Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Stan, Maria Magdalena
-

Mobil:

smariamagdalena@yahoo.com, magdalena.stan@upit.ro
Română
03.04.1979
Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Octombrie 2003- prezent
Conferențiar universitar (octombrie 2015-prezent)
Lector universitat (octombrie 2012-prezent)
Asistent universitar (martie 2006 – septembrie 2012)
Preparator universitar (octombrie 2003- februarie 2006)
Sustinerea cursurilor , seminariilor (Psihologia Personalitatii, Psihologia Varstelor, Psihologie
Educaţională) si activitatilor practice cu studentii (Practica pedagogica de initiere si de specialitate).
Activitati permanente de cercetare stiintifica prin realizarea de studii, cercetari, participarea la
dezbateri stiintifice.
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie-formare
Octombrie 2008- septembrie 2011
Mai 2015- prezent
Director
Proiectarea steategiei, elaborarea planului de acţiune, coordonarea activităţilor, realizarea
rapoartelor de activitate
Universitatea din Piteşti, Centrul de consiliere şi orientare în carieră
Educaţie-formare
Asistent universitar asociat
Sustinerea seminariilor (Introducere in psihologie, Psihologia stimularii si reglarii comportamentului,
Psihologie Educaţiei)
Activitati permanente de cercetare stiintifica prin realizarea de studii, cercetari, participarea la
dezbateri stiintifice in cadrul Scolii Doctorale de Psihologie
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Ştiinţele Educaţiei
Educaţie-formare
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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
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

Octombrie 2014- prezent
Responsabil program conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul
preuniversitar
- Coordonează elaborarea planului detaliat de desfăşurare a programului;
- Asigură interfaţa dintre decanat, formatori și cursanți;
- Contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării programului;
- Întocmirea şi verificarea pontajelor şi a situaţiilor necesare în vederea remunerării echipei de
formatori
- Elaboreaza curricula programului de conversie profesională și adocumentației necesare
aprobării.
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie-formare
Mai 2014- prezent
Expert coordonare implementare activităţi proiect POSDRU/156/1.2/G/140570, Competenţe
pentru cariera ta!
Asigură interfaţa între managerul de proiect şi autorităţi (OI POSDRU, departamentele suport/
experţi/ beneficiari; suplineşte activitatea managerului de proiect prin culegerea şi transmiterea
informaţiilor şi datelor specifice activităţilor, prin participarea la activităţi profesionale pentru
identificarea condiţiilor derulării activităţilor, prin stabilirea priorităţilor de lucru şi a resurselor
necesare finalizării la termen a activităţilor proiectului.
Universitatea din Piteşti
Educaţie-formare
Noiembrie 2011- Decembrie 2014
Asistent Manager proiect POSDRU/19/1.3/G/48784, Totta vita schola est
- Asigură interfaţa dintre managerul de proiect, responsabilul financiar, consilierul juridic şi experţii
pe termen lung;
- Comunicarea cu OIPOSDRU, cu conducerea beneficiarului, cu departamentele de suport, cu
CNFP, ISJ Argeş şi cu partenerii;
- Coordonează elaborarea planului detaliat de desfăşurare a proiectului;
- Contribuie la elaborarea documentaţiei suport necesară derulării proiectului;
- Întocmirea şi verificarea pontajelor şi a situaţiilor necesare în vederea remunerării echipei de
proiect
- Elaboreaza curricula şcolii de vară;
- Elaborează curricula programelor de formare continuă.
Universitatea din Piteşti
Educaţie-formare
Iulie 2011- Noiembrie 2011
Expert pe termen scurt (Formator)
– Elaborarea ghidului metodologic pentru evaluările naţionale prevuzute de Legea Educaţiei
Naţionale;
– Elaborare program formare continuă
MECTS, CNEE
Proiect POSDRU 55/1.1./S/31536 – Restructurarea curricumului naţional în învăţământul liceal
Educaţiei- formare

