Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

Nume, Prenume Smaranda GĂVAN

Adresă

Pitești, Argeș, România

Telefon

0348 453 128

Fax

0348 453 123

E-mail
Naţionalitate

smarandagavan@yahoo.com; sami.gavan@upit.ro
Română

Data naşterii
Sex

Feminin

Locul de muncă UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1997 – prezent
SECRETAR ȘEF UNIVERSITATE – DIRECȚIA SECRETARIAT GENERAL

Activităţi şi responsabilităţi principale - Identificarea și actualizarea obiectivelor specifice ale structurii de conducere, în strânsă legătură cu
obiectivele generale ale Universității din Pitești;
- Stabilirea procedurilor ce trebuie elaborate și aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de
către personalul din subordine, în limita competențelor și responsabilităților specifice;
- Monitorizarea și evaluarea realizării obiectivelor specifice (stabilirea activităților care se desfășoară în
cadrul compartimentelor din subordine, măsurarea și înregistrarea rezultatelor pe care le compară cu
obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);
- Stabilirea indicatorilor de performanță pentru evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice;
- Luarea măsurilor pentru îmbunătățirea sistemului de control intern managerial din cadrul
compartimentelor pe care le coordonează;
- Aprobarea și transmiterea către șeful ierarhic superior, în limitele stabilite, a materialelor de control
intern solicitate;
- Conducerea ședințelor de analiză și evaluare a riscurilor ale grupului de lucru de la nivelul
compartimentelor din subordine;
- Asigurarea cadrului organizațional și procedural pentru punerea în aplicare a măsurilor de control.
- Gestionarea actelor de studii din invatamantul superior.
Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Str. Târgul din Vale, nr.1, Pitești, Argeș, 110040
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior cod CAEN 8542
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Perioada octombrie 2002 - prezent
Funcţia sau postul ocupat LECTOR UNIVERSITAR DR. – CADRU DIDACTIC ASOCIAT
Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea cursurilor și îndrumarea lucrărilor practice de laborator la disciplinele: Biochimie
generală, Biochimie medicală pentru specializările: Chimie, Kinetoterapie (perioada octombrie
2002- septembrie 2006);
-

Predarea cursurilor și îndrumarea lucărilor practce de laborator la disciplinele: Poluarea și
protecția mediului, Controlul poluanților chimici ai mediului, Metode de supraveghere a poluării
mediului pentru specializarea Ecologie și protecția mediului (octombrie 2006- septembrie
2007);
Îndrumarea lucărilor de licență pentru absolvenții promoției 2007 de la specializarea Ecologie și
protecția mediului;

-

Predarea cursurilor și efectuarea seminariilor la disciplinele: Științe ale naturii și metodică,
Cunoașterea mediului/Științe și metodică pentru specializarea Pedagogia învățământului primar
și preșcolar la Pitești și în filialele Facultății de Științe ale Educației: Râmnicu Vâlcea, Slatina,
Câmpulung și Alexandria (perioada octombrie 2007 - septembrie 2012);
Îndrumarea lucrărilor de licență pentru absolvenții promoților 2011,2012 de la specializarea
Pedagogia învățământului primar și preșcolar;

-

Efectuarea de activități didactice la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
(D.P.P.D.) pentru formarea psihopedagogică (perioada octombrie 2016 - prezent).

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Str. Târgul din Vale, nr.1, Pitești, Argeș, 110040
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior cod CAEN 8542

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

octombrie 2000 - septembrie 2002
ASISTENT UNIVERSITAR DRD. – CADRU DIDACTIC ASOCIAT
Efectuarea lucrărilor practce de laborator la disciplinele: Fizică Generală și Biochimie pentru
specializările Chimie-Fizică, Inginerie-Fizică, Educație Fizică și Sport și Kinetoterapie.

