
  

  

 

Curriculum vitae  
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Informaţii personale  

Nume / Prenume Stanciu, Filip  

Numele şi adresa angajatorului  

Telefon(oane) +0763859137 

Fax(uri)  

E-mail(uri) filip.stanciu@lumina.org 
 

 

Naţionalitate(-tăţi) Romana  
 

 

Data naşterii 21.12.1954  

  

Sex Masculin 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

 

 

Perioada 2016 – pana astazi 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar - Decan interimar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

 

Activitati didactice. Activitati manageriale 

 

  Universitatea Danubius 

   Invatamant superior 

 

   2010 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Rector, conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Managementul universitatii  

 

Universitatea Europei de Sud –Est „Lumina” Bucuresti, 

Invatamant superior 

 



 

Numele şi adresa angajatorului 
Perioada   

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale
  

 

Numele şi adresa angajatorului 
Perioada   

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 
Perioada   

Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale
  

 

Numele şi adresa angajatorului 
Perioada  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

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  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  Funcţia sau postul ocupat  

  

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Perioada  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  Funcţia sau postul ocupat 

 

Universitatea Dimitrie Cantemir Bucuresti 

 2007-2010 

 Lector universitar  

 Director cercetare – dezvoltare – Fundatia Lumina Institutii de Invatamant Bucuresti 

 

 

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale 

  2005 -2007  

Consilier al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale 

  Consiliere asistenta sociala,protectia copilului 

  

Ministerul Educatiei Nationale 

 2000- 2004 

Director general adj, Lector universitar – Universitatea Spiru Haret Bucuresti 

Administratie centrala 

  

 

 Ministerul Educatiei Nationale 

 1997 - 2000  

 Administratie centrala 

  

Director general, Pesedinte CNAIP (ARACIP), Lector universitar – Universitatea Spiru Haret 

Bucuresti 

 Evaluare, acreditare institutionala a unitatilor scolare, activitate didactica 

Elaborare politici publice invatamant 

Ministerul Educatiei Nationale  

Administratie publica centrala 

 

1994-1997 

 expert 

Expertiza inv.secundar 

 

Institutul de Stiinte ale Educatiei, Bucuresti 

 Cercetare stiintifica  

 

1990- 1994 

Cercetator stiintific, 

Teoria educatiei, curriculum, reforma sistemelor de invatamat 

 

Comisia Nationala a Romaniei pentru UNESCO 

Cooperare in organisme international de profil, Expertiza in programe UNESCO 
 

1991- 1994 (part-time) 

Expert educatie 

Elaborare si implementare programe in educatie 

 

Colegiul National Gh. Lazar, Bucuresti  

Invatamant liceal 

 

1987- 1990 

profesor de istorie,  

didactic 
profesor istorie 
 

Scoala generala Radovanu, 

Invatamant obligatoriu 

1981-1987 

 

didactic  

 

profesor de istorie,  

 



  
  

 
  

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1997-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor in  stiintele educatiei 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Pedagogie generala, managementul sitemului educativ, reforma sistemului  

educativ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea AL.I.Cuza Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizoru
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

 

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
clasificarea naţională sau internaţională

 

Studii doctorale 

 

 

1995 -1996  

 

Gestiunea sistemelor educative 

 

1977-1981 

Institutul International de Planificare si Administrarea  

Educatiei – UNESCO,Paris 

 

1977-1981 

Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Istorie- filosofie  

Diploma de licenta in istorie si filosofie 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza,engleza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Fr. C1  C1  C1  C1  C1 

Limba En. B1  B1  B1  B1   

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

  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

Competenţe şi aptitudini artistice 
 

Alte competenţe şi aptitudini 
  

Permis(e) de conducere Categorie B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
Lista lucrari si publicatii 



 