Perioada Octombrie 2004- prezent
Funcţia sau postul ocupat Formator
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea şi susţinerea activităţilor practice şi a seminariilor în cadrul programelor de formare
continua a cadrelor didactice din învaţamântul preuniversitar în conformitate cu obiectivele
programului, competenţele vizate, metodologiile anunţate:
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- Conversie profesională specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar, an universitar
2014-2016, Universitatea din Pitești, Facultatea de Științe ale Educației, OM 6194/13.11.2012
- Pași în pregătirea profesională – program de pregătire pentru gradul II, învățământ primar/
preșcolar acreditat de către MEN prin OM nr. 3905/18.07.2014.
- „Calitate şi profesionalism în educaţie” program destinat formării continue a profesorilor metodişti
din învăţământul preuniversitar, acreditat MECTS 4736/12.07.2012
- „Şcoala incluzivă – o şcoală pentru toţi” program destinat formării continue a profesorilor din
învăţământul preuniversitar acreditat MECTS 4736/12.07.2012
- „Managementul dezvoltării competenţelor de comunicare şi socioemoţionale” program destinat
formării continue a profesorilor din învăţământul preuniversitar acreditat MECTS 4961/02.08.2012
- „Cunoaşte-te pe tine însuţi” program destinat formării continue a profesorilor din învăţământul
preuniversitar acreditat MECTS 4961/02.08.2012
- „Educaţia la timpul viitor” – program destinat formării continue a institutorilor, învăţătorilor şi
educatoarelor (acreditat CNFP, decizia 135/07.11.2007): Psihologia educaţiei, Metode şi tehnici de
cunoaştere a elevilor şi a grupului şcolar, Strategii de învăţare prin cooperare;
- „Management şi comunicare” - program destinat formării continue a cadrelor didactice din
învaţamântul preuniversitar (acredita CNFP, decizia): Autocunoaştere şi dezvoltare personală.
- „Metode interactive de grup” - program destinat formării continue a cadrelor didactice din
învaţamântul preuniversitar (acreditat CNFP, decizia 200/18.12.2007): Clasa de elevi ca microgrup
social, Metode de cunoaştere şi activare a grupului şcolar.
- Proiectul Calitate în educaţie – Caled 1, realizat pe Schema de finanţare nerambursabilă Phare
2005: Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, (formarea continuă
a profesorilor din liceele din mediul rural), Modul Învăţare eficientă
- Proiectul Calitate în educaţie – Caled 2 realizat pe schema de finanţare nerambursabilă Phare
2005: Dezvoltarea formării continue a personalului din învăţământul preuniversitar, (formarea continuă
a profesorilor din liceele din mediul rural), Modul Învăţare eficientă
- Noi orientări curriculare şi metodice în învăţământul primar”, OMECTS nr 7430/28.12.2011,
CCD Teleorman.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti , Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Departamentul pentru Pregatirea
Personalului Didactic
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie- formare
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

Octombrie 2004- prezent
Coordonator programe formare continua a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
Asistent programe formare continuă a cadrelor didactice dinînvăţământul preuniversitar
- aplicarea strategiei de management a programului de formare
- gestionarea bugetului programului;
- asigură relaţionarea cu organismele partenere în realizarea programului de formare: CNFP –
MECT şi ISJ pentru corelarea informaţiilor cu caracter administrativ;
- asigură relaţionarea cursanţilor cu echipa de formatori.
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie- formare
Octombrie 2014- prezent
Coordonator program conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar
Elaborează documentația specifică programului de conversie profesională;
Elaborează procedurile specifice programului de conversie profesională de la nivelul
departamentului
Participă la elaborarea planului de învățământ;
Elaborează statele de funcții ale programului de conversie profesională;
Elaborează orarul desfășurării activităților didactice;
Asigură comunicarea între echipa de management, echipa de formatori şi cursanţi;
Asigură comunicarea între DȘE și departamentele de conducere și administrative ale UPIT în ceea
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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

