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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MAZILESCU Gheorghiţă-Sorin  

Adresă(e)  

Telefon(oane)                              

Mobil: 

 

Fax  

E-mail  

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

Sex masculin 

Experienţa profesională  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                   

                                                    Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului                                              

Învăţământ superior 

 2008-prezent 

Lect. univ. dr.  

Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, str. 

Doaga, nr.11, Piteşti 

Titularul cursurilor de: Literatură pentru copii, Didactica 

domeniului limbă și comunicare – învățământ preșcolar; Literatură 

română; Comunicare în limba română; Etnografie şi folclor etc. 

Coordonator al cercului studenţesc de folclor “Adriana Rujan” al 

Universității din Pitești 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                                Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului                                              

Învăţământ superior 

2007-2008 

Lect. univ. drd. 

Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, str. 

Doaga, nr.11, Piteşti 

Titularul cursurilor de: Etnografie şi folclor şi Literatură pentru 

copii 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului 

Învăţământ superior 

2006-2007 

Asist. univ. drd. 

Universitatea din Pitesti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, str. 

Doaga, nr. 11, Piteşti 

Titularul cursurilor de: Etnografie şi folclor şi Literatură pentru 

copii 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                                   Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

            Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare-Cultură 

2017-2018 

Cercetator III 

Școala populară de Arte și Meserii din Pitești, Bdul Republicii, nr. 

66, Pitești 

  Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

                                                Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

             Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare-Cultură 

2014-2017 

Manager 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale Arges, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

  Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

                                                Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

             Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare-Cultură 

2009-2014 

Director 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale Arges, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

  Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

                                                Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

             Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare-Cultură 

2008-2009 

Sef sector cercetare 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale Arges, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

  Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

                                                Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

             Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare-Cultură 

2004-2008 

Cercetător 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale Arges, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

  Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

                                                Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat 

             Numele şi adresa angajatorului 

Cercetare-Cultură 

2001-2004 

Cercetător asociat 

Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii 

Traditionale Arges, str. Armand Călinescu, nr. 14, Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

                                                    Perioada 

                      Funcţia sau postul ocupat                                                              

Numele şi adresa angajatorului 

   Învăţământ preuniversitar 

   2001-2007 

   Profesor 

   Şcoala cu clasele I-VIII Leiceşti-Coşeşti, jud. Argeş 
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Activităţi şi responsabilităţi principale 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

Numele şi adresa angajatorului 

   Învăţământ preuniversitar 

1996-2001   

Învăţător    

Şcoala cu clasele I-VIII Leiceşti-Coşeşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                   

                                                    Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului                                              

Media 

2010 (decembrie) - 2016 

Realizator emisiuni culturale  

Absolut Tv, Mioveni 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                   

                                                    Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului                                              

Media 

2010 (martie-noiembrie) 

Realizator emisiuni culturale 

Argeş Tv, Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                   

                                                    Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului                                              

Media 

2006-2010 

Realizator emisiuni culturale  

West Tv, Domneşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate                                   

                                                    Perioada 

Funcţia sau postul ocupat  

             Numele şi adresa angajatorului                                              

Administratie publică 

2000-2016 

Consilier local 

Primăria Coşeşti-Argeş 

Educaţie şi formare     

Perioada 

                Calificarea / diploma obţinută 

               

Disciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale dobândite 

   

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

2020 

Studii postuniversitare - Profesori inovatori- studenți antreprenori - 

PISA - Program postuniversitar de perfecționare profesională 

Proiectarea curricumului inovativ, Dezvoltarea de resurse de 

învățare moderne și flexibile, Optimizarea comunicării între studenți 

și cadrele didactice, Dezvoltarea competențelor antreprenoriale 

Universitatea Politehnică București 

Perioada 

                Calificarea / diploma obţinută 

               

 

Disciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale dobândite 

   

 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

 2014 

Studii postuniversitare în formarea și dezvoltarea profesională – 

Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a 

didacticienilor în învățământul superior 

Didactica limbii și literaturii  române (Metodica predării 

activităților de educare a limbajului, Metodica predării limbii și 

literaturii române). 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din 

București  
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 Perioada 

                Calificarea / diploma obţinută 

               

