Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

CHIRLEŞAN, Dumitru
Geamăna, BRADU, OP4 – CP19, Piteşti – 110480, jud. Argeş, România

Telefon(oane)

+40 248 219 744

Fax(uri)

+40 248 219 744

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

dchir@gie.ro ;

Mobil:

+40 722 551 834

dumitru.chirlesan@upit.ro

Română
20.08.1963
Masculin

Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Februarie 2010 – Mai 2012 (în derulare)
Funcţia sau postul ocupat Expert european
Activităţi şi responsabilităţi principale Participarea la realizarea unui studiu de impact a Parteneriatelor Comenius la nivel european :
- evaluarea impactului programului Comenius asupra unităţilor şcolare din Europa ;
- identificarea obstacolelor în implementarea programului Comenius, cât şi a mijloacelor de creştere a
eficacităţii acestuia ;
- contribuirea la evaluarea intermediară şi finală a programului de Educaţie şi Formare pe Tot Parcursul
Vieţii, LLP 2007 - 2013
Numele şi adresa angajatorului Comisia Europeană (Direcţia Generală „Educaţie şi Cultură”) prin CENTRE INTERNATIONAL
D’ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
Département langues et mobilité
1, avenue Léon-Journault - 92318 Sèvres cedex – France
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare în educaţie
Perioada 29 martie 2004 – 29 martie 2012
Funcţia sau postul ocupat Prorector responsabil cu Relaţiile Internaţionale şi Cooperarea Europeană
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor universităţii în domeniul Relaţiilor Internaţionale şi Cooperării Europene;;
Proiectare şi management de proiecte internaţionale în cadrul programelor europene Tempus,
Leonardo da Vinci, Socrates, Jean Monnet, Lifelong Learning;
Managementul activităţii Centrului de Informaţii şi Relaţii cu Publicul, a paginii web a universităţiii;
Menţinerea şi extinderea colaborării cu departamente, organisme şi instituţii de cercetare şi de
învăţământ superior din România şi străinătate;
Realizarea de demersuri specifice în vederea sprijinirii Universităţii din Piteşti în eforturile de
compatibilizare cu sistemele europene de educaţie;
Înscrierea Universităţii din Piteşti în asociaţii europene (European Universities Association, Agence
Universitaire de la Francophonie, Danube Rectors’ Conference);
Primirea de delegaţii române şi străine.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti – 110040, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Perioada 1 octombrie 2003 - prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar la Catedra de Fizică şi Chimie
Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea fizicii (cursuri, seminarii, laboratoare de Fizică generală, Relativitate, Fizică Statistică, Fizică
Cuantică, Fizică Teoretică)
Acordarea de consiliere profesională studenţilor în pregătirea lucrării de licenţă
Organizarea şi conducerea cercetării studenţilor

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti – 110040, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Perioada

10 iunie 2002 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte
Activităţi şi responsabilităţi principale

Coordonarea activităţilor legate de programe şi proiecte (proiectare, evaluare, management,
implementare, raportare).
Implicarea în domeniul cercetărilor despre implementarea acquis-ului comunitar în sistemul juridic,
sistemul educaţional, mecanismele de gen, protecţia copilului, educaţia şi formarea vocaţională din
România.
Coordonarea activităţii de diseminare legată de rezultatele GIE.

Numele şi adresa angajatorului Grupul pentru Integrare Europeană [GIE], Geamăna, Bradu, OP4 – CP19, Piteşti-110480, jud. Argeş
România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizaţie non-guvernamentală (în domeniul educaţiei, culturii, artei, cercetării)
Perioada 1 septembrie 2000 – 29 martie 2004
Funcţia sau postul ocupat Director al Editurii Universităţii din Piteşti
Activităţi şi responsabilităţi principale Editarea şi publicarea de cărţi şi manuale, broşuri şi pliante din diferite domenii;
Managementul activităţii angajaţilor;
Reprezentarea Universităţii din Piteşti la târguri internaţionale educaţionale;
Conceperea şi producerea de materiale de prezentare al e Universităţii din Piteşti.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti – 110040, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Perioada 1 septembrie 1997 – 1octombrie 2003
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar la Catedra de Fizică (şi Chimie)
Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea fizicii (cursuri, seminarii, laboratoare de Fizică generală, Relativitate, Fizică Statistică, Fizică
Cuantică, Fizică Teoretică)
Acordarea de consiliere profesională studenţilor în pregătirea lucrării de licenţă
Organizarea şi conducerea cercetării studenţilor

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti – 110040, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Perioada 1septembrie 1995 – 1septembrie 2001
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Funcţia sau postul ocupat Director Executiv al Centrului de Formare „Muntenia”
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor departamentelor Centrului de Formare „Muntenia”: Relaţii publice,
Managementul bazelor de date, Nevoi de formare, Inginerie de formare, Dezvoltare curriculară,
Evaluare şi examinare, Formatori.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti – 110040, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Perioada 1 noiembrie1995 – 1octombrie 1997
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Catedra de Fizică (şi Chimie)
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea fizicii (seminarii, laboratoare de Fizică generală, Fizică Cuantică, Fizică teoretică)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti – 110040, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Perioada 1septembrie 1994 – 1septembrie 2003
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Expert, membru al grupului de lucru „Fizică”
Proiectarea de itemi de evaluare, teste şi instrumente de evaluare pentru examenele naţionale
(Bacalaureat) pentru Fizică
Elaborarea de indicatori şi calificative de evaluare pentru Fizică
Conceperea de pliante, broşuri şi anuale pentru evaluare şi examinare didactică
Conceperea de culegeri de exerciţii şi probleme de Fizică

