Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

Duminică Delia Rodica
Str. Viilor, Bl. D2, sc. A, et. 3, ap. 15, Piteşti, judeţul Argeş, cod poştal 110111
Comuna Bârla, sat Șelăreasca, nr. 41, județul Argeș
0740.81.36.29
dumidel@yahoo.com; delia.duminica@gmail.com; delia.duminica@upit.ro
română

Data naşterii

29 mai 1982

Sex
Starea civilă

Feminin
Căsătorită

Locul vizat

Experiența profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

2016-2020; 2020-prezent
Prodecan pentru activitate științifică, relații internaționale și relația cu studenții
Coordonare, gestionare, raportare, monitorizare activități specifice postului
Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și Psihologie
Universitatea din Pitești

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Management academic

Perioada

Mai 2021-Ianuarie 2022

Expert operaționalizare platformă de comunicare
Activităţi şi responsabilităţi principale -dezvoltă un studio TV pentru emisie audio-vizuală online;
Funcţia sau postul ocupat

- elaborează o strategie privind operaționalizarea platformei de comunicare;
- elaborează o grilă de programe;
- asigură implicarea celor 5 studenți de la programul de studii Jurnalism în realizarea obiectivelor;
- realizează conexiunea cu platformele de comunicare utilizate de liceele partenere

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești
CNFIS-FDI-2021-0043: Dezvoltarea și implementarea de mijloace și conținuturi de comunicare

alternativă (online) pentru creșterea accesului elevilor din medii defavorizate la educație și piața
muncii
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Implementare proiecte

Aprilie 2021Cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Pitești - Promovarea stării de bine a profesorilor prin asigurarea

comportamentelor sociale pozitive în educația timpurie (ProW)
Erasmus+ 626146-EPP-1-2020-2-EL-EPPKA3-PI-POLICY
1

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Implementare proiecte

Septembrie 2020-septembrie 2022
Formator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Participă la formarea şi dezvoltarea abilităţilor studenţilor din grupul ţintă de a învăţa să înveţe.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Pitești - în cadrul proiectului ROSE - SGU/SS/III AG354 “Voi fi inginer!-FECC”

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Implementare proiecte

Perioada 10.02.2020 – 30.08.2022
Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale Contribuie la asigurarea calității; Diseminarea proiectului și contribuții la toate activitățile de diseminare;
Contribuie la exploatarea proiectului; Participă la întâlnirile de proiect; Contribuie la implementarea
activităților pilot și la pregătirea rapoartelor de implementare; Realizarea livrabilelor din cadrul proiectului;
Contribuie la toate Activitățile din cadrul proiectului, conform Aplicației; Participă și contribuie la conferința
finală E3; Realizează rapoartele lunare de activitate;Contribuie la raportarea financiară și administrativă a
activităților proiectului.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

CLIL for Young European Citizens” – 2019-1-IT02-KA201-063222
Implementare proiecte

Perioada 01-12-2019 - 31-05-2022
Funcţia sau postul ocupat

Cercetător

Activităţi şi responsabilităţi principale Contribuie la asigurarea calității; Diseminarea proiectului și contribuții la toate activitățile de diseminare;
Contribuie la exploatarea proiectului; Participă la întâlnirile de proiect; Contribuie la implementarea
activităților pilot și la pregătirea rapoartelor de implementare; Realizarea livrabilelor din cadrul proiectului;
Contribuie la toate Activitățile din cadrul proiectului, conform Aplicației; Participă și contribuie la conferința
finală E3; Realizează rapoartele lunare de activitate;Contribuie la raportarea financiară și administrativă a
activităților proiectului.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

WILD! The Wild Garden for Learning and Development - 2019-1-IT02-KA201-063227
Implementare proiecte

09.09.2019 - 08.07.2021
Asistent proiect partener UPIT, cod 334303

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea bazei de date și a documentelor proiectului. Arhivarea documentelor proiectului. Evidența
corespondenței proiectului. Asigurarea comunicării cu echipa de proiect. Centralizare rapoarte lunare de
activitate și realizarea suportului administrativ al proiectului.
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea din Pitești, implementare proiect „Educație timpurie inclusivă și de calitate” ETIC,
COD SMIS 128215
Implementare proiecte

22.07.2019-09.07.2021
Formator antreprenoriat, cod 242401

Activităţi şi responsabilităţi principale Participă la formarea şi dezvoltarea abilităţilor studenţilor din grupul ţintă de a învăţa să