 

 

 

 

Disciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

  2008  

DOCTOR în FILOLOGIE (FOLCLOR) (cu teza „Valea 

Râului Doamnei, zonă etnoculturală a bazinului Argeş”, 

conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Silviu Angelescu, directorul 

Institutului de Istoria artei „G. Oprescu” – Bucureşti, președinte 

de comisie acad. Sabina Ispas, directorul  Institutului de 

Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” – Bucureşti) 

  Folclor ritual, Epică orală, Poetica legendei, Metode de cercetare a 

folclorului 

 

  ACADEMIA ROMÂNĂ (Institutul de Etnografie şi Folclor „C. 

Brăiloiu” – Bucureşti); 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/ furnizorului de formare  

 

 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

2008       

Şcoala de Studii Academice „Ovidiu Şincai” – Bucureşti (cu 

lucrarea de disertaţie „Strategii de comunicare în Uniunea 

Europeană”, conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Constantin 

Hlihor, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Bucureşti) 

  MASTER în MANAGEMENT POLITIC 
Management, Drept civil, Integrare Europeană 

Perioada 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

                   Calificarea / diploma obţinută 

1997-2001  

Facultatea de Teologie, Universitatea din Piteşti,  

specializarea LITERE  

profesor (religie, limba şi literatura română) 

                                                   Perioada 

                    Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / furnizorului de formare 

                   Calificarea / diploma obţinută               

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

1996-1999 

Colegiul de institutori (franceză), Universitatea din Piteşti 

 

institutor  

lb. franceză, limba română, literatut română 

                                                   Perioada  

                           Numele şi tipul 

instituţiei 

                   Calificarea / diploma 

obţinută 

1991-1996  

Şcola Normală „Carol I” – Câmpulung Muscel 

 

învăţător 

                                                   Perioada  

                           Numele şi tipul 

instituţiei 

                   Calificarea / diploma 

obţinută 

  1983-1991 

  Şcoala cu clasele I-VIII Leiceşti (Coşeşti-Argeş) 

elev 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 
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Limba engleza  C1 Utilizator  

Experi-

mentat 

B2 

Utilizator  

Indepen-

dent 

A2 

Utilizator  

Elemen-

tar  

B1 

Utilizator  

Indepen-

dent 

B2  

Utilizator  

Inepen-

dent 

Limba franceză A2 Utilizator 

elementa

r 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 

elementar 

A

1 

Utilizator 

elementa

r 

A

1 

Utilizator 

elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 

Străine 

Competenţe ştiințifice și de cercetare 

 

 

 În domeniile şi subdomeniile: Etnologie, Literatură pentru 

copii, Literatură română, Didactica domeniului limbă si 

comunicare-învățământ preșcolar, Limba română și limbaj de 

specialitate pentru studenții străini.  

 Participare la colocvii şi examene în calitate de profesor 

examinator / asistent, la inspecții de gradul I ca președinte de 

comisie și coordonator. 

 Sesiuni de Comunicări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă – am experienţa muncii în echipă. Am 

condus un colectiv format din 80 de persoane. 

 Aptitudinea de a crea şi dezvolta relaţii de colaborare şi 

parteneriate interinstituţionale, ca urmare a cursurilor, 

seminariilor şi schimburilor de experienţă la care am 

participat, dar şi a activităţii desfaşurată în cadrul 

Consiliului Judetean Argeş si a Universităţii din Pitesti. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Spirit organizatoric dobândit în perioada de când activam 

în învăţământul preuniversitar, excursii cu copiii, dar mai 

ales în activitatea de conducere a CJCPCT Argeş 

 coordonator al volumului Caiete folclorice Argeş 

 vicepreşedinte al Asociaţiei Folcloriştilor Argeşeni  

„C. Rădulesc-Codin” 

 membru al Asociaţiei Etnologilor din România,  

 membru în colegiul redacţional al revistei Curtea de la 

Argeş. 