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, G-ral Berthelot 26, Sector 1, 010168, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie (evaluare şi examinare)
Perioada 25 ianuarie 1992 – 1 noiembrie 1995
Funcţia sau postul ocupat Lector
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea fizicii (cursuri de fizică de nivel universitar)
Numele şi adresa angajatorului Institutul Militar de Auto „Basarab I” din Piteşti
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi pregătire militară

Perioada 1noiembrie 1990 – 25 ianuarie 1992
Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea fizicii (ore de fizică de nivel secundar)
Numele şi adresa angajatorului Liceul industrial nr. 7 Piteşti, str. Războieni nr. 35, 110225, Piteşti, jud. Arges, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
Perioada 1septembrie 1987 – 1noiembrie 1990
Funcţia sau postul ocupat Inginer fizician şi cercetător
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea / efectuarea de experimente şi studii teoretice în domeniul Fizicii Nucleare;
Publicarea rezultatelor cercetărilor în reviste internaţionale.
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Reactori Nucleari Energetici, Mioveni – Colibaşi, Argeş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare
Perioada 13 decembrie 1986 – 1septembrie 1987
Funcţia sau postul ocupat Profesor de fizică
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea fizicii (ore de fizică de nivel secundar)
Numele şi adresa angajatorului Liceul Industrial ‚Autobuzul”, Bucureşti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

19 septembrie 2013 – 11 octobrie 2013
Certificat de absolvire
Curs de formare profesională (86 de ore) pentru ocupaţia „Formator de formatori”
Asociaţia Centrul de Resurse şi Iniţiative Strategice, Piteşti, România

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

08 iulie 2013 – 03 august 2013
Certificat de absolvire
Curs de formare profesională (90 de ore) pentru ocupaţia „Evaluator de competenţe profesionale”
Asociaţia Centrul de Resurse şi Iniţiative Strategice, Piteşti, România

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

23- 29 Iunie 2013
Certificat de participare
Program de formare profesională „Didactica specialităţii – Fizică” cu modulele: (1) Elaborarea
programului de formare in domeniul didacticii specialității; (2) Metode moderne de formare in didactica
specialității; (3) Metode si tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice.
Ministerul Educaţiei Naţionale

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1994 - 2000
Doctor în Fizică
Titlul tezei: „Studiul fenomenului de coroziune la metale sub acţiunea unor agenţi de natură diferită”.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, România

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

1 septembrie 1982 – 1 iulie 1987
Licenţiat în Fizică
Mecanică, Electricitate şi magnetism, Optică, Termodinamică şi căldură, Relativitate, Fizică stării
condensate, Electrodinamică, Statistică, Fizică atomică, Fizică nucleară, Fizică cuantică, etc.
Universitatea din Bucureşti, România
Facultatea de Fizică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Rusă

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Am abilităţi excelente pentru lucrul în echipă şi pentru comunicarea inter-umană, îmi place să lucrez

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Am organizat şcolile de vară „Pro EU” pentru proiectarea de proiecte educaţionale.
Am fost Preşedintele Comitetului Organizatoric al Conferinţelor Internaţionale “Education Facing the
Contemporary World Issues" (ediţiile 2004 şi 2006), al Conferinţei Naţionale de Fizică 2004.
Organizez activitatea studenţilor în realizarea unor evenimente culturale (Serile “Ingineriei fizice”).
Am fost coordonatorul echipei editoriale a studenţilor în cadrul revistei “IF” a studenţilor de la
specializările Inginerie Fizică şi Chimie-Fizică.
Mă ocup de organizarea practicii de specialitate a studenţilor.
Sunt coordonator general sau membru în peste 65 de proiecte europene şi naţionale ştiinţifice şi de
cercetare (vezi www.die.ro; www.gie.ro ).

cu oamenii, sunt comunicativ, mă adaptez şi mă integrez uşor în grupuri noi. În timpul activităţii mele
profesionale am desfăşurat activităţi în diferite grupuri şi echipe (grupuri de studenţi, experţi în Fizică,
cadre didactice ale Universităţii din Piteşti, parteneriate europene, reprezentanţi ai mediului socioeconomic). Uneori sunt organizatorul petrecerilor cu familia şi prietenii.

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe contabile foarte bune

Competenţe şi aptitudini de utilizare Competenţe foarte bune în utilizarea diferitelor softuri (Office, Corel, WordPerfect, etc.)
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Îmi place sportul (am practicat boxul în timpul liceului şi am fost înregistrat ca jucător al unui club
sportiv; joc fotbal). Îmi place să realizez grafică PC.

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Am obţinut permisul de conducere în noiembrie 2004 (categoria B)
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Ordinul şi Medalia „ Merite pentru Învăţământ” în grad de ofiţer, pentru merite deosebite
aduse la dezvoltarea sistemului de învăţământ, acordate de către Preşedintele României,
Dl. Ion ILIESCU, în 2004.
Expert al Reţelei Sud-Est Europene de Cooperare în Educaţie (SEE ECN - South East
European Educational Cooperation Network);
Membru al Reţelei Europene de Educaţie în Fizică (EUPEN - European Physics Education
Network)
Membru al Societăţii Române de Fizică (SRF).
Membru fondator al Centrului de Cercetare pentru Promovarea Excelenţei în Formarea
Profesională (acreditat de CNCSIS în anul 2005).
Membru fondator al Grupului pt. Integrare Europeană
Expert al Camerei Europene de Experți
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Anexe Lista de lucrări şi proiecte.
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