Mihaela GURANDA
Telefon
E-mail

mihaela.guranda2016@gmail.com
mihaela.guranda@afahc.ro, mihaela.guranda@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

27.10.1978

Experienţă profesională
• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

16.02.2009- prezent
Lector universitar
Activități didactice și de cercetare
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov
Învăţământ universitar

• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1.10.2007 -16.02.2009
Asistent universitar
Activități didactice și de cercetare
Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, 500036, Brasov, Romania
Învăţământ universitar

• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

1.09.2003- 1.10.2007
Preparator universitar
Activități didactice și de cercetare
Universitatea Transilvania din Braşov, B-dul Eroilor nr. 29, 500036, Brasov, Romania

• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

1.09.2002- 1.09.2003
Profesor de Cultură Civică
Activități didactice
Şcoala Generală Nr. 11, Str. Lămâiţei nr.1, 500036, Braşov, România

• Perioada
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
• 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
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1.08.2001-1.05.2002
Organizator de expoziţii
Organizare evenimente, inchirieri spatii, initiere si derulare afaceri, comert
International Trade Center, Str.Alexandru Vlahuţă, nr.10, 500036, Braşov, România
1.09.2000 -1.09.2003
Învăţător
Activități didactice
Şcoala Generală Nr.11, Str. Lămâiţei nr.1, 500036, Braşov, România
1.09.1998 -31.08.2000
Învăţător
Activități didactice
Şcoala Generală Nr.12, Str. De Mijloc, nr. 41, 500036, Braşov, România
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Funcții de conducere
• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

2021 - prezent
Prodecan
Activități administrative
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, Strada:
Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov, cod 500183, România

• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

2018 - prezent
Director – Centrul de Consiliere și orientare în carieră – CCOC - AFA
Activități administrative și de consiliere
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, Strada:
Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov, cod 500183, România

• Perioada
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

2018 - prezent
Președinte – Societatea Antreprenorială Studențească – SAS - AFA
Actitivități administrative
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” Braşov, Strada:
Mihai Viteazul, nr. 160, Brasov, cod 500183, România

• 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

2018 - prezent
Membru în Comitetul director
Activități administrative
Asociatia Consilierilor Români - ACROM – București
2018 – prezent
Presedinte al Comisiei de Psihologie Educationala, Consiliere scolara si vocationala
Activități administrative
Colegiului Psihologilor din Romania, filiala Brasov

Educaţie şi formare
•Perioada 15.07.2018-prezent

Formator – cod COR 242401, Certificat de absolvire seria L, Nr. 00184498, eliberat în 09
iulie 2018, acreditat Ministerul Muncii, familiei, protectiei sociale și persoanelor vârstnice,
Autoritatea națională pentru calificări și Ministerul Educației Naționale și cercetării științifice,
SC AVI EURO JOBS & TRAINING Bucuresti, înmatriculat în Registrul Național al furnizorilor
de formare profesională a adulților cu nr. 40/639/10.02.2017

• Perioada 18.06.2016-prezent

Didactician în învățământ superior- Program postuniversitar de formare și dezvoltare
profesională continuă: Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a
didacticienilor din învățământul superior. Domeniul Științe ale Educației (36 ore didactice, 6
credite), susținut de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca, la propunerea
Departamentului pentru pregătirea personalului didactic, certificat de atestare a
competențelor profesionale seria CA, nr. 0002652

• Perioada 27.10.2012-prezent

Facilitator de sanatate mintala – Mental Health Facilitator Training Program - MHFRO0029 -18.06.2016, Center for Credentialing & Education – National Board for Certified
Counselors, Inc. Şi European Board for Certified Counselors, Inc.

