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INFORMAŢII PERSONALE Ovidiu DAMIAN 
   

 
 

ovidiudamian.ahs@gmail.com  

 

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 
2019 – în prezent – asistent universitar la Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, departamentul de Asistență Socială, 
Jurnalism, Relații Publice și Sociologie.  
2019 – expert invitat în cadrul sesiunii de consultare “Educaţie şi abilităţi” în programul “Consolidarea mecanismului 
de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”, derulat de ANPD cu 
sprijinul tehnic al Băncii Mondiale.   
2019 – fondator al primei ambulanțe sociale din Transilvania (proiect în parteneriat între Asociaţia “Hans Spalinger” şi 
“Beard Brothers”). 
2018 – Membru al echipei de elaborare a Planului cadru și a programelor școlare în alternativa educațională de 
pedagogie curativă din România (parteneriat între Federația de Pedagogie Curativă din România și Ministerul 
Educației și Cercetării).  
2018 – Membru al echipei de organizare a Olimpiadei Internaționale de Matematică IMO, ediția 59.  
2017 – în prezent – Formator în cadrul Federației de Pedagogie Curativă din România (responsabil pentru 
elaborarea curriculei de formare inițială și specializare, livrarea cursurilor de formare și supervizare – 13 module, 400 
de ore de formare). 
2016 – în prezent – Centrul pentru Resurse Juridice (monitor expert psiholog în cadrul clinicilor juridice mobile) 
2015 – în prezent –ATU Consulting (formator senior pentru cursul de Consilier pentru Dezvoltare Personală și cursul 
de Formare de formatori). 
2014 – în prezent – Jurnalist Senior în cadrul Studioului Teritorial TVR Cluj, realizator al emisiunii Fără Prejudecăți 
(singura producție media din Europa pentru care lucrează reporteri TV cu dizabilități).  
2014 – în prezent – RSC Consulting – formator specialist pentru cursul Factori Umani în Aviație. 
2010 – în prezent: Președinte al Federației de Pedagogie Curativă din România. 
2008 – 2014 – Line trainer pentru personal navigant de cabină (licență de zbor A318/A319/A320/A321), Wizzair 
România.  
2007 – în prezent – reprezentant al Asociaţiei Hans Spalinger Filiala Cluj-Napoca în cadrul European Association of 
Service Providers for Persons with Disabilities, Bruxelles, Belgia.  
2007 – 2008 – angajat ca psiholog (part time) în cadrul Federaţiei de Pedagogie Curativă din România – membru al 
echipei de dezvoltare a Planului Cadru şi a Programei specifice de pedagogie curativă (parteneriat între Federația de 
Pedagogie Curativă din România și Ministerul Educației și Cercetării).  
2006 – 2008 – profesor psihopedagog în cadrul Centrului de Pedagogie Curativă Cluj. 
2006 – membru fondator al Centrului de Pedagogie Curativă – parteneriat între Asociaţia Hans Spalinger Cluj, 
Federaţia de Pedagogie Curativă, Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj şi Şcoala Specială nr. 1 Cluj. 
2006 – stagiu practic de pregătire profesională o lună de zile (12 iulie – 12 august) în Centrul de Pedagogie Curativă 
Perceval, St. Prex, Elveţia.  
2006 – membru fondator al Centrului de Consiliere şi Sprijin pentru părinţi Cluj-Napoca. 
2006 – 2007 – angajat ca psiholog (part time) în cadrul Asociaţiei Hans Spalinger Simeria – responsabil pentru 
dezvoltarea şi implementarea standardelor de calitate pentru serviciile Centru de zi şi Casa de tip familial copilul cu 
dizabilități, Centru de consiliere pentru copii și părinți; cursuri de formare cu psihologii Centrului de Pedagogie 
Curativă Simeria pe componenta evaluare dinamică şi intervenție personalizată. 
2005 – 2006 – angajat ca psiholog – (part time) în cadrul Fundației Mara – assistant manager proiect PHARE – 
responsabil pentru cursurile de consiliere cu părinţii copiilor cu deficienţă mintală şi Sindrom Down. 
2005 – stagiu practic de pregătire profesională de o lună de zile (6 iulie – 6 august) în Centrul de Pedagogie Curativă 
Perceval, St. Prex, Elveţia.  
2004 – membru fondator al Centrului de zi pentru copilul cu dizabilităţi “Hans Spalinger” Cluj-Napoca. 
2003 – în prezent – director executiv al Asociaţiei „Hans Spalinger” filiala Cluj-Napoca. 
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2003 – membru fondator al Asociaţiei „Hans Spalinger” filiala Cluj-Napoca.  
2001 – în prezent colaborator Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă, Cluj-Napoca. 
 