înveţe;
antreprenorial; Personalizarea materialului educational in vederea incarcarii pe platforma educationala; Ofera suport GT pe platforma educationala; Participa la procesul de evaluare a planurilor de
afacere/sustenabilitate elaborate de GT; Indruma studentii in elaborarea planului de afaceri/sustenabilitate
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, implementare proiect „Profesori inovatori – Studenți antreprenori! (PISA)”
Cod SMIS: 125202
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Implementare proiecte

1 noiembrie 2018 – 30 octombrie 2020
Specialist relații publice
Editează și difuzează comunicate de presă și articole pentru website, în colaborare cu membrii echipei
de implementare a proiectului, la lansarea proiectului, în timpul desfășurării fiecărei activități, după
fiecare mobilitate, cu ocazia altor evenimente reprezentative ale proiectului sau la finalizarea acestuia
Universitatea din Pitești, implementare proiect „Empowering Practitioners in Social Work from Rural
Communities” EPSWRA, număr proiect: 2018-1-RO01-KA204-049515
Implementare proiecte

Decembrie 2017- ianuarie 2021
EXPERT INTEGRARE ACADEMICĂ
Îndrumare și suport tutori/tutoriat; consiliere și orientare în carieră studenți
Start în cariera ta! – UPIT, Categorie grant: Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități –
Mare, beneficiar: Universitatea din Pitești, Valoarea totală: 681.720 lei
Implementare proiecte

2017-2019
FORMATOR
Cursuri de formare
LIDO- Fostering Leadership Development Amongst Teachers 2017-1-IT02-KA201-036432
Implementare proiecte

01-04 martie 2021
Mobilitate de predare Erasmus
Activități de predare, dezvoltare relații de parteneriat, schimb de bune practici în domeniul
Științelor comunicării
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, BULGARIA, Faculty of Communication
Învățământ superior

27-30 iulie 2020
Mobilitate de predare Erasmus
Activități de predare, dezvoltare relații de parteneriat, schimb de bune practici în domeniul
Științelor comunicării
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, BULGARIA, Faculty of Communication
Învățământ superior

15-18 aprilie 2019
Mobilitate de predare Erasmus
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Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Activități de predare, dezvoltare relații de parteneriat, schimb de bune practici în domeniul Științelor
comunicării
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, BULGARIA, Faculty of Communication
Învățământ superior

7-11 Mai 2018
Mobilitate de predare Erasmus
Activități de predare, dezvoltare relații de parteneriat, schimb de bune practici în domeniul Științelor
comunicării
Istanbul Medipol University, Faculty of Communication
Învățământ superior

Iunie- decembrie 2016
Responsabil recrutare și formare mentori
Dezvoltare parteneriate; derulare campanii de informare/ recrutare; dezvoltare materiale de învățare;
organizare sesiuni de formare mentori și de mentorat; organizare evenimente.
Universitatea din Pitești, în proiectul CNFIS-FDI-2016-0037, D1 - Echitate și acces
Titlul proiectului: Informarea, consilierea și orientarea în carieră a elevilor argeșeni, pentru creșterea
accesului la învățământul superior în condiții de echitate și incluziune socială.
Implementare proiecte

februarie – decembrie 2016
Secretar General al Senatului Universității din Pitești
Gestionarea documentelor Senatului; actualizarea paginii web a Senatului; coordonarea operațiunilor
tehnice aferente acordării titlurilor onorifice
Universitatea din Piteşti, Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş
Învățământ superior, Administrativ

21-25 septembrie 2015
Mobilitate de predare Erasmus
Activități de predare, dezvoltare relații de parteneriat, schimb de bune practici în domeniul Științelor
comunicării
THE LOWER SILESIAN UNIVERSITY OF ENTREPRENEURSHIP AND TECHNOLOGY IN
POLKOWICE, Polonia, Ul. Skalnikow 6b, 59-101, Polkowice
Învățământ superior

18-28 mai 2015

Funcţia sau postul ocupat

Formator Competențe antreprenoriale proiect POSDRU 125/5.1/S/126862 – RESTART PE PIAȚA
MUNCII