• Perioada 2012-prezent

Specialist audit resurse umane – POSDRU (25 -27 octombrie 2012);
Curs de formare
Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda” Brasov
Inspector resurse umane
Curs de perfectionare– Job School – Minerva – Braşov (ianuarie-august 2012);
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• Perioada 15.06.2016-prezent

Supervizor - Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională
Adeverinta nr III 1008 din 15.06.2016
Colegiul Psihologilor din România

• Perioada 25.03.2016-prezent

Psiholog principal autonom
Atestat de liberă practică nr 683 din data de 25.03.2016
Psiholog cu drept de liberă practică
Codul personal: 18588, Colegiul Psihologilor din România

• Perioada 15.04.2012-prezent

Supervizor - Certified Supervision Professional – CSPOOO12-RO – 15.04.2012
Consiliere – specialist certificat în supervizare
Center for Credentialing & Education – National Board for Certified Counselors, Inc
European Board for Certified Counselors, Portugalia

• Perioada 10.11.2011-prezent

Consultant în carieră GCDF (Global Career Development Facilitator)
Consilierea carierei - GCDF00307 –RO – 10.11.2011 Center for Credentialing & Education –
National Board forCertified Counselors, Inc. Şi European Board for Certified Counselors,
Portugalia

• Perioada 31.10.2012-prezent

Doctor in psihologie – diploma de doctor, Seria H Nr. 0012561/Nr 1661 din 31.10.2012,
în baza Ordinului MECTS nr. 5927 din 2.10.2012 (titlul tezei: Factori care influenţează
procesul de luare a deciziei în carieră la adolescenţi şi la adulţi-Factors influencing career
decision making in adolescents and adults – susţinută în 7.12. 2011)
Şcoala Doctorală, Universitatea din Bucureşti

• Perioada: 15.07.2009 - prezent

Modul psihopedagogic - Departamentul pentru pregătirea personalului didactic –Certificat
de absolvire seria G, nr. 0025530, eliberat in 15.07.2009
Universitatea Transilvania din Brasov

• Perioada: 1.10. 2004- 1.10.2006

Master - Consiliere şcolară- Seria F, Nr. 0012846
Studii universitare de master timp de 2 ani (4 semestre)
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

• Perioada 1.10.1998-15.06.2002

Licență - Diplomă de licenţă – Psihologie – Pedagogie- Seria U, Nr. 0018099
Studii universitare de lungă durată (4 ani)
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

• Perioada1.09.1993-15.06.1998

Vocaţional/ Pedagogic/ Învăţător -Educatoare
Diplomă de bacalaureat- Seria R, Nr. 0176330
Studii liceale (5 ani)
Şcoala Normală „ Andrei Mureşanu” (Liceul Pedagogic), Braşov

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Limba maternă
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Limba:
Engleză

Româna
Engleză
Comprehensiune
Abilităţi de
Abilităţi
ascultare
citire
Preintermediar

Competenţe şi abilităţi sociale
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Preintermediar

de

Vorbit
Interacţiune

Exprimare

Scris

Preintermediar

Preintermediar

Preintermediar

-abilități organizatorice și de planificare, capacități de analiză și sinteză, de prioritizare
a sarcinilor și de respectare a termenelor limită (funcții de conducere);
- abilități de lucru în echipă (în cadrul şcolilor şi facultăţilor unde am predat, in proiectele
din care am făcut parte), de motivare și de coordonare echipe (organizare de conferințe,
coordonare echipe de proiect);
-abilități de comunicare (seminarii, conferinţe, training-uri, workshop-uri, ateliere);
-receptivitate şi adaptare rapidă la nou (specializarea în marketing - organizarea de
expoziţii, crearea de conținuturi și materiale pentru discipline noi, varietatea de cursuri,
activități susținute);
Curriculum vitae - Guranda Mihaela

-sociabilitate(activități sociale organizate in cadrul Academiei Forțelor Aeriene, cu ocazia
sărbătorilor de Crăciun și de Paști; seminarii, workshopuri, echipe de proiect)
- responsabilitate (asumarea deciziilor luate în cadrul activităților și proiectelor desfășurate
atât la locul de muncă cât și în activitățile extracurriculare),
- abilități didactice și de cercetare.
Competenţe şi aptitudini organizatorice