 

 
 

2017 – Vizită de studiu și formare în SUA (Curtea Familiei, Curtea pentru Sănătate Mentală, Clinica Juridică 
Mobilă New York, Direcția de Asistență Socială New York) în cadrul proiectului: ”SOS: ONG-urile din 
România, împreună pentru drepturile persoanelor cu dizabilități mintale închise în instituții” (New York, 12-17 
noiembrie 2017). 
2011 – 2016 – Curs de formare în Psihoterapia Pozitivă – psihoterapeut sub supervizare în Psihoterapie 
Pozitivă. 
2014 – program de specializare pentru ocupația FORMATOR (cod COR 242401) – organizat de Hum 
Management Consulting. 
2007 – Modul de training – „Networking skills” în cadrul proiectului The Next Mile of the European Civil 
Society Infrastructure (Boosting the potential of Bulgarian and Romanian Civil Society Organisation to 
improve the Social Environment), Cluj-Napoca, 24-26 ianuarie 2007.  
2005 – Schimb de experienţă în cadrul Proiectului finanţat de Programul de Transformare Socială din Estul şi Centrul 
Europei (MATRA), a Ministerului Afacerilor Externe din Olanda (18.06.05-24.06.05). Obiectivul proiectului: 
oportunitatea înfiinţării unor ateliere protejate pentru integrarea socio-profesională a tinerilor cu handicap. 
2005 – 2008 – doctorand în cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca, Facultatea de Psihologie si Ştiinţe 
ale Educaţiei.  
Decembrie 2008 – Doctor în Psihologie cu teza: „Investigare funcţională şi intervenţie în deficitul  pivotal “Joint 
attention” în autismul infantil”, conducător ştiinţific Prof. Univ. Dr. Nicolae Jurcău. 
2005 – 2006 – student în cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca, Facultatea de Psihologie si Ştiinţe ale 
Educaţiei, Masterat, specializarea Educaţie integrată. Absolvent în sesiunea iunie 2006 cu lucrarea “Comportamentul 
de joint attention şi funcţionarea neurocognitivă în autismul infantil”.  
2004 – 2005 – student în cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca, Facultatea de Psihologie si Ştiinţele 
Educaţiei, Masterat Psihologie, specializarea Consiliere Psihologică şi Psihoterapie. Absolvent în sesiunea iunie 
2005 cu lucrarea “Dezvoltarea abilităţii de joint attention în autismul infantil”.  
2003 – 2004 – Atestat de competenţă terapeutică în activităţi de consiliere pe probleme de oncologie şi 
oncopediatrie. 
2003 – Certificat de competenţă terapeutică în domeniul Pedagogiei Curative şi Terapiei Sociale. 
2000 – 2004 – student in cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”, Cluj – Napoca,  Facultatea de Psihologie si Ştiinţele 
Educaţiei, specializarea Psihologie; licenţiat în sesiunea iunie 2004 cu lucrarea “Evaluare şi intervenţie în autismul 
infantil”. 
2001 – Curs de prevenţie, intervenţie şi tratament pentru persoane dependente de tutun, droguri, alcool – Facultatea 
de Psihologie, Cluj-Napoca. 
2000 – Atestat de competenţă lingvistică – Franceză, eliberat de Ambasada Franţei, Colegiul Naţional „Decebal”, 
Deva. 
1996 – 2000 – Colegiul Naţional „Decebal”, Deva, Secţia „Matematică - Fizică, bilingv franceză.  

