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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ROŞU (Himcinschi) Camelia Augusta 

Adresă(e) Nr. 23, Vârtop, Alba Iulia, jud. Alba, Romania  

Telefon(oane)  Mobil: 0726903819 

Fax(uri)  

E-mail(uri) camelia.rosu@uab.ro 
augusta_himcinschi@yahoo.it, cameliaaug.rosu@gmail.com  

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 05.09.1978 
  

Sex Feminin 

  
  

Experienţa profesională 
 

 

 
 

 
 

Perioada 14.02.2020 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  
Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri de Psihologia dezvoltării și Proiectarea și managementul programelor 
educaționale 
Seminarii de Psihologia educației, Educație rațional emotivă, Psihologia dezvoltării 
și Proiectarea și managementul programelor educaționale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație/Universitate 

  

Perioada 10.12.2015 – 19.12.2020 

Funcţia sau postul ocupat Consilier parental 
Expert strategie 
Expert local 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Consiliere parentală în cadrul proiectului Alba Iulia 360, finanțat prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020. 
- Realizare activități de cercetare pentru Strategia de Dezvoltare Locală a Grupului 
de acțiune locală Alba Iulia Incluzivă, în cadrul proiectului Alba Iulia – Comunitate 
locală și responsabilă, finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-
2020. 
- Realizare activități transnaționale în cadrul proiectului Orașe interactive -  
Conținut digital generat de utilizatori, social-media și instrumente digitale pentru 
creșterea capacității mangementului urban finanțat prin Programul european de 
cooperare interregională URBACT III (2014-2020) prin FEDR (Fondul European 
de Dezvoltare Regională) 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Programe/proiecte 

mailto:camelia.rosu@uab.ro
mailto:augusta_himcinschi@yahoo.it
mailto:cameliaaug.rosu@gmail.com
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Perioada 15.11.2010 – 14.10.2015 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect 
Consilier 
Specialist realizare studii regionale 
Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-Coordonarea activităților proiectului FORTIS-Ferestre deschise incluziunii sociale 
pentru persoanele vulnerabile, finanțat prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 
-Coordonarea activităților proiectului THE EUROPEAN PARLIAMENT OF THE YOUTH – 
Parlamentul european al tinerilor, finanțat prin Direcția Generală pentru 
Comunicare, Parlamentul European. 
-Coordonarea activităților de cercetare pentru realizarea Diagnozei urbane privind 
cartierele Municipiului Alba Iulia. 
-Consultanță în cadrul proiectului E-Life - dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, 
responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc, finanțat prin 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 
-Realizare studiu regional în cadrul proiectului EVA – Era Valorificării 
Antreprenoriatului feminin, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial pentru  
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 
-Realizare studiu regional în cadrul proiectului cu finanţare europeană Creşterea 
competitivităţii economice şi ocuparea forţei de muncă din spaţiul rural, finanșat 
prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 
– 2013. 
-Formare în cadrul proiectului Romii creează întreprinderi sociale de reciclare a 
materialelor de ambalaj ROMA-RE, finanțat prin Programul Operaţional Sectorial 
pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Numele şi adresa angajatorului FUNDAŢIA PAEM ALBA, str. Bucovinei, 6, Alba Iulia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

ONG – domeniul socio-economic 

  
 

Perioada 01.05.2014 – 30.11.2015 

Funcţia sau postul ocupat Consilier 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Servicii de consiliere în cadrul proiectului Consiliere și Educație, Economie Rurală 
și Antreprenoriat – CEDERA, finanțat prin Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Sigma Transport S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Consultanță 

  

Perioada 2012 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Traducător autorizat de limbă italiană/autorizație numărul 33990 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Traduceri autorizate din limba italiană în limba română și din limba română în 
limba italiană 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Privat 

  

Perioada 10.2010-07.2011 

Funcţia sau postul ocupat Asociat Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 
Catedra de Pedagogie, Psihologie, Didactica 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminarii de psihologia educaţiei şi seminarii de pedagogie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea 1 Decembrie 1918, str. N. Iorga, nr.11 - 13, cod 510009, Alba Iulia 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație/Universitate 

  
 

Perioada 02.2010-07.2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor colaborator Facultatea de Ştiinţele Educaţiei  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminarii de filozofia educaţiei şi de epistemologie pedagogică 