Activităţi şi responsabilităţi principale

Oferirea de servicii de training; Instruirea grupului țintă în vederea dobândirii cunoștințelor, abilităților,
atitudinii și comportamentelor necesare etc.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Fundația Corpul Experților în Accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune Europene, București, str.
Maior Bacilă Vasile, nr. 1, bloc 99, sc.2, ap.84, București
Învățământ / Formare continuă
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

noiembrie 2014 – iulie 2015
Prodecan al Facultății de Științe Socio-Umane, Universitatea din Pitești
Dezvoltare programe de studiu, relații cu studenții și relații publice
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Departamentul de Psihologie şi Ştiinţele
comunicării Adresa: Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş
Învățământ superior

august 2014-septembrie 2015
Consilier orientare - Expert consiliere/orientare profesională (ECO) proiect POSDRU
Dezvoltarea, furnizarea și asigurarea calității (evaluarea) serviciilor de consiliere și orientare
profesională
POSDRU/164/2.3/S/139352
Titlul proiectului: „CALIFICARI ADECVATE, LOCURI DE MUNCA STABILE”
Beneficiar: Asociația de Tineret pentru Învățământ și Știință SOLARIS
Str. Mihai Viteazul, nr. 25, Pitești, Argeș CIF 7205100, tel. 0744313866
Implementare proiecte cu finanțare europeană

mai 2014-noiembrie 2015
Responsabil concepție materiale de promovare și furnizare informații actualizare site
Concepe materiale de promovare și răspunde de realizarea acestora; colectează informații necesare
actualizării site-ului proiectului; colaborează cu echipa de management a proiectului.
Contract POSDRU 156/1.2/G/141632
Titlul proiectului: „Adaptarea programelor de studii universitare la Cadrul National al Calificărilor din
Invățământul Superior în vederea îmbunătățirii ofertei educaționale, crearea și implementarea unor
instrumente informatice specifice care să asigure extinderea oportunităților de învățare și interacțiunea cu
mediul de afaceri (NOVA-CURRICULA)”
Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
2005 -2018
Conferențiar universitar (2016-prezent); Lector universitar (2013-2016);
Asistent universitar (2009-2013); Preparator universitar (2005-2009)
Activităţi didactice de predare la programul de licenţă Jurnalism: Jurnalism online, Producţie radio,
Introducere în comunicare, Fundamentele sistemului mass-media, Tehnici de lucru specializate (presa
scrisă, Radio, Internet).
Activităţi didactice de predare la programul de master Comunicare organizaţională: Comunicare
în organizaţii, Leadership în organizații, Comunicare organizaţională, Managementul comunicării,
Cultură organizațională.
Activităţi de cercetare: membru în echipe de cercetare, membru al Centrului de Cercetare pentru
Promovarea Excelenţei în Formarea Profesională, membru al Centrului pentru Proiecte şi Studii
Europene
Activități de evaluare: membru în Comitetul organizatoric al International Conference Edu-World
„Education facing contemporary world issues” Piteşti, 2018, organizată de Universitatea din Bucureşti şi
Universitatea din Piteşti sub egida Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED), European
Society for Research on the Education of Adults (ESREA), European Network on Teacher Education
Policies (ENTEP) şi European Forum of Technical and Vocational Education and Training (EFVET);
www.eduworld.ro
Membru în Comisia pentru asigurarea calităţii din Universitatea din Piteşti.
Membru în Comisia pentru asigurarea calităţii din facultate.
Membru în Comisia pentru acordarea burselor speciale pentru studenți din Universitatea din Piteşti.
Membru în Comisia pentru acordarea mobilităților Erasmus pentru studenți.
Membru în Comisia pentru repartizarea locurilor de tabără pentru studenți.
Membru în Senatul Universității din Pitești.
Membru în Comisia Senatului pentru Asigurarea și Evaluarea Calității Universității din Pitești.
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Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale educației, Științe sociale și Psihologie, Departamentul
de Psihologie, Ştiinţele comunicării şi Asistență socială, programul de studii de licenţă Jurnalism şi
programul de studii de master Comunicare organizaţională
Str. Târgu din Vale, nr.1, Piteşti, judeţul Argeş
Învățământ superior

Perioada 2007-2008
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Consilier relaţii cu presa Birou parlamentar
Relaţia cu cetăţenii, redactarea documentelor specifice, activităţi de consultanţă de PR, organizarea
activităţii de promovare, actualizare site/blog, concepere materiale de promovare(afise, pliante, flyere,
broşuri, cataloage, mape de prezentare etc.),redactare de comunicate de presă, organizarea de
conferinţe de presă, organizarea de întâlniri, dezbateri, mese rotunde, implicarea în campania
electorală, menţinerea relaţiei cu presa etc.
Parlamentul României, Camera Deputatilor, Bucureşti, Palatul Parlamentului, str. Izvor, nr. 2-4
Cabinet parlamentar deputat Adrian Miuţescu - Piteşti, judeţul Argeş
Activităţi de relaţii publice