 
 
COMPETENΤE  
PERSONALE 
 

EDUCAŢIE ŞI  
FORMARE 

Limba(i) maternă(e) Română   
  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral   

Engleză  C1  C1  C1  C1  C2  

Franceză  B2  B2  B2  B2  B2  

Italiană B1 B1 A2 A1 A2 
 Atestat de competenţă lingvistică 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 
 
Publicații  
 

 

Teza de 
doctorat 

Damian, Ovidiu C. (2009) Investigare funcțională și intervenție în deficitul pivotal “joint attention” în 
autismul infantil (Functional assesment and intervention in core joint attention deficit in infantile 
autism), Coordonator Prof. Univ. Dr. Nicolae Jurcău, Disertație susținută la Universitatea Babeș-
Bolyai Cluj-Napoca, decembrie 2008.  
 

Lucrări ce pun 
în evidență 
activitatea 
didactică 

 Damian, Ovidiu C. (2021), Elaborarea Planului Cadru și a Programelor școlare în alternativa 
educațională de pedagogie curativă (coordonarea procesului de elaborare a unui set de 79 de 
programe școlare pentru ciclul preșcolar, primar și gimnazial, parteneriat între Federația de 
Pedagogie Curativă din România și Ministerul Educației și Cercetării). 

 Damian, Ovidiu C. (2019), Ghid didactic pentru cursul de formare “Journalism and trauma” 
dezvoltat pentru Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European 
University, Hungary, Budapest. 

 Damian, Ovidiu C. (2019), Ghid didactic pentru cursul de formare “Disability in the Media” 
dezvoltat pentru Center for Media, Data and Society, School of Public Policy, Central European 
University, Hungary, Budapest. 

 Damian, Ovidiu C. (2019), Alternativa educațională de pedagogie curativă, comunicare și 
workshop în cadrul Zilelor învățământului special și special integrat ieșean, ediția a VIII-a.  

 Damian, Ovidiu C. (2019), AHS Cluj – servicii terapeutice și educative pentru copii cu 
dizabbilități. Service Learning și Neuroeducație în cadrul programului Research Skills Training, 
Cluj School of Public Health, Cluj-Napoca, 2-5 Iulie, 2019. 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Cursul de pedagogie curativă (etapa inițiere și specializare), 
material didactic pentru formarea terapeuților în alternativa educațională de pedagogie curativă 
(13 module de formare, 400 ore de formare). 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Curricula de formare în alternativa educațională de pedagogie 
curativă (programă analitică de formare utilizată în cadrul Federației de Pedagogie Curativă din 
România). 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Abordarea persoanelor cu nevoi speciale prin metode specifice de 
pedagogie curativă, comunicare și workshop în cadrul Conferinței regionale pentru specialiștii 
din serviciile sociale, Iași. 
 

Lucrări ce pun 
în evidență 

activitatea de 
cercetare 

 Damian, Ovidiu C. (2009), Investigare funcțională și intervenție în deficitul pivotal “joint 
attention” în autismul infantil (teza de doctorat), Coordonator Prof. Univ. Dr. Nicolae Jurcău.  

 Damian, Ovidiu C. (2011), Evaluare și intervenție pentru dezvoltarea autonomiei personale la 
copiii cu dizabilități severe, material de uz intern pentru clasele/centrele de Pedagogie Curativă 
din România. 

 Damian, Ovidiu C. (2017), Dezvoltarea abilităților co-terapeutice ale părințiilor copiilor cu 

 Franceză, atestat profesional eliberat de Ambasada Franţei (2000) 
 Franceză, atestat profesional – cultură și civilizație franceză, eliberat de Ministerul 

Educației (2000) 
 Engleză – TOEFL ETS (noiembrie 2019), 93/120

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat. 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine.

Competenţe de comunicare  ▪ Foarte bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de 
realizator/prezentator programe TV și radio, prin experiența de psihoterapeut și formator 
în domeniul educației și aviație. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership – ca director executiv al Asociației Hans Spalinger Cluj (2004 – în prezent) și 
președinte al Federației de Pedagogie Curativă din România (2010 – în prezent).

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™.
Permis de conducere  ▪ categoria B. 
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dizabilități severe, material de uz intern pentru clasele/centrele de Pedagogie Curativă din 
România. 

 Damian, Ovidiu C. (2019), Evaluare și intervenție pentru dezvoltarea abilităților de citire-scriere-
comunicare la copiii cu dizabilități severe, material de uz intern pentru clasele/centrele de 
Pedagogie Curativă din România. 
 