-coordonator de specializare Învăţământ la distanţă – Institutori- la Braşov, Universitatea
Transilvania din Braşov (2003-2006);
-coordonator de specializare Învăţământ la distanţă- Programul Instruirii în Învăţământul
Rural la Focşani, Universitatea Transilvania din Braşov (2006-2007);
-responsabil cu cazările studenţilor şi cu problemele studenţeşti ale acestora, la Facultatea
de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Transilvania din Braşov (2003-2007);
-coordonator al Clubului European Studenţesc „EUROCLUB TRANSILVANIA”, din
Universitatea Transilvania din Braşov (2006-2007);
-coordonator sesiunilor de comunicări ştiinţifice pentru studenţi, la deschiderea anului
universitar şi la organizarea Zilelor deschise la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele
Educaţiei, Universitatea Transilvania din Braşov (2003-2007);
-coordonator al echipelor de studenti ai Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”,
Brasov, care au participat la sesiunile de comunicari stiintifice de la Academie Tehnica
Militara, Bucuresti (2010), la Academia Fortelor Terestre, Sibiu (2011) si la Academia
Fortelor Navale, Constanta (2012);
-membru in comitetul de organizare a Conferintei Internationale AFASES 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2017, 2018 –Scientific Research and Education in the Air Force, de la
Academia Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov si coordonatoarea sectiunii de stiinte
socio-umane din cadrul conferintei (2011- 2018);
-membru in comisii educationale din cadrul Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”,
Brasov (2010- prezent);
- preşedinte al comisiei de consiliere în carieră a studenţilor şi absolvenţilor (2012-2018);
- presedinte al comisiei programului „EURO 200” (comisie de acordare a burselor pentru
studenti) din cadrul Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2012- 2020);
- membru în comitetul organizatoric al conferinţei internaţionale RCIC 2012, 2013 de la
Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” Brașov (2012-2013, 2015-2018);
- organizator al workshopului „Polis & Psyche”, acredita de Colegiul Psihologilor din
Romania, desfasurat in cadrul Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, noiembrie,
Brasov (2013);
- membru in comitetul de organizare a conferintei internationale „Scientific Research and
Education in the Air Force – AFASES (2016-2019)
-organizatoral
Conferinteiinternationale
de
Psihologie
Psihologie,
educaţieşidezvoltareumană,
23-25
mai
2019,
http://www.afahc.ro/ro/psihafa/psihafa_gen_inf.html (2019)

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a
calculatorului

- operare PC: Word, Excel. Power Point, Internet, Photoshop, Lightroom

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
Competenţe şi abilităţi artistice

-

dans, muzica,pictura, fotografia (realizare de albume)