Educaţie şi formare
Perioada 15-23 noiembrie 2021
Calificarea / diploma obţinută Training course: Greenderaction: Green Equality Generation in Action – Malaga, Spania
Disciplinele principale studiate / Eco-feminism
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Asociația INVEP Spania
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 03-05.04.2019
Calificarea / diploma obţinută Diseminarea rezultatelor proiectelor Erasmus+
Disciplinele principale studiate / Atelier RezultatE+ - realizarea planului DEOR pentru proiectele Erasmus+
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de ANPCDEFP – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și
învăţământ / furnizorului de formare Formării Profesionale
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 05-08.03.2019
Calificarea / diploma obţinută Management universitar
Disciplinele principale studiate / Management, strategie și management strategic în învățământul superior; educația universitară, piața
competenţe profesionale dobândite muncii și provocările societății actuale; Elaborarea curriculei: alternative private de finanțarea
învățământului superior; Finanțarea publică și eficiența utilizării fondurilor publice în învățământul superior
Numele şi tipul instituţiei de Academia Română, Ministerul Educației Naționale
învăţământ / furnizorului de formare Proiect SIPOCA 3 „Dezvoltarea capacității Ministerului Educației Naționale de monitorizare și prognoză a
evoluției învățământului superior în raport cu piața muncii”
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 19-23.06.2017
Calificarea / diploma obţinută Erasmus+ Mobility / Staff Trainning
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Disciplinele principale studiate / Științe sociale, jurnalism și informații
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo, BULGARIA, Faculty of Education
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 04-06.05.2017
Calificarea / diploma obţinută Auditor intern Calitate
Disciplinele principale studiate / Noi abordări ale ISO 9001:2015; Cerințe ale standardului ISO 19011/ISO 9001; Cerințe de bază pentru
competenţe profesionale dobândite certificarea sistemelor de management; Funcționarea unui sistem de management; Evaluarea unui audit
intern; Documentele auditului; Îmbunătățirea continuă a sistemului managementului calității etc.
Numele şi tipul instituţiei de TUV KARPAT
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 01.10.2016-01.02.2017
Calificarea / diploma obţinută Certificat participare Programul de formare/dezvoltare a competențelor de comunicare în limba
franceză
Disciplinele principale studiate / Limba franceză
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Pitești
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau 30 ore
internaţională
Perioada 2016 (13-17 iulie)
Calificarea / diploma obţinută Erasmus+ Mobility / Staff Trainning
Disciplinele principale studiate / Științe sociale, jurnalism și informații
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Faculty of Fine Arts, Izmir University, Turcia
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională
Perioada 2015 (13-19 martie)
Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire curs Formator

Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării; Realizarea programelor de formare; Evaluarea participanților la formare; Aplicarea
competenţe profesionale dobândite metodelor și tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării; Proiectarea programelor de formare;
Organizarea programelor și stagiilor de formare; Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și
stagiilor de formare.
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru
învăţământ / furnizorului de formare Calificări, Ministerul Educaţiei Naţionale / Centrul de formare profesională, orientarea, consiliere și plasare
a forței de muncă „FORMATEMP”
Nivelul în clasificarea naţională sau Specializare ocupaţia formator, cod COR 242401
internaţională
Perioada 2013 (14-21 noiembrie)
Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire curs Manager de proiect
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Disciplinele principale studiate / Stabilirea scopului proiectului; stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului; planificarea
competenţe profesionale dobândite activităţilor şi jaloanelor proiectului; gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
realizarea procedurilor de achiziţii; managementul riscurilor; managementul echipei de proiect;
managementul comunicării; managementul calităţii proiectului.
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru
învăţământ / furnizorului de formare Calificări, Ministerul Educaţiei Naţionale / SC EXTREME TRAINING SRL
Nivelul în clasificarea naţională sau Specializare ocupaţia manager proiect, cod COR 242101
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Septembrie 2013
Certificat de absolvire Program de formare și conștientizare în asigurarea calității în
învățământul la distanță – ID

Disciplinele principale studiate / Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a calității în
competenţe profesionale dobândite învățământul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de performanță și standardelor
înternaționale de calitate.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret, Academia Comercială din Satu Mare TÜV Austria – România
învăţământ / furnizorului de formare Proiect POSDRU/86/1.2/S/60720
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

2012 (03-20 mai)