Lucrări ce pun 
în evidență 
contribuția 
științifică. 

Cărți/capitole 

 Damian, Ovidiu C. (2021). Pregătirea programului de training (capitol); Structura unui training 
(capitol), în Gabriela Hum (coord.), Învățăm împărtășind. Ghid de experiențe scrise de și pentru 
specialiștii L&D, Editura Trei, ISBN: 978-606-40-1012-4, pag. 126-135 și 150-174.  

 Damian, Ovidiu C. (2020). Dizabilitate și sexualitate. Ghid de educație și consiliere, Presa 
Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0847-3 159.9 

 Damian, Ovidiu C. (2020). Grădinița în alternativa de pedagogie curativă. Ghid de activități 
terapeutice și educative pentru copiii cu dizabilități, Presa Universitară Clujeană, ISBN 
978-606-37-0806-0 159.9 

 Damian, Ovidiu C. (2019). Mecanismul pivotal “joint attention” în autismul infantil. Investigare 
funcțională și intervenție, Presa Universitară Clujeană, ISBN 978-606-37-0631-8 159.9/616. 

 Damian, Ovidiu C. (2012). Intervenții psihopedagogice în autism, în Andreea Hathazi (coord.), 
Comunicarea în contextul deficienței multiple, Presa Universitară Clujeană, vol. 1, ISBN: 978-973-595-
444-4, pag. 148-171. 

 Damian, Ovidiu C. (2011), Aspecte dinamice și funcționale în diagnosticarea și terapia copiilor 
cu autism în Maier Roxana, Filimon Letiția (coord.), Diversitatea serviciilor psihologice – 
provocări și controverse, “Vasile Goldiș” University Press, ISBN: 978-973-664-507-5, pag. 108-
131.  

 Damian, Ovidiu C. (2003) – coautor, Posibile intervenții terapeutice pentru copiii cu nevoi speciale în 
centre de pedagogie curativă și terapie socială în Iftene Felicia (coordonator), Relația părinte-copil-
educator din perspectivă psihiatrică și psihosocială, Grup MC Invest SRL, ISBN: 973-693-015-5, pag. 
408-419. 

 Damian, Ovidiu C. (2003) – coautor, Diagnostic și intervenție la un caz de autism infantil de la Centrul 
de pedagogie curativă Simeria Veche, Hunedoara în Iftene Felicia (coordonator), Relația părinte-copil-
educator din perspectivă psihiatrică și psihosocială, Grup MC Invest SRL, ISBN: 973-693-015-5, pag. 
366-395. 

 Damian, Ovidiu C. (2003) – coautor, Copilul cu tulburare hiperchinetică și deficit de atenție în Iftene 
Felicia (coordonator), Relația părinte-copil-educator din perspectivă psihiatrică și psihosocială, Grup 
MC Invest SRL, ISBN: 973-693-015-5, pag. 239-276. 
 

Publicații în 
jurnale științifice  

 Damian, Ovidiu C. (2021), “Joint Attention Ability in Autism and Mental Disability. A Multiple 
Case Study” în SAECULUM, vol. 52, nr. 2, pag. 56-68, ISSN: 2601-1182, Lucian Blaga Sibiu 
University Press. 

 Damian, Ovidiu C. (2021), “Joint Attention Ability and the Neurocognitive functioning in children 
with Autism Spectrum Disorders”, în Journal for ReAttach Therapy and Developmental 
Diversities. https://doi.org/10.26407/2021jrtdd.1.46 

 Damian, Ovidiu C. (2020), “Cum comunicăm despre sexualitate în contextul dizabilității/How 
do we communicate about sexuality in the context of disability” în SAECULUM, vol. 50, nr. 2, 
pag. 148-158, ISSN: 2601-1182, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu. 
 

Lucrări 
publicate la 

conferințe 
naționale și 

internaționale  

 Damian, Ovidiu C. (2021), Aplicații practice ale psihoterapiei pozitive – Conferința Națională de 
Psihoterapie Pozitivă, ediția a III-a (membru al comitetului științific și de organizare), 15 – 16 
Noiembrie 2021.   