Numele și prenumele angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Str. Târgul din Vale, nr.1, Pitești, Argeș, 110040
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior cod CAEN 8542

Perioada

octombrie 1997 – septembrie 2000

Funcţia sau postul ocupat PREPARATOR UNIVERSITAR DRD. – CADRU DIDACTIC ASOCIAT
Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea lucărilor practce de laborator la disciplinele: Fizică Generală și Biochimie pentru
specializările Chimie-Fizică, Inginerie-Fizică, Autovehciule Rutiere și Electronică.
Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Str. Târgul din Vale, nr.1, Pitești, Argeș, 110040
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ superior cod CAEN 8542

Perioada

septembrie 1990-1997

Funcţia sau postul ocupat

SECRETAR RECTOR

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele și prenumele angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activități secretariat la nivelul Universității și registratură.
UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, Str. Târgul din Vale, nr.1, Pitești, Argeș, 110040
Învățământ superior cod CAEN 8542
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Educaţie şi formare
Perioada 6.08 – 12.08.2018
Calificarea / diploma obţinută Managementul Comunicarii Publice. Discursul Public. Exercitii si aplicatii practice –
CERTIFICAT seria AP nr.014192
Disciplinele principale studiate / Cunoasterea tipologiei comunicarii interne si a comunicarii intre institutiile publice. Dezvoltarea
competenţe profesionale dobândite abilitatilor specifice unei comunicari eficiente.Tehnici de comunicare, protocol, secretariat institutional,
organizarea evenimentelor. Riscuri de transparenta decizionala. Proiecte de acte normative. Tipologii.
Proceduri specifice si termene procedurale. Dezvoltarea abilitatilor necesare primirii si oferirii unui
feedback corect. Gestionarea stresului comunicational. Cunoasterea conceptelor de etica si
dezvoltarea capacitatii de comunicare manageriala. Dezvoltarea abilitatilor de negociator si utilizarea
eficienta a tehnicilor de negociere. Promovarea egalitatii de sanse si cunoasterea metodelor de
combatere a discriminarii la locul de munca.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / CENTRUL DE FORMARE APSAP BUCURESTI
furnizorului de formare
Perioada 15.05 -16.05.2017
Calificarea / diploma obţinută Implementarea standardelor Controlului Managerial Intern in conformitate cu Ordinul 400/2015.
CERTIFICAT nr.2/05/17/100/348
Disciplinele principale studiate / Considerente generale privind sistemul de control intern managerial. Funcțiile manageriale ale
competenţe profesionale dobândite organizației. Conceptul de control intern. Caracteristici. Eficiența.Eficacitate. Fiabilitate.Conformitatea
cu legile. Planificare. Organizare. Riscuri. Activități de control. Principii. Obiective generale.
Instrumentele controlului intern managerial. Elementele controlului intern. Monitorizare. Evaluare.
Limitele controlului intern. Standardele sistemului de control intern managerial.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / TUVKARPAT partener al TUV Thuringia și CCIR
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

04.05 - 06.05.2017
Auditor intern calitate - CERTIFICAT nr.2/05/17/100/288
Noi abordări ale ISO 9001:2015. Cerințe ale standardelor ISO 19011 și ISO 9001. Cerinte de baza
pentru certificarea sistemelor de management. Functionarea unui sistem de management. Procese.
Proceduri. Controlul documentelor. Planificare, realizare și evaluare audit. Îmbunătățire continuă
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / SMC.
furnizorului de formare TUV KARPAT partener al TUV Thuringia și CCIR

Perioada 18.05 - 22.05 2015
Calificarea / diploma obţinută CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE seria CA nr.0008483
Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala coninua: Marketing strategic si
educational in domeniul Inginerie si Mangement, cod calificare L20706023020.
Disciplinele principale studiate / Comunicarea eficienta cu echipa de lucru, cu clientii interni si externi ai organizatiei. Elaborarea
competenţe profesionale dobândite strategiei si a politicilor de marketing
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI
furnizorului de formare CENTRUL DE FORMARE/PERFECTIONARE POLIFORM
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