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs Competenţe antreprenoriale
Disciplinele principale studiate / Competenţe antreprenoriale; Motivaţie şi profil personal; Comunicare; Modele de afaceri; Marketing – studii
competenţe profesionale dobândite de piaţă; Plan de afaceri; Strategia companiei – elaborare; Strategia companiei – implementare; Legislaţie
şi drept comercial.
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor,
învăţământ / furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului / SC EUROPEAN PROJECT CONSULTING SRL
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada 2011 (24-25 februarie)
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Training în autorat științific
Disciplinele principale studiate / Programul naţional de training în autorat ştiinţific din cadrul proiectului „Doctoratul în Şcoli de Excelenţă –
competenţe profesionale dobândite Evaluarea calităţii cercetării în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică”.
Numele şi tipul instituţiei de UEFISCDI
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Perfecţionare
internaţională
Perioada 2010 (15-19 noiembrie)
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare
Disciplinele principale studiate / Utilizare platforma E-Learning; Utilizare Modul arhivare electronică
competenţe profesionale dobândite Implementarea şi utilizarea unei platforme de e-learning în cadrul Universităţii din Piteşti
Numele şi tipul instituţiei de SC Software Development & Consulting SRL
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2009-2012
Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe umaniste, domeniul Filologie
cu teza Tudor Teodorescu-Branişte – între jurnalism şi literatură
Metode şi tehnici de cercetare in domeniul filologic, Direcţii şi orientări în cercetarea literară, Elemente
de poetică integrată, Categorii ale romanului
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Litere

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 8

Perioada 2007-2009
Calificarea / diploma obţinută Master Relaţii publice şi publicitate
Disciplinele principale studiate / Introducere în publicitate, Creaţie în publicitate, Comunicare cu presa, Introducere în relaţii publice,
competenţe profesionale dobândite Metode de cercetare în ştiinţele sociale, Comunicarea de criză, Comportamentul consumatorului,
Copywriting, Comunicarea internă, Retorică şi argumentare în RP, Comunicare şi resurse umane,
Campanii de RP, Publicitate şi RP online
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 7
internaţională
Perioada 2006-2007
Calificarea / diploma obţinută Modulul psihopedagogic post-universitar
Disciplinele principale studiate / Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Managementul clasei de elevi, Teoria şi metodologia
competenţe profesionale dobândite instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Instruire asistată de calculator, Metodica predării specialităţii
Practică pedagogică
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Piteşti, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională
Perioada 2001-2005
Calificarea / diploma obţinută Diplomă licenţiat în Jurnalism
Disciplinele principale studiate / Competenţe fundamentale, de specialitate, ştiinţifice, de cercetare, manageriale, de comunicare,
competenţe profesionale dobândite atitudinale. În perioada studiilor universitare am participat cu proiecte ştiinţifice la Sesiunile de comunicări,
organizate de către Universitatea din București.
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6
internaţională
Perioada 1997-2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat
Disciplinele principale studiate / Profil Ştiinţe Socio-Umane
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Colegiul Naţional „Radu Greceanu”, Slatina, judeţul Olt
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 3
internaţională
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleză, franceză, spaniolă

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere
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Nivel european (*)
Limba franceză
Limba engleză
Limba spaniolă

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Permis(e) de conducere

Ascultare
A2
C1
A1

Utilizator
elementar

Citire
A2

Utilizator
elementar

Participare la
conversaţie
A2

Utilizator
elementar

Discurs oral
A2

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă
A2

Utilizator
elementar

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

Implicare în acţiuni de promovare academică, sociale şi umanitare alături de studenţii Facultăţii de
Ştiinţe Socio-Umane, specializarea Jurnalism. Asigurarea activităţilor de îndrumare pentru studenţi şi
masteranzi. Menţinerea relaţiei cu mediul socio-economic şi cu mass-media locale.
Implicare în acţiuni de promovare în cadrul biroului parlamentar (organizare evenimente publice,
organizare evenimente de relaţii publice, monitorizare şi cooperare presa locală şi naţională,
conceperea și realizarea materialelor de relații publice și publicitate (comunicate de presă, mape de
presă, broșuri, flyere, pliante, reviste, publicații interne, întreținere site-uri, blog-uri, conturi pe rețelele
sociale), coordonarea activităților de sondare a opiniei publice, pe bază de chestionare, interpretarea
rezultatelor și întocmirea rapoartelor pe marginea sondajelor).
Organizarea unor evenimente specifice mediului universitar: Sesiunea de comunicării ştiinţifice
studenţeşti, promovarea admiterii, realizarea mijloacelor electronice pentru promovarea ofertei
universitare, Ziua Europei, Ziua Presei, Ziua Porţilor Deschise, participarea la evenimente publice locale
cu scopul promovării ofertei educaţionale (Simfonia Lalelelor, Zilele Piteştiului, Caravana Liceelor
etc.),participarea în comisiile de examinare la licenţă, recenzor, membru în echipa de realizare a
dosarelor de acreditare pentru specializările licenţă Jurnalism, master Comunicare organizaţională.
Responsabil dosar de autoevaluare a programelor de studii Științele comunicării – Jurnalism, nivel
licență (2009, 2014), și Comunicare organizațională, nivel master (2010, 2015), în vederea obținerii
re/acreditării ARACIS (Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior).
Utilizarea calculatorului în procesul instructiv-educativ şi de cercetare.
Utilizarea platformei de E-Learning şi a arhivei electronice.
Întreţinerea şi actualizarea site-ului facultăţii şi a blogului specializării Jurnalism.
Am participat la realizarea proiectului laboratorului Multimedia din cadrul Facultăţii de Ştiinţe SocioUmane, folosirea echipamentelor necesare în domeniul radio-tv, presă scrisă şi publicitate.
O bună stăpânire a programelor de specialitate şi a aplicaţiilor grafice.