 Damian, Ovidiu C. (2020), Vulgarizarea științei – service learning, coopetiție, neuroeducație, 
Dezbatere online între studenții și profesorii Universității Lucian Blaga Sibiu, în cadrul 
evenimentului Noaptea cercetătorilor (organizator și moderator al evenimentului), 27 Noiembrie 
2020. 

 Damian, Ovidiu C. (2020), Dizabilitate și sexualitate – abordări în educație și consiliere în 
cadrul Conferinței Naționale de Psihoterapie Pozitivă, Ediția a II – a, Cluj-Napoca, 20-22 
Noiembrie 2020 

 Damian, Ovidiu C. (2017), Activități terapeutico-educative pentru copii cu dizabilități severe în 
cadrul Conferinței Internaționale ICONiC (International Conference on Non-Communicable 
Diseases: Hold the Door against Injury and Disease), Ediția a II – a, Cluj-Napoca.
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 Damian, Ovidiu C. (2017), Dizabilitatea în media din România în cadrul Conferinței Naționale 
“Stigma în psihiatrie”, Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Abilități necesare pentru viața de adult în cadrul Conferinței 
Naționale “Recuperarea neuro-psiho-motorie la adult – abordări psihoterapeutice”, Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Dezinstituționalizare și servicii comunitare de tranzit în cadrul 
Conferinței regionale “Lagărele de lângă tine”, – Centrul de Resurse Juridice,  Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Dizabilitatea în presă în cadrul Conferinței naționale ”Toate 
drepturile fundamentale pentru toate persoanele cu dizabilități!” – București. 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Alternativa educațională de pedagogie curativă în cadrul 
Conferinței internaționale “Metodologii specifice în alternativele educaționale”, Universitatea 
Babeș-Bolyai Cluj. 

 Damian, Ovidiu C. (2016), Emisiunea “Fără prejudecăți” – model de bune practici în 
incluziunea persoanelor cu dizabilități în cadrul Conferinței internaționale “Repere pentru un 
cadru de operaţionalizare a principiilor şi mecanismelor stabilite de legea 8/2016.” – Centrul de 
Resurse Juridice și Senatul României. 

 Damian, Ovidiu C. (2015), Evaluare și intervenție dinamică pentru copiii cu autism în cadrul 
Conferinței Abordări terapeutice în contextul recuperării neuro-psiho-motorii la copilul mic, 
Centrul Comunitar Județean Cluj. 

 Damian, Ovidiu C. (2014), Life in Camphill communities – a balance model approach în cadrul 
Congresului Mondial de Psihoterapie Pozitivă, ediția a VI-a, Antalya, Turcia. 

 Damian, Ovidiu C. (2014), Curative education în Romania în cadrul Congresului Mondial de 
Pedagogie curative “Feeling culture”, Dornach, Elveția. 

 Damian, Ovidiu C. (2011), Abordarea educațională în alternativa de pedagogie curativă, în 
cadrul Simpozionului Național “Dezvoltări teoretice și instituționale în alternativele 
educaționale”, Bistrița (membru al comitetului științific).  

 Damian, Ovidiu C. (2010), Metoda pedagogiei curative în abordarea copiilor cu nevoi speciale 
în cadrul Conferinţei Naţionale a Alternativelor Educaţionale, ediţia a IV – a, Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2009), Evaluarea funcțională a copiilor cu autism în cadrul  Conferinţei 
Internaţionale de Psihologie „Diagnostic şi intervenţii validate ştiinţific în autism şi tulburări 
comorbide”, Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2008), Intervenții educaționale și terapeutice pentru copiii cu autism în 
cadrul Conferinţei Naţionale de Psihologie „Dialog pentru diversitate”, Timişoara. 

 Damian, Ovidiu C. (2007), Educational and social services for children with disabilities în 
Romania în cadrul Conferinţei Europene „Walking with Families”, Lisabona, Portugalia.  

 Damian, Ovidiu C. (2007), Metode de cercetare în autism în cadrul Conferinţei Naţionale de 
Psihologie Industrială şi Organizaţională - „Tendinţe actuale de cercetare în România”, Cluj-
Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2006), Hans Spalinger Association Cluj – educational alternative for 
children with disabilities în cadrul Conferinţei Europene „Ageing and Disability”, Graz, Austria. 