 Membru al Corpului Experților Electorali, conform 

deciziei nr.39/ 8 mai 2019 a Autorității Electorale 

Permanente. 

 

Certificate de absolvire 

 

 Managementul instituțiilor publice de cultură (2 module), 

Ministerul Culturii – Institutul Național pentru Cercetare și 

Formare Culturală, București, 2015; 

 Implementing the Convention for the Safeguarding of the 

Intangible Cultural Heritage at the national level, Unesco și 

Ministerul Culturii, Muzeul Satului – București, 2016;  

 Elaborarea și Implementarea Politicilor Publice. Planificare 

Strategică, Centrul de Formare APSAP, Constanța, 2016. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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     Competenţe şi aptitudini tehnice  Întocmirea de rapoarte şi evaluări în probleme de 

învăţământ şi cercetare 

Participare în Granturi științifice   2005: Membru în echipa de cercetare a proiectului-grant 

MEdC-CNCSIS Narațiunile contemporane ca parte 

integrantă a patrimoniului imaterial românesc (Metode de 

investigare, protejare și valorificare), cod CNCSIS 1157, 

coordonat de conf. dr. Narcisa Alexandra Stiucă, catedra de 

Etnologie și Folclor a Facultății de Litere, Universitatea din 

București 

 2013: Membru în grantul Managementul integrat al 

patrimoniului cultural - laborator de bună practică. Am 

predat cursurile de "Marketing și management cultural", 

grant finantat de AFCN/I/2013, aria tematica: "Management 

cultural și formare profesională" prin Centrul Cultural 

Mioveni. 

 2014 am fost cooptat în echipa de implementare a proiectului 

“Tabăra de creație Lemn și creativitate la Mioveni”, ediția I, 

proiect finanțat de AFCN/I/2013. 

 2019: Start în cariera ta! – UPIT (START -UPIT), Cod: 

Schema de Granturi Necompetitive pentru Universități 

(SGU-N) - ROSE, beneficiar: UPIT, anul: 2019, domeniul 

stiintific: Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania 

Secondary Education Project – ROSE), valoare: 267240.00 

     Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

WORD, EXCEL, POWER POINT. 

                  Alte competenţe şi 

aptitudini 

Activităţi didactice, în Departament şi în comunitatea academică:  

 membru în comisii de examen 

 membru în comisii-examen pentru obținerea gradului 

didactic I profesori pentru învățământul primar și preșcolar, 

institutori și educatoare 

 membru în comisii la sesiuni ştiinţifice studenţeşti, 

coordonare în vederea elaborării unor lucrări de licență cât și 

lucrări de gradul I 

 participare în comisii de examen de licenţă. 

Mobilități internaționale ERASMUS teaching mobility at Belarusian State Pedagogical 

University named after Maxim Tank, Belarus, as ERASMUS 

participant in the framework of ERASMUS + programme, Key 

Action 1 – Leaning Mobility of Individuals (KA107), during the 

academic year 2018-2019 

Hobby  literatura, sportul, călătoriile 

Permis de conducere Categoria B 
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Premii şi distincţii  Cetăţean de Onoare al comunei Coşeşti (2009) 

 Fiu al Argeşului (2011) 

 Premiul de Excelenţă „Cel mai bun om de cultură al anului 

2011” (Cotidianul „Argeşul”, ianuarie 2012) 

 Premiul de excelenţă pentru coordonarea activităţii de 

cercetare a fenomenului folcloric (Consiliul Judeţean Argeş, 

2012) 

 Premiul I, Festivalul Național de film etnografic de la 

Galați, pentru filmul „Dan Gherasimescu, omul pasăre al 

românilor” (2013) 

 Marele Premiu,  Festivalul Național de film etnografic de la 

Galați, pentru filmul „Ion Rodoș - suflet în sufletul 

lemnului” (2014) 

 Marele Premiu, Festivalul Național de film etnografic de la 

Galați, pentru filmul „Constantin Vasile -țiterașul văii 

Vâlsanului” (2017) 

 

 

 

20 iulie 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 