Grafică pe calculator, machetare reviste, întreţinerea site-urilor şi a blog-urilor.
Categoria B (din anul 2006)
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Alte competenţe şi aptitudini

Volume personale

Membru al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) – Academia Română
Membru Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR)
Membru Asociația Română de Istoria Presei
Membru Asociația Formatorilor în Jurnalism şi Comunicare
Membru în Comisia de selecție pentru mobilități Erasmus.
Membru Comisia de atribuire a burselor pentru studenți
Membru ales în Senatul Universității din Pitești (legislatura 2016-2020).
Membru ales în Senatul Universității din Pitești (legislatura 2020-2024).
Secretar general al Senatului Universității din Pitești (legislatura 2016-2020).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Femeia-lider în viaţa politică internaţională, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, ISBN 978-606560-180-2, 143 de pagini
Politică şi imagine în problema imigraţiei române, Editura Universităţii din Piteşti, 2011, ISBN
978-606-560-181-9, 137 de pagini
Manual de producţie radio, Editura Sitech, Craiova, 2013, ISBN 978-606-11-3552-3, 127 pag.
Politicile de personal în instituţiile de presă, Editura Sitech, Craiova, 2013, ISBN 978-606-113553-0, 90 pag.
Tudor Teodorescu-Braniște – 50 de ani de ziaristică morală, Editura Sitech, Craiova, 2015, ISBN
978-606-11-4483-9, 309 pag.
Tudor Teodorescu-Braniște. Cronici radiofonice 1931-1934, Editura Sitech, Craiova, 2020, ISBN
978-606-11-7288-7, 192 pag.
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Articole ştiinţifice – selecție