 Damian, Ovidiu C. (2006), Infantile autism în cadrul Simpozionului Internaţional Developmental 
Cognitive & Affective Neuroscience, Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2006), Dezvoltarea abilității de joint attention în autismul infantil în cadrul 
Conferinţei Naţionale cu participare internaţională de Sănătate Mintală a Copilului şi 
Adolescentului – Relaţia Comunitate – Sănătate Mintală, Cluj-Napoca. 

 Damian, Ovidiu C. (2004), Evaluare și intervenție în autismul infantil în cadrul Conferinţei 
Internaţionale de Psihiatria Copilului şi Adolescentului, Băile Herculane. 

 Damian, Ovidiu C. (2003), Evaluare și intervenție la un caz de autism de la Centrul de 
Pedagogie Curativă Simeria în cadrul Conferinţei Naţionale de Psihiatrie a Copilului şi 
Adolescentului, Cluj – Napoca, (membru al comitetului de organizare). 

 Damian, Ovidiu C. (2003), Autismul infantil – potențiale cauze și măsuri terapeutice în cadrul 
Conferinţei Internaţionale de Psihiatria Copilului şi Adolescentului, Timişoara.  
 

Proiecte de 
cercetare/ 
intervenție 
socială 

 Damian, Ovidiu C. (2020 – prezent), membru în echipa de implementare a proiectului 
“Dezvoltare personală pentru surzi în Limba Semnelor Române”, Humanco, Asociația Națională 
a Interpreților în Limbaj Mimico Gestual, Fundația Orange, Cluj. Obiectiv/Rezultate: crearea unui 
website prin care persoanele surde din România să aibă acces la informații esențiale și exerciții 
de dezvoltare personală, realizate de psihologi și traduse în limba semnelor române. Site-ul va 
conține 220 de materiale video, cu imagini, dublare și subtitrare și are ca scop creșterea calității 
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vieții persoanelor surde din România prin accesul la informații. Proiect în valoare de 469935 
RON, finanțat de Fundația Orange prin programul „Lumea prin culoare și sunet – ediția 2020”, 
cel mai mare fond de finanțare dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România. 

 Damian, Ovidiu C. (2018 – 2021), membru în echipa de implementare a proiectului “Împreună 
pentru școală, împreună pentru viitor”, Humanco, Asociația Inceptus România, Inspectoratul 
Școlar Județean Cluj. Rezultate: Diversificarea măsurilor de prevenție și intervenție împotriva 
părăsirii timpurii a școlii adresate copiilor și elevilor cu risc educațional crescut și cadrelor 
didactice din 5 unități școlare din județul Cluj: Grădinița Sf. Maria Turda, Școala Profesională 
Poiana Turda, Școala gimnazială Viișoara, Școala Samus Cluj și Școala Specială Dej. Proiect 
în valoare de 20.677.124 RON, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. Programul ȘCOALA PENTRU TOȚI, Axa prioritară 6 – 
„Educație și competențe”.  

 Damian, Ovidiu C. (2018), participant în proiectul “Service learning in higher education” – 
training for university teachers in service learning. Rezultate: formarea profesorilor din 
învățământul universitar pentru a folosi strategii inovative de învățare înspre comunitate și 
implementarea celei de-a treia misiuni a universităților – implicare comunitară. Program în 
valoare de 161.836,00 EUR Finanțat prin Erasmus+, Grant Agreement no: 2017-1-SK01-KA203-
035352, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj.  

 Damian, Ovidiu C. (2015 – 2017), membru în echipa de implementare a proiectului “Un model 
de servicii integrate oferite tinerilor din mediul rural și din sistemul de protecția copilului”, 
Humanco, SOS Satele Copiilor. Rezultate: formarea a 16 specialiști în ocupația de Consilier 
pentru Dezvoltare Personală - cod COR 242324 (12 din cadrul Asociației SOS Satele Copiilor 
România și 4 din cadrul DGASPC-urilor - Sibiu și Bacău. Proiect în valoare de 1.859.160 RON 
finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO 10 CORAI, prin Granturile SEE 2009-2014 și 
administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.  