Permis de conducere

-

categoria B

Informaţii suplimentare

-

-
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tutore in proiectul internaţional Promovarea antreprenoriatului feminin în dezvoltarea
serviciilor educative pentru preşcolari(decembrie 2004 - decembrie 2006)- proiect cu
finanţare italiană a Regiunii Toscana / linia dispozitii pentru participarea italiana la
stabilizarea, reconstructia si dezvoltarea tarilor balcanice, în colaborare cu Universitatea
Transilvania din Braşov (2004-2006);
tutore în Programul Instruirii în Învăţământul Rural, elaborat de MEC (2006-2008);
cercetătorştiinţificînProiectulpentruînvăţământ rural – PIR încadrulcontractului 720/4
MEdC – UMPIR. Director proiectprof.dr.ing. Vladimir Mărăscu Klein (2005-2007);
cercetător ştiinţific în proiectul CEEX, modul III, PROCED, nr.158 -2006 (2006-2008);
secretar ştiinţific în Centrul de Cercetari pentru Calitatea Vietii si Performanta Umana,
din Universitatea Transilvania, Braşov (2006 - 2009);
membru în Asociaţia Consilierilor din România, Bucureşti (2010 - actual);
membru al grupului ţintă specific proiectului „Calitate, inovare, comunicare în sistemul
de
formare
continuă
a
didacticienilor
din
învăţământul
superior”, POSDRU/87/1.3/S/63709 (2010-2013);
Curriculum vitae - Guranda Mihaela
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membru in Asociatia de cercetare si educatie - ASCEDU, Brasov (2011-actual);
participant la trainingul Values, vision, action. Real leadership challenges in Education
– la Bucureşti – proiect POSDRU coordonat de prof.univ.dr. Adrian Curaj (20 octombrie,
2011);
participant la seminarul ”Instrumente de evaluare pentru dezvoltarea carierei” susținut
de Ioana Panc, organizat de NBCC România, 7 ore de educație continuă (10 decembrie
2011);
moderator la conferinţa internaţională Scientific research and education in the Air Force
– AFASES 2011, Braşov, panel 2 (2011);
editor la Scientific bulletin of „Henri Coanda” Air Force Academy, Brasov, Editura
Academiei Fortelor Aeriene, ISSN 2067-0850V (2010-2013);
editor la revista „ Review of the Air Force Academy” – The Scientific Informative Review
ISSN: 2069- 4733 ISSN-L: 1842-9238 (2011-2015);
coordonator al cercului stiintific de psihologie al studentilor Academiei Fortelor Aeriene
„Henri Coanda”, Brasov (2010-2013), (2019 – prezent);
conducator stiintific al lucrarilor de licenta/disertatie ale studentilor/materanzilor
Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2010-2014) (2018-prezent);
responsabil cu cercetarea in cadrul Departamentului de Stiinte Militare si manageriale
al Academiei Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2012, 2018, 2019, 2021);
responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de catre studenti in cadrul Academiei
Fortelor Aeriene „Henri Coanda”, Brasov (2011-2012) (2018, 2021);
membru in comisia de admitere – la proba Psihologie – in Academia Fortelor Aeriene
„Henri Coanda” (2010 – 2015);
membru in comisia de licenta – domeniul Psihologie, in cadrul Universitatii Spiru
Haret, Bucuresti (2012);
membru în comisiile de admitere, licență și disertație în cadrul Academiei Forțelor
Aeriene ”Henri Coanda”, Brașov (2012 – prezent)
participant la cursul de Management Resurse Umane organizat de DRESMARA, Brasov
(2012);
membru al comitetului editorial al revistei Review of the Air Force Academy. The
Scientific Informative Review – CNCSIS B+ (2012);
coordonator al echipei de studenti participanti la Vernisajul dedicat Eroului
Necunoscut, sustinut de catre Casa Armatei (21 iunie 2012);
participant la Workshopul Introduction To Group Counseling: Theories and Practice la
NBCC România, 3 ore de educație continuă (22 noiembrie 2012);
participant la cursul de formare de la Predeal specific didacticienilor din învăţământul
superior POSDRU/87/1.3/S/63709 (septembrie 2012);
participant la studiul GCDF realizat de Amalia Stanciu şi susţinut de NBCC România
(certificat cu ore de educaţie continuă) (decembrie 2011- decembrie 2012), 1 oră de
educație continuă (28 februarie 2012);
participant la comunicarea susținută de Tom Clawson, 5.05.2012, cu ocazia Adunării
Generale ACROM, la NBCC România, 1 oră de educație continuă, (5 mai 2012);
director al proiectului PSCD intitulat DIS – Domeniile de interes ale studenţilor – factor
stimulativ pentru obtinerea performantei în învăţare şi cercetare – pentru planul de
cercetare al Academiei Forţelor Aeriene Henri Coanda Brasov (mai 2012) si al
Proiectului Dezvoltarea competententelor transversale (2019)
membru al grupului ţintă al proiectului cofinanţat din Fondul Social European
POSDRU - Investeşte în oameni (Orice şomer are dreptul la o nouă şansă) – organizat
de Institutul pentru dezvoltarea resurselor umane (octombrie 2012);
participant la conferinţa internaţională Diaspora în cercetare (septembrie –octombrie
2012);
participant la campania pentru schimbarea imaginii femeii în societate - Femei care au
scris istoria, proiect POSDRU desfăşurat de TBWA/Bucureşti în parteneriat cu Agenţia
de Monitorizare a Presei şi Centrul Parteneriat pentru Egalitate (octombrie 2012);
keynote speaker la conferinţa internaţională Management – Theory. Education and
Practice. 28-30 septembrie, 2013, organizată în Slovacia la Liptovský Mikuláš (2013);
expert consiliere in proiectul „Studentul consiliat-excelent viitor angajat” –
POSDRU/160/2.1/S/138850 (2014-2015);
membru în comitetul ştiinţific al conferinţei internaţionale Scientific research and
education in the Air Force – AFASES 2014, de la Academia Fortelor Aeriene „Henri
Coanda”, Braşov (2014);
referent ştiinţific, evaluarea şi selecţia lucrărilor pentru conferinţa internaţională
Scientific research and education in the Air Force – AFASES 2014, 2017 Braşov,
secţiunea de ştiinţe socio-umane (2014, 2017, 2018);
moderator la conferinţa internaţională Scientific research and education in the Air Force
Curriculum vitae - Guranda Mihaela