Duminică Delia, Politics of image and identity, from a post-modern perspective, în „Language.
Shpaing. Communication”, coord. Gh. Ungureanu, Editura Universităţii din Piteşti, 2007, pp. 417-423, ISBN
978-973-690-739-5. (Simpozionul Internaţional „Limbaj, Modelare, Comunicare”, Piteşti, 8-9 iunie 2007)
Duminică Delia, Politicienii faţă în faţă cu jurnaliştii: frică, aroganţă şi no comment. Media trainingul
pentru politicieni, Sesiunea Ştiinţifică anuală a Facultăţii de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării,
Universitatea din Bucureşti, iunie 2008.
Duminică Delia, Politicians facing journalists: fear, arrogance and no commnet. Media training for
politicians, în „Cultura şi presa în spaţiul european”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008,
ISBN 978-973-30-2444-6, p. 156-161. (Conferinţa Internaţională „Cultura şi presa în spaţiul european”,
Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi, 23-25 octombrie 2008)
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, The Origins of the Arges Book, în Perspectives contemporaines
sur le monde medieval, nr.1/2009, Editura Tiparg, Piteşti, pp 67-73, ISSN 2067-8339. (Colloque
Perspectives contemporaines sur le monde medieval, Piteşti, 4-6 decembrie 2009)
Duminică, Delia, The question of „man of letters – newspaperman” in Tudor Teodorescu Braniste
publishing, în Studii şi cercetări filologice, Seria Masteranzi şi doctoranzi, nr.2/2010, Editura Universităţii
din Piteşti, Piteşti, 2010, pp 107-112, ISSN 2066-7388. (Sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru
doctoranzi şi masteranzi, Facultatea de Litere, Universitatea din Piteşti, aprilie 2010)
Duminică, Delia, Chestiunea literat – om de litere în publicistica lui Tudor Teodorescu Branişte,
Congresul Naţional de Istorie a Presei, ed. a III-a, Piteşti, aprilie 2010 .
Duminica, Delia, Chestiunea identităţii naţionale în publicistica lui Tudor Teodorescu-Branişte, din
perioada 1929-1933, în „Cultura şi presa în spaţiul european”, nr. 3/2010, Editura EuroPlus, Galaţi, ISSN
2247-1383, p. 94-98. (Conferinţa Internaţională ”Cultura şi presa în spaţiul european”, Galaţi, 5-6 noiembrie
2010)
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Contribuţia Stolnicului Constantin Cantacuzino la cunoaşterea
istorică, în „Perspective contemporane asupra lumii medievale”, partea a II-a, nr.2/2010, Editura Tiparg,
Piteşti, ISSN 2067-8339, pp 56-60. (Colloque International Perspectives contemporaines sur le monde
medieval, 3-5 decembrie 2010)
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Perceptions and tendencies of the journalistic design. Case
study: Arges County local media, în „Models of/Models for Journalism and Communication”, coord. Mihai
Coman, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2010, pp 142-151, ISBN 978-973-558-515-0.
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Learning Resources of the Media, în „Scientific Bulletin – Education
Sciences Series”, nr,1/2010, University of Piteşti Publishing House, ISSN 1584-5915, pp 110-123
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Considerations regardind the development of the on-line editions of
the Arges print media, în „Revista Română de Jurnalism şi Comunicare”, serie nouă, anul VI, nr.4/2011,
Editura Ars Docendi, Bucureşti, ISSN 1842-256X, pp 18-22. (B+, ProQuest, Ebsco)
Duminică, Delia, Gazetarul şi scriitorul Tudor Teodorescu-Branişte – de la uitare la recuperare I, revista
Argeş, nr.11/noiembrie 2011, p. 22.
Duminică, Delia, Gazetarul şi scriitorul Tudor Teodorescu-Branişte – de la uitare la recuperare II, revista
Argeş, nr.12/decembrie 2011, p. 22.
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Current situation of Gypsies in Romanian society reflected in the
local media, în volumul coord. de Ramona Mihailă, Efstratia Oktapoda, Nancy Honicker (eds), „Gender
Studies in the Age of Globalization”, vol.4, New York, Addleton Academic Publishers, 2011, ISBN 978-1935494-41-6, pp 103-114. (Cabell’s Management Directory, CEEOL, EBSCOhost, EBSCO Discovery
Service, Gale, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences, HeinOnline, Legal
Collection, ProQuest, Ulrich’s Periodicals Directory, Universe Digital Library, and Contemporary Science
Association Databases).
Duminică, Delia, Profilul uman al unui gazetar interbelic piteştean: Tudor Teodorescu-Branişte, în Presa
română interbelică. Între mitologizare şi recuperare critică, coord. Aurelia Lăpuşan, Cristina Lazăr, Editura
Ovidius University Press, Constanţa, 2011, ISBN 978-973-614-718-0, pp 225-232. (Congresul de Istoria
Presei IV, 14-16 aprilie 2011, Constanţa)
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, The impact and importance of social media – Reddit effects, în „The
Role of New Media in Journalism”, editors Georgeta Drulă, Luminiţa Roşca, Ruxandra Boicu, vol.I, Editura
Universităţii din Bucureşti, 2011, ISBN 978-606-16-0058-8, pp 311-321. (Conferinţa Internaţională „The
Role of New Media in Journalism NM-JUR”, 3-4 noiembrie 2011, Bucureşti)
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, The Journalism Institution Employees` Motivation, ANALELE
UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA/ANNALS OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA, Seria Comunicare. Media
(AUCCOM), Anul I, nr. 1-2/2011, ISSN 2247-1499, PP 200-210.