ce privește programul de conversie profesională;
Gestionează derularea programului de conversie profesională;
Asigură organizarea logistică a programului de conversie profesională;
Organizează examenul de absolvire a cursanților;
Analizează şi evaluează rezultatele şi impactul derulării programului de formare
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Educaţie- formare
Decembrie 2010- prezent
Psiholog principal autonom cu drept de libera practica Psihologia Educationala,Consiliere
Scolara si Vocationala,
Psiholog practicant autonom Psihologia Muncii
Psiholog practicant in supervizare PsihologiaTransporturilor
– evaluarea şi diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei şi cadrelor didactice;
– consiliere şcolară si consiliere vocaţională;
– intervenţie psihologică primară, secundară, terţiară;
– consultanţă;
– activitate de supervizare a psihologului practicant;
– cercetare – în limita competenţelor sale;
– consiliere şi intervenţie educaţională în instituţii, organizaţii şi comunitate.
– analiza psihologică a muncii;
– evaluare, selecţie şi expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării/menţinerii în funcţie
sau la solicitarea instituţiilor abilitate;
– evaluarea în scopul avizării psihologice pentru protecţia muncii şi siguranţa circulaţiei şi a
navigaţiei
– consultanţă psihologică pentru managementul resurselor umane;
Contracte de colaborare
Servicii psihologice
Noiembrie 2003- Octombrie 2006
Consultant resurse umane
- dezvoltarea strategiei de resurse umane in acord cu obiectivele organizatiei;
- realizarea procedurilor specifice managementului de resurse umane: analiza posturilor,
proiectarea fiselor de post, recrutare si selectie, evaluarea performantelor; implementarea
sistemului de compensatii si beneficii;
- participarea la politicile de dezvoltare organizationala: evaluarea posturilor, evaluarea permanenta
a organigramei;
- managmentul bugetului alocat.
Pluri Consultants, Palmer Consult, Nelsim Construct
Resurse umane

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Oct. 2008- septembrie 2011
Doctor in psihologie (cf. OM 3639/27.03.2012)
Statistici avansate în psihologie, Metodologii moderne de cercetare psihologică, Psihologie aplicată,
Psihodiagnostic (clinic, educaţional, organizaţional), Seminar de cercetare
Şcoala Doctorală de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din
Bucureşti
Studii doctorale
Oct. 2007 - sept. 2008
Program de specializare postuniversitară în domeniul Educaţiei timpurii
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Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

studierea şi cercetarea aspectelor dezvoltării neuropsihice şi comportamentale ale copilului, etapele
şi cerinţele educaţiei timpurii;
Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
Studii postuniversitare

Perioada Oct. 2003- iunie 2005
Calificarea / diploma obţinută Master Psihologie Organizationala si Economica
Disciplinele principale studiate / competenţe Psihodiagnostic organizational, Managementul resurselor umane, Interventie in organizatie,
profesionale dobândite Training in organizatii
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Studii masterale
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Oct. 1999- iunie 2003
Licenţă în psihologie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1994-1999
Bacalaureat
Specializarea invatator – educator

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei
Specializarea Psihologie
Studii de licenţă

Colegiul Pedagogic „Carol I”- Campulung Muscel
Bacalaureat

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba
Engleză
Limba
Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice

Româna
Înţelegere
Ascultare
Citire
C1

C1

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
B2

Scriere
Exprimare scrisă

B2

B2
B2
B2
B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

C1
B1

Sociabilitate, comunicativitate, spirit de echipa, loialitate, iniţiativă - aptitudini dobandite în contexte
socioprofesionale diverse
Organizare, planificare, decizie, colaborare şi lucru în echipă, dobândite în contextul activităţilor
profesionale.
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Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Operare PC: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook ), Internet, SPSS
Adaptabilitate, responsabilitate
Categoria B
 Cursuri de formare profesională
Iulie-august 2011 – Academia de vară - Noi perspective în didactică. Între centrarea pe elev şi
abordarea prin competenţe. Universitatea Alba Iulia, proiect POSDRU 87/1.3./S/63709- Calitate,
inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior
Septembrie 2008- Certificat competenţă lingvistică emis de MEC prin CLS- Universitatea din
Bucureşti
Decembrie 2001 – Iulie 2002 – modul de formare „Bazele terapiilor scurte, colaborative, orientate
pe solutie”, Bucuresti