-

-

-

-
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– AFASES 2014, Braşov, secţiunea Consiliere (2014);
absolvent al Trainingului JVIS (Jackson Vocational Interest Survey)(abilități –
Rolurișistiluri de muncă, scalele JVIS, interpretarearaportului JVIS, capcane de
interpretare), coordonat de RalucaLivintisi Cosmin Peleasa, la Test Central, seria TR –
00000124/18-09-2014 (septembrie 2014);
membruînConsiliulFacultății de Management Aeronautic – Academia
ForțelorAeriene”HenriCoandă” Brașov (2016 - prezent);
membruînConsiliulDepartamentului de Management șiȘtiințeMilitare (2017-prezent);
participant la sesiunea de supervizare in grup din data de 24.03.2016, la Asociatia
NBCC Romania Bucuresti, coordonata de dr. AmaliaStanciu, GCDF, LPCA,ACS,CSP
Master Trainer, European Board for Certified Counselors si dr. IoanaPanc, CSP, GCDF,
Director executiv NBCC Romania, a acumulat 3 ore de educatie continua in
domeniulsupervizarii (2016);
facilitator al sesiunii de supervizare in grup din data de 26.04.2016 la NBCC Romania; a
acumulat 3 ore de educatie continua in domeniul supervizarii (2016);
membru in comitetul de organizare a conferintei internationale „Scientific Research
and Education in the Air Force – AFASES 2016” – a XVIII- a editie, 26-28 mai
http://www.afahc.ro/afases/guide_afases_2016.pdf(2016);
participant la sesiunea de supervizare in grup din data de 26.07.2016 la NBCC
Romania; a acumulat 2 ore de educatie continua GCDF (2016);
membru in Colegiul Psihologilor din Romania (2016- prezent);
coordonator proiect de informare a parintilor cu privire la dezvoltarea cognitiva,
afectiva si comportamentala a copiilor in parteneriat cu Sc. Gim. Nr. 15, Sc.Gim. Nr. 11,
Sc. Gim.Nr.5, Brasov (2017);
facilitator al sesiunilor de consiliere scolara a parintilor elevilor din cadrul Sc. Gim. Nr.
15, 11, 5, Brasov (2017);
membru in AsociatiaConsilierilorRomâni (ACROM) (2010-prezent);
membru
in
comitetulstiintifical
conferinteiinternationalePsihologie,
educatiesidezvoltareumana – Bacau – 9-10 mai 2017;
coordonator al workshopurilorconferinteiinternationale AFASES 2017 – 25-27 mai,
Brasov
simembru
in
comitetul
de
organizare
al
conferinteihttp://www.afahc.ro/ro/afases/afases_organizing.html (2017);
recenzorîncadrulconferinteiinternaționale AFASES 2017 (domeniulstiințelorsocioumane
– psihologie) (2017);
membruînComisia de contestații a concursului de admiterepentruprogramul de licențăîn
Academia ForțelorAeriene ”HenriCoandă” Brașov (2017);
membruînComisia
de
admiterepentruprogramul
de
master
al
AcademieiForțelorAeriene – sesiunileiulieșiseptembrie 2017;
formatorînȘcoalafamiliei
–
Brașov
(2016-2017);
coordonator
al
atelierelorStilurileparentalesiGestionareaconflictelor (2017-prezent);
coordonator al atelierelor de dezvoltarecognitivă, afectivășicomportamentală din
tabăraHartaViselor – Panicel, 4-7 septembrie 2017;
participant la Intâlnireatinerilorortodocși de la Iași – septembrie 2017 și la
Adunareagenerală a ȘcoliiFamiliei (2017);
participant la Adunareagenerală a consilierilor din România, din 8 septembrie 2017, la
NBCC –București, pentruprofesionalizareaconsilieriișistabilireaLegiiconsilierului;
membruînComisia
de
organizareșidesfășurare
a
alegerilorpentruSenatul,
ConsiliuluifacultățiișiConsiliuluidepartamentuluiîn
Academia
ForțelorAeriene
”HenriCoandă” Brașov (2017);
formatorîneducațiaadulților – acreditat ANC (2018);
absolvent al cursului de Competențeantreprenoriale – acreditat ANC
încadrulproiectului cu fondurieuropeneVreausafiuantreprenor! (2018);