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Political parties and the output of information, în „Revue de
Sciences Politiques”, nr.35/2012, Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1584-224X, pp 141-148. (Revista de
Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques was evaluated and indexed by the following international
databases: ProQuest, ProQuest Political Sciences, Professional Proquest Central, Proquest Research
Library, ProQuest 5000 International, Proquest Central K12, EBSCO, Gale Cengage Learning, Index
Copernicus, Georgetown University Library, DOAJ,Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, Journal Seek,
Intute Social Sciences.)
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Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, The relationship between media and violence, în „Revue de
Sciences Politiques”, nr.35/2012, Editura Universitaria, Craiova, ISSN 1584-224X , pp 421-429.
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Social On-line Networking contribution to Cultural Globalization, în
Conferinţa Internaţională „Communication, Media and Civic Culture”, 18-19 mai 2012, Bucureşti.
Duminica, Delia, Romanul Prinţul şi personajul „declasat”, în „Studii şi cercetări filologice”, Seria
masteranzi şi doctoranzi, nr.4/2012, Editura Universităţii din Piteşti, pp 118-125, ISSN 2066-7388.
(Sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru doctoranzi şi masteranzi, aprilie 2012, Piteşti)
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, Motivational dynamics in media organizations, 5th International
Conference EDU-WORLD 2012 - Education Facing Comtemporary World Issues, Piteşti, 29 nov.-1
dec.2012.
Duminică, Delia; Popescu, Georgiana, The importance of staff in media institutions, 5th International
Conference EDU-WORLD 2012 - Education Facing Comtemporary World Issues, Piteşti, 29 nov.-1
dec.2012.
Duminică Delia, Revista „Cuvântul liber” sub directoratul lui Tudor Teodorescu-Branişte, în Revista
Română de Istoria Presei, anul VI, nr.2/2012, pp 57-68, ISSN 1843-0309.
Duminică Delia; Popescu Georgiana, Social on-line networking contribution to cultural globalization, în
Scientific Bulletin – Education Sciences Series, nr.1/2012, Editura Univeristăţii din Piteşti, pp. 56-82,
ISSN 1584-5915.
Duminică Delia, Activitatea radiofonică a gazetarului Tudor Teodorescu-Branişte, în Elita culturală şi
presa, coord. Raduţ Bîlbîie, Mihaela Teodor, Editura Militară, Bucureşti, 2013, pp 55-66, ISBN 978-97332-0922-5.
Duminică Delia, Georgiana Popescu, Aspects of the relationship journalist-sources. Internet influence on
journalistic practices of local media, în „Revue de Sciences Politiques”, nr.37-38/2013, Editura
Universitaria, Craiova, ISSN: 1584-224X, pp. 404-412, (Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences
Politiques was evaluated and indexed by the following international databases: ProQuest, ProQuest
Political Sciences, Professional ProQuest Central, ProQuest Research Library, ProQuest 5000
International, ProQuest Central K12, EBSCO, Gale Cengage Learning, Index Copernicus, Georgetown
University Library, DOAJ, Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, Journal Seek, Intute Social
Sciences). A Treia Conferinţă Internaţională „După comunism. Estul şi Vestul la analiză”, Craiova, 5-6
aprilie 2013.
Delia Duminică, Georgiana Popescu, Aspects of the relationship between communication in cygerspace
and intelligence, în „Revue de Sciences Politiques”, nr.37-38/2013, Editura Universitaria, Craiova, ISSN:
1584-224X, pp. 333-338, (Revista de Ştiinţe Politice. Revue des Sciences Politiques was evaluated and
indexed by the following international databases: ProQuest, ProQuest Political Sciences, Professional
ProQuest Central, ProQuest Research Library, ProQuest 5000 International, ProQuest Central K12,
EBSCO, Gale Cengage Learning, Index Copernicus, Georgetown University Library, DOAJ,
Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB, Journal Seek, Intute Social Sciences).
Duminică Delia, Cenzura comunistă – cazul Tudor Teodorescu-Branişte, în „Cultură, istorie şi societate”,
editori Ştefan Ştefănescu şi Claudiu Neagoe, Editura Ars Docendi, Bucureşti, 2013, pp. 113-121.
Duminică Delia; Popescu Georgiana, Role of mass-media in contemporary reality as an educational
factor, în Scientific Bulletin – Education Sciences Series, nr.2/2013, Editura Univeristăţii din Piteşti, pp.
14-34, ISSN 1584-5915.
Duminică, Delia, Un reper al ziaristicii interbelice românești – Tudor Teodorescu-Braniște, în Cultură,
istorie și societate, vol.III, Editura Ars Docendi, București, 2014, pp. 163-177.
Duminică, Delia, Tudor Teodorescu-Braniște – Repere biografice, în Cultură, istorie și societate, editori
Ștefan Ștefănescu și Claudiu Neagoe, Editura Ars Docendi, București, 2015, pp. 301-313.
Duminică, Delia; Gruioniu, Octavian, Comunicarea – element esențial în dezvoltarea sistemului de relații
între mediul academic și mediul de afaceri, în Ghid de bune practici în adaptarea programelor de studii
universitare, extinderea oportunităților de învățare și interacțiunea cu mediul de afaceri, coordonatori
Alexandru D. Boroiu, Aurelian Denis Negrea, vol. III, Editura Universității din Pitești, 2015, pp. 127-141.
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