 Damian, Ovidiu C. (2015 – 2016), membru în echipa de implementare a proiectului “Familii de 
suflet”, Humanco, Asociația Alfa Grup, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez, DGASPC Cluj. 
Rezultate: dezvoltarea abilităților de Consilier pentru dezvoltare personală pentru 50 de 
participanți: psihologi, psihopedagogi și asistenți sociali. Sesiuni de instruire formală și non-
formală pentru 100 de voluntari implicați în proiect. Proiect în valoare de 804.569,40 RON 
finantat din granturile SEE 2009 – 2014 în cadrul Programului RO 10 CORAI: „Copii și tineri 
aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și 
pentru promovarea incluziunii sociale”.  

 Damian, Ovidiu C. (2014 – 2015), membru în echipa de implementare a proiectului “E șansa 
ta!”. Rezultate: dezvoltarea competențelor de Formator - cod COR 242401 pentru 15 șomeri 
sau persoane în căutarea unui loc de muncă, Humanco, RomActiv Business Consulting, 
AJOFM Bihor, AJOFM Mureș, Dyana Business Consulting. Program integrat de ocupare pe 
piața muncii din regiunile Nord Vest, Vest și Centru. Proiect în valoare de 4,705,214.40 RON, 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 Investește în oameni! – POSDRU/125/5.1/S/131450.  
 

Activitate 
media 

 Realizator și producător TV (Televiziunea Română, Studioul Regional TVR Cluj). 
 Co-realizator “Dialoguri în stare de urgență” – emisiune online parteneriat cu Sanda Nicola în 

Pandemia Covid 19 (martie-mai 2020). 
 Secțiunea online “Adevărul” - https://adevarul.ro/blogs/ovidiu.damian. 
 Blog personal: http://ovidiu.wirelessisfun.com/about/. 

 
Distincții/ 
Afilieri 

2020 – Premiul European Journalism Covid-19 Support award oferit de Facebook Journalism (FJP) și 
Centrul European pentru Jurnalism (EJC) for acoperirea și dezbaterea celor mai importante știri referitoare 
la Pandemia Covid19. 
2018 – Finalist al premiul Elisabeth Pilkington Rațiu pentru Sănătate Mintală 
2017 – Recunoașterea calității de inovator social în domeniul incluziunii sociale în România de către 
ASHOKA România (http://ashoka-cee.org/romania/wp-content/uploads/sites/8/2017/05/Harta-Inovatorilor-
Sociali.pdf) 
2017 – Diploma și Medalia de Merit oferite de Asociația Română de Psihiatrie și Psihiatrie Pediatrică pentru 
promovarea sănătății mintale ăn România.  
2016 – Premiul Global Award for Good Practices in the Employment of Persons with Disabilities acordat de 
către Organizația Națiunilor Unite pentru emisiunea Fără Prejudecăți 
2015 – Premiu pentru emisiunea Fără Prejudecăți din partea Down Syndrome International pentru 
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autoreprezentarea persoanelor cu dizabilități 
2014 – Speaker motivațional în cadrul evenimentului TEDX Eroilor – ediția a a V – a: “Challenging minds”. 
2014 – Invitat în calitate de expert în servicii sociale pentru persoane cu dizabilități în cadrul dezbaterii la 
nivel național organizată de Digi 24 – emisiunea “24 într-o oră”, 4 Aprilie 2014.  
2012 – Apariție în Enciclopedia „100 de vise pentru Cluj” în calitate de expert în domeniul dizabilității.  
2011 – Apariție în Enciclopedia biografică a personalităților contemporane cu carieră de succes din 
România 
 
2009 – în prezent: Membru al Asociaţiei Europene de Psihologie a Aviaţiei – licenţa nr. AM 215.  
2007 – în prezent: Membru al Colegiului Psihologilor din România. 
2007 – în prezent: Formator în cadrul Federaţiei de Pedagogie Curativă din România pe domeniile: 
evaluare şi intervenţie psihologică şi educaţională, consiliere psihologică, dezvoltare de abilităţi co-
terapeutice, dezvoltare instituţională şi abilităţi de networking.  
2007 – în prezent: Atestat de liberă practică în domeniul psihologie clinică şi psihoterapie – psiholog 
clinician specialist autonom, cod personal – 02786 – în Registrul Unic al Psihologilor cu drept de liberă 
practică din România, partea I.  
2005 – în prezent: Membru al Federaţiei de Pedagogie Curativă din România. 
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