Numele si adresa angajatorului Universitatea Pontificală Saleziană, piazza Ateneo Salesiano, nr. 1, 00139, Roma, 
Italia 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie/Universitate 

  
 

Perioada 09.1998-07.2001 

Funcţia sau postul ocupat Educatoare/Directoare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare la grupele pregatitoare 

Numele si adresa angajatorului Caritas Mitropolitan greco-catolic str. Republicii nr.8, 515400, Blaj, jud. Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie/Învățământ preșcolar 

  
 

Perioada 09.1997-07.1998 

Funcţia sau postul ocupat Învăţătoare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de predare la clasa I 

Numele si adresa angajatorului Şcoala Generală Stremţ, str. Principală, nr. 97, jud. Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie/Învățământ primar 

  
 

 
 

Educaţie şi formare 
 
 

 

 

 

Perioada  02.2017-12.2019 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă psiholog psihoterapeut practicant sub supervizare în Psihoterapie 
integrativă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihoterapia integrativă, Atașamentul, Integrarea elementelor de psihologie clinică 
și a tehnicilor cognitiv comportamentale, Integrarea elementelor de analiză 
tranzacțională, Procesele inconștiente, Integrarea elementelor de Gestalt terapie, 
Spațiul intrapsihic: de la hipnoza ericksoniană la tehnicile de mindfulness, 
Integrarea elementelor de psiho-somatică, psihoterapie corporală relațională,  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Asociația Română de Psihoterapie Integrativă ARPI 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Formare profesională post-universitară 
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Perioada 

 22.12.2015 – 30.01.2016 

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire Evaluator proiecte 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătire personală pentru evaluare, Organizarea procesului de evaluare,     
Evaluarea propunerii de proiect, Validarea evaluării, Acordarea de asistență 
tehnică pentru selecția de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 S.C. Edukando S.R.L., Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Specializare 
 Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor) 

  

Perioada 20.07.2015-30.09.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Mediator social 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interpersonală, Lucrul în echipa multidisciplinară, Asigurarea 
perfectionării profesionale, Realizarea planului de intervenție, Îndrumarea 
beneficiarilor în vederea soluționării problemelor legate de aplicarea prevederilor 
legale, Întocmirea dosarelor pentru beneficiarii grupului țintă, Asigură legătura 
beneficiarului cu Autoritățile locale, Monitorizarea și acordarea de sprijin în 
gestionarea vieții cotidiene a beneficiarului, Întocmirea raportului de activitate 
privind situația beneficiarilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

FUNDAȚIA PAEM ALBA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecționare 
Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a 
Adulţilor) 

  

Perioada 02.03.2015-27.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Expert accesare fonduri structurale și de coeziune 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, Aplicarea normleor de 
protecția mediului, Mentinerea unor relații de muncă eficace, Pregătirea elaborării 
proiectului, Documentarea în vederea realizării proiectului, Stabilirea 
parteneriatelor, Elaborarea Proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

FUNDAȚIA PAEM ALBA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Specializare 
Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a 
Adulţilor) 

  

Perioada 15.10.2014-06.11.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Expert Achiziții Publice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare interpersonală, Perfecționarea pregătirii profesionale, Utilizarea 
calculatorului, Coordonarea muncii în echipă, Negocierea în cadrul procedurilor de 
atribuire, Elaborarea documentelor de specialitate, Analizarea legislației aplicabile 
specifice, Acordarea consultanței de specialitate, Planificarea achizițiilor publice, 
Derularea procedurilor de atribuire, Finalizarea procedurilor de atribuire. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Sigma Transport SRL 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Specializare 
Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a 
Adulţilor) 
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Perioada 03.05.2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Competențe Profesionale Animator socio-educativ 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicare interactivă, munca în echipă, dezvoltare personală, elaborare 
proiecte de animație, asigurarea securității participanților la activitate, promovarea 
activității și imaginii organizației, coordonarea echipei pluridisciplinare de animație, 
implementarea proiectelor de animație, dezvoltarea comportamentului pro-social. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de evaluare și certificare Asociația Sprijiniți copiii 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Evaluare și certificare competențe profesionale 
Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor 

  

Perioada 09-19.12.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Competenţe antreprenoriale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 

Competenţe antreprenoriale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

ADAF – Asociaţia pentru dezvoltarea antreprenoriatului feminin 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Perfecționare 

Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor) 

  
 

