

 

01.09.2005 - 01.09.2006  

institutor. 

programe instructiv-educative pentru copiii cu vârste 

cuprinse între 4 şi 5 ani, după curriculumul naţioanal 

şi „Tiny Talk”- curriculum american, în limba 

engleză 

Grădinţa Happy Kids, Fundaţia „Copii Fericiţi”, 

Cluj Napoca, str Detunata FN 

Educaţie  

 

 

 

 

2009-2012 

Doctor în psihologie 

Metode avansate de cercetare, Dinamica personalității, 

Programe de dezvoltare a abilităților sociale și emoționale la 

copii, Modificări cognitiv-comportamentale 

 

Institutul de studii doctorale, Universitatea Babes-Bolyai, 

Cluj- Napoca, Facultatea de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei 

Educație 

 

 

 



 

Perioada  

 

Calificarea/ Diploma obţinută 

Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

Învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

Perioada  

Calificarea/ Diploma obţinută 

Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

Învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

Perioada  

Calificarea/ Diploma obţinută 

Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

Învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

Perioada  

Calificarea/ Diploma obţinută 

Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

Perioada  

Calificarea/ Diploma obţinută 

Aprilie 2011 

 

Formator 

Proiectarea programelor de formare, realizarea activităților de 

formare, evaluarea participanților, marketingul formării 

 

 

 

SC Consult Plus SRL 

Cluj Napoca 

 

 

Iulie 2008 

Manager Resurse Umane 

Coordonarea activităţii de RU, elaborarea politicilor şi 

programelor de RU 

Elaborarea strategiilor de RU 

Monitorizarea costurilor de personal, a relaţiilor de muncă 

Coordonarea şi reprezentarea departamentului de RU dintr-o 

institutie 

 

RSC Consulting, Cluj Napoca 

 

 

 

2006- 2007, 

 Master în consiliere şcolară şi orientare psihopedagogică 

Tehnici de consiliere educaţională a copiilor şi consilierea 

părinţilor  

Managementul conflictului 

Metodologia cercetării în ştiinţele educaţiei 

Asistenţă psihopedagogică a copiilor cu LD 

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de 

Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei, 

 

 

2001 -2006  

Psiholog 

psihologie 

neuropsihologie 

psihodiagnostic 

consiliere psihologică şi psihoterapie 

logopedie, profile atipice de dezvoltare  

Universitatea Babes-Bolyai,Cluj- Napoca, - Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

2001 -2005 

Licenţiat în pedagogie 

Profilul sociopsihopedagogie 



Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

Învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

Perioada  

Calificarea/ Diploma obţinută 

Discipline principale 

studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

Învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

APTITUDINI ŞI  

COMPETENŢE 

PERSONALE  

 

Limba maternă 

 

Limba(i) străină(e) cunoscute 

                             Autoevaluare  

                       Nivel european (*) 

                        

                            Limba engleză 

                           

                           Limba franceză 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 
 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 

Teoria evaluării şi instruirii 

Management educaţional 

Teoria curriculum-ului 

Teoria educaţiei 

Pedagogie  

Politici educaţionale  

Universitatea Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei 

 

 

Ianuarie –aprilie 2003,  

studentă Erasmus, 

motivaţia,  

educaţie interculturală 

tehnici de optimizare a învăţării 

sisteme educaţională 

Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle, 

Olanda 

 

 
 

 

 

 

Română 

 

Capacitate de adaptare rapidă la schimbări de natură socială, 

asumarea responsabilă a pozițiilor ocupate, relaţionare foarte 

bună cu colegii şi colaboratorii, implicarea în elaborarea şi 

derularea unor parteneriate cu alte instituţii 
 

Aptitudini şi competenţe de muncă în echipă dobândite la locul 

de muncă prin implicarea în diferite proiecte, aptitudini şi 

competenţe de coodonare şi conducere dobândite în calitate de 

director de proiect, aptitudini de consiliere şi instructor de 

practică, aptitudini de comunicare foarte bune cu colegi si 

studentii 
Abilităţi de procesare a informaţiei în Word, Excel, SPSS, 

Power Point 

- utilizare Internet şi multimedia; 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

 C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimenta 
C2 

Utilizator 
experimenta 

C2 
Utilizator 

experimentat 

 C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimenta 
C1 

Utilizator 
experimenta 

B2 Avansat  

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



 

Alte aptitudini şi competenţe 

Permis(e) de conducere 

Altele  

- utilizare echipamente birotică; 
competenţe didactice dobândite de-a lungul timpului, iniţiativă în 

elaborarea şi implementarea unor proiecte specifice mediului de 

lucru  

Da, categoria B 

Distincția ”Profesor Bologna”, în 2015 

 

         

                                                                                                                              

 