Participant workshop
Octombrie 2014 – „Programe de intervenţie bazate pe principiile psihologiei pozitive- aplicaţii în
şcoală”, prof. univ. dr. V. Negovan, lect. dr. C. Bogdan
Mai 2009- „Evaluarea prerechizitelor şcolarizării. Platforma de evaluare a dezvoltării pentru
preşcolari (Ped-a).”, prof. dr. M. Miclea, M. Porumb, A. Bălaj Anca, D. Porumb.

Activitaţi editoriale
Secretar redacţie : Buletin Ştiinţific, seria Învăţământ primar şi preşcolar, Editat de Facultatea de
Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea din Piteşti, ISNN: 1842-9289
Membru comitet lectura Revista de Psihologie, editura Academiei Române, ISSN: 0034-8759
Membru echipă editorială: The Journal of the Romanian Society of Experimental Applied
Psychology, ISSN–L 2286 – 1831
Membru comitet ştiinţific
Conferinţa Internaţională Edu World 2014, ICSED 2015
Conferinţa Naţională „A fi şi a deveni educator”, 2013
Referent ştiinţific
Conferinţa Internaţională PsiWorld 2014, 2013, 2012
Conferinţa Internaţională Edu World 2012, 2014
Moderator secţiuni conferinţe şi sesiuni ştiinţifice:
1. Conferinţa Internaţională PsiWorld 2014, 2013, 2012, 2011
2. Conferinţa Internaţională Edu World 2012; 2014
3. Conferinţa Internaţională ICSED 2015
4. Conferinţa Naţională de Didactică REFORMA UNIVERSITARĂ A PREGĂTIRII VIITORILOR
PROFESORI- 2011
5. Conferinţa Naţională „A fi şi a deveni educator”, 2013
6. Simpozion Naţional cu participare internaţională „Educaţia la timpul viitor” ediţia 2007, 2008,
2009
7. Sesiunea Ştiinţifică Studenţească „Ştiinţele Educaţiei în Context Contemporan” ediţia 2007,
2008, 2009,2011, 2012, 2013,2014, 2015;
8. Sesiunea ştiinţifică a masteranzilor „Ştiinţele Educaţiei în Context Contemporan”, ”Științele
educației: realități și provocări” 2013, 2014, 2015.
Membru comitet organizare:
1. Conferinţa Internaţională PsiWorld 2014, 2013, 2012, 2011, 2010
2. Conferinţa Internaţională Edu World 2008, 2010, 2014;
3. Sesiunea Ştiinţifică Studenţească „Ştiinţele Educaţiei în Context Contemporan” ed. 2007, 2008,
2009, 2011, 2013, 2014, 2015

6

4. Sesiunea Ştiinţifică a masteranzilor „Ştiinţele Educaţiei în Context Contemporan” 2013, 2014,
”Științele educației: realități și provocări” 2015
5. Simpozion Naţional cu participare internaţională „Educaţia la timpul viitor” ediţia 2007,2008,2009

Organizator workshop, masă rotundă:
1. Principii etice in cercetarea cu participanti umani/ Ethical principles in research with human
participants- ISTPHR 2014 ;
2. Cresterea angajabilitatii adolescentilor si tinerilor: tehnici de lucru in consilierea pentru cariera/
Increasing employability: working techniques in career counseling- ISTPHR 2014
3. Noi tendințe în profesionalizarea carierei didactice- EDUWORLD 2014
4. Social and Emotional Learning: applications in educational practice – ICSED 2015