9.05 - 22.05 .2014
Manager de proiect - CERTIFICAT DE ABSOLVIRE seria I nr.00362438
Stabilirea scopului si obiectivelor proiectului. Stabilirea cerintelor de management integrat al proiectului.
Planificarea activitatilor si jaloanelor proiectului. Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect.
Managementul riscurilor. Managementul echipei de proiect. Managementul comunicarii in cdrul
proiectului. Managementul calitatii proiectului.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / MINISTERUL EDUCAȚIEI NATIONALE
furnizorului de formare
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Perioada 23.09 – 27.09.2012
Calificarea / diploma obţinută Didactician - CERTIFICAT DE ATESTARE A COMPETENTELOR PROFESIONALE seria B
nr.0005502
Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua: Calitate, inovare, comunicare
in sistemul de formare continua a didacticienilor din invatamantul superior in domeniul : Stiinte ale
educatiei.
Disciplinele principale studiate / Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității pentru disciplinele tehnice.
competenţe profesionale dobândite Metode moderne de formare în didactica specialității; Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada
practicii pedagogice. Utilizarea adecvata a cunoasterii pedagogice in proiectarea activitatilor de
educatie si formare: concepte, etape, modele, metode, tehnici si scenarii alternative in proiectare:
particularitati psiho-sociale ale grupurilor educationale, softuri educationale.Aplicarea principiilor si a
normelor de deontologie profesionala fundamentate pe optiuni valorice explicite specifice specialistului
in stiintele educatiei. Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de invatare pe tot parcursul vietii in
vederea formarii si dezvoltarii profesionale continue.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
furnizorului de formare Departamentul de Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane
Perioada
Calificarea / diploma obţinută 1999-2002
Titlul stiintific de doctor - DIPLOMĂ DE DOCTOR seria C nr.0003772 - in domeniul Agronomie
Titlul tezei : ”Cercetări privind impactul noxelor industriale asupra calității mediului”
Disciplinele principale studiate / Competenţe profesionale specifice domeniului: a) cunoştinţe avansate în domeniu; b) capacitatea de
competenţe profesionale dobândite identificare, formulare şi soluţionare a problemelor de cercetare; c) stăpânirea metodelor şi tehnicilor de
cercetare avansată; d) cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare; e) stăpânirea
procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare; f) abilităţi de documentare, elaborare şi valorificare a lucrărilor
ştiinţifice; g) abilităţi lingvistice la nivel academic în limbi de circulaţie internaţională necesare
documentării şi elaborării de lucrări ştiinţifice; h) înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi
valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul respectiv.
Competenţe transversale: a) competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;
b) competenţe lingvistice avansate în limbi de circulaţie internaţională; c) utilizarea tehnologiei
informaţiei şi comunicării; d) abilităţi de interrelaţionare şi de lucru în echipă; e) cunoştinţe de
management al resurselor umane, materiale şi financiare; f) calităţi de conducere; g) cunoştinţe privind
managementul carierei, precum şi însuşirea de tehnici privind căutarea unui loc de muncă şi de creare
de locuri de muncă pentru alţii; h) cunoştinţe privind managementul riscului, crizei şi al eşecului; i)
cunoştinţe privind utilizarea legislaţiei în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală; j) capacităţi de
antreprenoriat economic, tehnologic şi social.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI
furnizorului de formare
Perioada octombrie 1997 - septembrie 1998
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMĂ DE STUDII APROFUNDATE (MASTER) – franco-român, seria D nr.0008697
in domeniul Fizico-chimia materialelor
Disciplinele principale studiate / Metode de cercetare si metode de control nedistructiv; Fenomene de suprafat si de interfata;
competenţe profesionale dobândite Tehnologii de realizarea stratului protector; Durabilitate si coroziune; Termodinamica; Proprietati
mecanice ale suprafetelor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / UNIVERSITATEA DIN PITESTI
furnizorului de formare UNIVERSITATEA CATOLICĂ DIN LILLE – HAUTES ETUDES INDUSTRIELLE FRANCE
Perioada
Calificarea / diploma obţinuta
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