coordonator a 28 de workshopuriîncadrulConferințeiinternaționale AFASES 2018,
creditateatât
de
cătreColegiulPsihologilor
din
Româniacâtși
de
cătreMinisterulEducațieiNaționale (2018);
partenerîn organizarea conferinței internaționale Psihologie, educație și dezvoltare
umana – abordări în traumă, supervizarea și practica reflexivă, conferință organizată de
Universitatea Spiru Haret, Colegiul Psihologilor din România, International Police
Association România, International Police Association Police Educatores (UK), Thinking
Connection (UK), în parteneriat cu Academia Forțelor Aeriene, Grupul parlamentar de
prietenie cu Regatul unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Agenția Antidrog, în
perioada 23-25 noiembrie, la Brașov (2018);
participant în calitate Director al Centrului de consiliere și orientare în carieră al
Academiei Forțelor Aeriene Henri Coandă, Brașov și de membru al comitetului executiv
al Asociației Consilierilor Români la Conferința Națională – Cariera în sec XXI. Centrele
Curriculum vitae - Guranda Mihaela
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-
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de consiliere la nivel universitar și preuniversitar și piața muncii – conferință organizată
de către Universitatea din București în cadrul proiectului FDI – CNFIS – 2018-01-0149 –
Proiect de carieră: consiliere, educație, dezvoltare – PRO CARIERA UB, în perioada 6-9
noiembrie, la București (2018);
organizator și coordonator al atelierului Viața de elev- provocarea copilului și a familiei
– Fagaras, 5.11.2018;
coordonator al Atelierelor pentru copii și părinți desfășurate la Ucea de jos în colaborare
cu Primăria Comunei Ucea și Așezământul Social Sf. Nicolae;
participant la cursurile de formare in Metoda Feuerstein facilitate de psih. Otilia Todor la
București, Brașov, Iași, Bacău, Botoșani (2018)
membru – grup țintă și participant in calitate de partener ACROM la Proiectul ”ONG –
uri, actori relevanți în societatea civilă”proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, implementat de
Asociaţia Centrul Regional de Voluntariat, în parteneriat cu Asociaţia Consilierilor
Români – ACROM şi Asociaţia Tinerilor cu Iniţiativă din Zona Olteniei – ATIZO,valoare
totală a proiectului este de 951.140,90 lei, din care 932.118,08 lei reprezintă valoarea
cofinanțării Uniunii Europene (2018-2019);
participantîncalitate Director al Centrului de consiliereșiorientareîncarieră al
AcademieiForțelorAeriene Henri Coandă, Brașovși de membru al comitetuluiexecutiv al
AsociațieiConsilierilorRomânila
întâlnirileregionale
a
centrelor
de
orientareșiconsiliereîncarierăde la Brașov (unde am fostcoordonatorulintalnirii), Sibiu,
București, ClujșiGalați (2019);
participant la proiecteleCentrelor de consiliereșiorientareîncarieră din Iași,
ClujșiBucurești (2019-2020);
consiliereașcolarăa studenților AFA învedereaoptimizăriiabilităților de învățare, de
comunicareși de conducere, de identificare a punctelortariîntraseullor de carieră (20202021);
organizatoral Festivalului TALENT AFA – Ediția I, din cadrulAcademieiForțelorAeriene
”HenriCoandă” (AFA) din Brașov (2021);
coordonator al CerculuiȘtiințific de Psihologiemiltarăși al CerculuiCultural ”Talent
AFA” din cadrulAcademieiForțelorAeriene ”Henri Coandă” (AFA) din Brașov (2021);
coordonator al echipelor de studențiimplicațiînproiectele de dezvoltare a
competențelorantreprenorialedesfășurate de catreUniversitateaTransilvaniaBrașov –
Casa de CulturăStudențească din BrașovșiUniversitateaBabeșBolyai, Cluj (2021).
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