Proiecte de cercetare
Naţională
- cercetator în psihologie - ”Sistem inteligent si interactiv pentru invatarea scrierii caligrafice”ATIBo Operațiunea 2.3.3: „Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor” cod SMIS 47514, nr.
contract proiect 578/12.09.2013, Danimated Studio SRL
- membru în echipa de cercetare a grantului Calitate în educaţie CALED 1, nr RO 2005/017553.04.01.02.04.08, 2008
- membru în echipa de cercetare a grantului Calitate în educaţie CALED 2, nr RO 2005/017553.04.01.02.04.02.12, 2008
- membru în echipa cercetare a grantului acreditat CNCSIS, seria 2007 (Proiecte de tip A) , tema:
CALITATE ÎN MENTORATUL EDUCATIONAL (CAMED), COD 1157.
- asistent manager de proiect, expert formator în cadrul proiectului TOTTA VITA SCHOLA EST”,
proiect POSDRU/19/1.3/G/40784, desfășurat în perioada noiembrie: 2011- decembrie 2013,
valoarea proiectului: 1586137 lei, manager proiect: conf. univ. dr. Mihaela Păiși Lăzărescu,
www.tvse.ro
- expert implementare în cadrul proiectului ”Competențe pentru cariera ta!”
POSDRU/156/1.2/G/140570, desfășurat în perioada mai 2014- prezent valoarea proiectului
1898573 manager proiect: conf. univ. dr. Mihaela Păiși Lăzărescu, www.cpct.ro
- expert implementare în cadrul proiectului POSDRU 55/1.1./S/31536 – Restructurarea curricumului
naţional în învăţământul liceal, desfășurat în perioada mai 2012- noiembrie 2013, Beneficiar
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, manager proiect Mirescu Silviu Cristian,
http://www.liceu.rocnee.eu/
Internaţională:
- membru în echipa de cercetare a proiectului Bucharest Early Project – 8 year- Follow-up
(Univesity of Maryland, Harvard University, Tulane University- SUA), Fundaţia Tulane îşi
desfăşoara activitaţi de cerectare ştiinţifică în neuropsihologia copilului.
- membru în echipa proiectului european 509927-LLP-1-2010-1-GR-GRUNDTVIG-GMP„Development of Innovative Methods of Training the Trainers”.
- membru în echipa de cercetare a proiectului european Parent’s informal networks for early
childhood learning [PINECL], proiect nr. 543178-LLP-1-2013-1-IE-KA3—KA3MP.

Membru laborator cercetare
- Membru „Gheorghe Zapan” Laboratory of Experimental Psychology – University of Bucharest,
Lab Director Proffesor PhD Mihai Aniţei
- Membru Centru cercetare Promovarea excelenței în formarea profesională – Universitatea din
Pitești, Direcția de cercetare Educatie timpurie, Lab Director Prof univ dr Geanina Cucu Ciuhan

Membru asociaţii profesionale
Membru fondator al Societăţii Române de Psihologie Experimentală Aplicată
Membru fondator al Asociatiei “Educatie pentru maine”
Membru al Colegiului Psihologilor din România
Membru EFVET
Membru ESREA
Membru al Asociaţiei Naţionale a Psihologilor Şcolari
Membru al Federației Internationale a Comunitatilor Educative

Activitate în comisii la nivel instituțional
- Membru al Consiliului Facultății de Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Piteşti – 2008-2012;
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2012-2016
- Membru Centrul/ Departamentul de studii și Proiecte Europene- Universitatea din Pitești
- Președinte Comisia de etică și disciplină- Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din
Pitești
- Membru Comisia de grade didactice, Comisia de întocmire orar, Comisia de cercetare științifică,
Comisia de practică pedagogică, Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești
- Membru Comisia de evaluare pentru susținerea examenului de licență, disertație Facultatea de
Științe ale Educației, Universitatea din Pitești
- Membru comisia de evaluare în cadrul activitățlor de formare continuă a cadrelor didactice din
învățământul primar și preșcolar Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea din Pitești

Premii şi distincţii
Martie 1996 - locul III “Olimpiada Nationala de Psihologie”, Targu Jiu
Noiembrie 2007- Diplomă Jubiliară pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului superior
românesc, acordată de Senatul Universităţii din Piteşti
Anexe

Vezi lista lucrari
Iunie 2015
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