Perioada 20.12.2010-01.02.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Asigurarea respectării prevederilor contractuale ale proiectului, Conducerea 
implementării proiectului, Identificarea și analizarea riscurilor și precizarea 
acțiunilor de control al riscurilor pentru oameni, proprietăți de mediu, Orientarea 
muncii echipelor și indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizaționale, 
Asigurarea resurselor operaționale pentru proiect, Estimarea resurselor, 
identificarea surselor și elaborarea programelor pentru proiecte, Precizarea 
cerințelor proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

FUNDAŢIA PAEM ALBA 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecționare 

Formare certificată CNFPA (Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor) 

 
 
 

 

Perioada 25-27.11.2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de participare cu contribuţie ştiinţifică 
Coautor al articolului Fenomenul prostituţiei aspecte juridice şi sociale publicat în 
Curentul Juridic, vol. 48, martie, 2012, pag. 101-113. ISSN: 1224-9173. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Conferinţă internaţională Fighting against human trafficking 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare 
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Perioada 03.2008-03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Consiliere şcolară şi asistenţă psiho-pedagogică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Comunicarea; Gestionarea conflictelor; Leadership; Analiza tranzacţională; 
Dinamica de grup; Relaţiile interpersonale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de formare şi cercetare pentru educatori şi psihoterapeuţi Ifrep, Roma, 

Italia 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 
Master post-universitar 

  
 

Perioada 10.2005-01.2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în Ştiinţele Educaţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie; Psihologie; Sociologie; Filozofie; Epistemologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Pontificală Saleziană Roma 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 
Doctorat 

  
 

Perioada 19.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Congres de formare – violenţa în contextul şcolar-cauze, caracteristici; profilul 
agresorului; modalităţi de a preveni violenţa 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Pontificala Saleziana Roma/Institutul de Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare 

  
 

Perioada 19.02.2010 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Conferinţa de formare - Plan educaţional individualizat; diagnoza funcţională; 
handicapul; persoanele cu handicap şi integrarea lor socială. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Pontificală Saleziană Roma/Institutul Walden 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare 

  
 

Perioada 20 - 21.11.2009 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Conferinţa internaţională de formare – Dreptul şi provocările mileniului trei ; Aspecte 

juridice şi sociale actuale. 

Articol Dreptul. Perspectivele mileniului trei din punct de vedere social publicat în 
Annales Universitatis Apulensis – Series Jurisprudentia nr.12/2009. ISSN 1454-
4075. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea 1 Decembrie 1918, Alba Iulia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare 

  

Perioada 02.11.2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Simpozion internaţional de formare-Învăţământul contemporan pe coordonate 
europene 
Articol Importanţa relaţiei educaţionale în învăţământul contemporan publicat în 
broşura conferinţei Învăţământul contemporan pe coordonate europene, Ediţia a III-
a, Lugoj, 02 noiembrie 2007, Editura Nagard lugoj, 2007, CD cu ISBN 978-973-
7690-76-0. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timis 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare 

  
 

Perioada 10.2006 - 07.2007 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de frecvenţă nivel elementar/nivel intermediar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Curs de limba engleză nivel elementar şi nivel intermediar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centro Studi Cassia – CSC, Roma 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare 

  
 

Perioada 10.2003-07.2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în Psihologia Educaţie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie; Psihologie; Sociologie; Filozofie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Pontificală Saleziană, Roma 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 
Master 

  
 

Perioada 10.2001-07.2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă în Ştiinţele Educaţiei specializarea Pedagogie  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

8 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Pedagogie, Psihologie, Sociologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Pontificală Saleziană, Roma 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Studii superioare 
Licență 

  

Perioada 09.1992-07.1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Cultură generală; Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Blaj 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Liceu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B2  B1  A2  A2  A1  

Limba  italiana  C2  C2  C2  C2  C2  

Limba franceza  B2  B1  A2  A2  A1  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Socializare, adaptabilitate, empatie, comunicare  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit de echipă, leaderschip, gestionarea grupului 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare la nivel excelent PC 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Arta mozaicului/handmade 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Medalia Universităţii Pontificale Saleziene din Roma pentru doctoratul „summa 
cum laude” în Pedagogie şi Comunicare Mediatică 
 
 
 

  

 

Lect.uni.dr. Camelia Augusta ROŞU       Alba Iulia, 20.01.2020 