octombrie 1992 - iunie 1997
DIPLOMĂ DE LICENȚĂ – LICENȚIAT IN CHIMIE-FIZICĂ, seria P nr.0057184
Fizica generala; Metode de analiza instrumentala; Elemente de electronica si corp solid; Biofizica;
Biochimie; Materii prime si procese neconventionale; Filozofia stiintei.
UNIVERSITATEA DIN PITESTI – FACULTATEA DE STIINTE

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

octombrie 1994 - iunie 1997
Formare psihopedagogica – CERTIFICAT ABSOLVIRE seria B nr.0000526
Pedagogie; Metodica pred[rii chimiei; Metodica predarii fizicii; Practica pedagogica chimie; Practica
pedagogica fizica.
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic
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Aptitudini și competențe
personale
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba franceză C1

Utilizator
experimentat

Limba engleză B1

Utilizator
independent

Vorbire
Citire

C1
B1

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Abilităţi foarte bune de comunicare şi de lucru în echipă dobândită prin experiența profesională.
Iniţiativă, punctualitate, bun organizator, atenţie sporită la detalii, capacitate de a lua decizii, ambiţie,
capacitate mare de efort.
Utilizarea aplicaţiilor Microsoft Office dobândite prin pregătirea și experiența profesională.
Tehnici și proceduri de audit dobândite prin pregătirea și experiența profesională
Categoria B
-

Referințe
ANEXE

Stagiiu de cercetare efectuat în cadrul proiectului TEMPUS-JEP (1997);
Stagiu pentru elaborarea lucrării de disertație la Universitatea Catolică din Lille – Hautes Etudes
Industrielle FRANȚA (aprilie-iulie 1998);
Stagiu de formare continua la CESI PARIS ILE de France (17-31 octombrie 2001);
Stagiu de cercetare pentru doctorat la TEI PATRA-GRECIA (10-30 noiembrie 2000);
Stagiu de cercetare postdoctorală La Universite Paris XII-Franța în domeniul protecției mediului (2004);
Participare internationala FISU Forum Abu Dhabi – UAE (25-30 martie 2006);
Stagiu de cercetare postdoctorala la Institut National des Sciences Appliquees de Lyon – Franta, pentru
formarea de specialisti in vederea integrarii in Uniunea Europeana - Bursă de studii si cercetare
postdoctorala „Nicolae Titulescu” (octombrie-decembrie 2007);
Participare la seminarul international EAST – GSR – „Aplicatii solare termice cu garantarea performantelor
rezultate”, oganizat de Institutul de Conceptie Cercetare si Proiectare Echipamente Termoenergetice
Bucuresti (19-20 iunie 2008);
Participare la seminarul internațional al proiectului Life-Long_Learning la Roma-Italia (18-21 decembrie
2010);
Participant la proiectul “INFORMAREA
CORECTĂ – CHEIA RECUNOAŞTERII STUDIILOR”
(M.Ed.C.T.S. ) - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013;
Participantla proiectul „REGISTRUL MATRICOL UNIC” - Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013;
Evaluator extern al Consiliului Național al Burselor de Studiu în Străinătate;
Membru în Comisia de Control Mangerial Intern;
Membru în Comisia Centrală pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Universitatea
din Pitesti;
Membru in Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul Universitatii din Pitesti;
Membru in Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii
sistemului de control managerial;
Membru în comisii pentru examene de finalizare a studiilor (examen de licenta).

Conf. univ.dr .ing. Dumitru CHIRLEȘAN – rectorul Universității din Pitești, Prof.univ.dr. ing. Viorel-Eugen
NICOLAE

Anexa 1 – Activitatea științifică și de cercetare
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