Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

SAFTA CRISTINA GEORGIANA
str. 8 Martie, bl. 8A, sc. A, ap. 17, cod 100560, Ploiesti, Romania
Mobile: 0731847 662
crystyne_s@yahoo.com
Româna
15.06.1979

Experienţa profesională
Perioada - 2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat - Director Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de consiliere individuală şi grup
- activităţi de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii;
- activităţi de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor direcţi ai UPG/studenţilor;
- activităţi de prevenire a situaţiilor de abandon universitar
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Nr. 39, b-dul Bucureşti, cod 100680, Ploiesti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Consiliere şi orientare în carieră

Perioada - 2013 – prezent
Funcţia sau postul ocupat - Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de predare la disciplinele: Managementul clasei, Consiliere psihopedagogică, Dezvoltarea
carierei, Introducere in consiliere, Consilierea cariere
- activităţi de consiliere in cariera derulate in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din
UPG
- activităţi de cercetare ştiinţifică
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Nr. 39, b-dul Bucureşti, cod 100680, Ploiesti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada - 2009 - 2013
Funcţia sau postul ocupat - lector universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de predare la disciplinele: Managementul clasei, Consiliere psihopedagogică, Dezvoltarea
carierei, Introducere in consiliere, Consilierea cariere
- activităţi de consiliere in cariera derulate in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din
UPG
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Nr. 39, b-dul Bucureşti, cod 100680, Ploiesti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei
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Perioada

2006-2009

Funcţia sau postul ocupat - asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de seminar la disciplinele: Managementul clasei, Consiliere psihopedagogică, Dezvoltarea
carierei
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Nr. 39, b-dul Bucureşti, cod 100680, Ploiesti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada

2005-2006

Funcţia sau postul ocupat - preparator universitar
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de seminar la disciplinele: Managementul clasei, Management educaţional, Istoria pedagogiei
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Nr. 39, b-dul Bucureşti, cod 100680, Ploiesti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada

2004-2005

Funcţia sau postul ocupat - referent ştiinţific
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de seminar la disciplinele: Managementul clasei, Management educaţional, Psihologia
educaţiei
Numele şi adresa angajatorului - Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Nr. 39, b-dul Bucureşti, cod 100680, Ploiesti, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perioada

2002-2004

Funcţia sau postul ocupat Profesor-educator
Activităţi şi responsabilităţi principale - activităţi de predare;
Numele şi adresa angajatorului - Şcoala Specială nr. 2 Ploieşti, nr. 365, str. Constantin Cantacuzino, 100550, judeţul Prahova, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - învăţământ special

Educaţie şi formare
Perioada

2005-2008

Calificarea / diploma obţinută - Doctorat
Disciplinele principale studiate / - Ştiinţe ale Educaţiei
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
/ furnizorului de formare
Perioada 2002-2004
Calificarea / diploma obţinută - master Consiliere şcolară
Disciplinele principale studiate / - Strategii de consiliere, Dezvoltarea carierei, Consiliere familială, Psihodiagnostic
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
/ furnizorului de formare
Perioada - 1998-2002
Calificarea / diploma obţinută - licenţiat în pedagogie
Disciplinele principale studiate / - Ştiinţe ale Educaţiei
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti
/ furnizorului de formare
Perioada - 2007
Calificarea / diploma obţinută - GCDF master trainer
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Disciplinele principale studiate / - consiliere în carieră
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ - training NBCC România
/ furnizorului de formare
Perioada - 2007
Disciplinele principale studiate / - Management şi leadership
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ - training CODECS România
/ furnizorului de formare
Perioada - 2007
Calificarea / diploma obţinută - supervizor în carieră
Disciplinele principale studiate / - consiliere/supervizare în carieră
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ - training NBCC România
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

română

Franceză

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

Engleză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale - competenţe în domeniul comunicării, al medierii şi managementului conflictelor
- competenţe privind lucrul în echipă

Competenţe şi aptitudini - coordonare programe de formare iniţială
organizatorice - coordonare echipe de cercetare
- leadership

Competenţe şi aptitudini tehnice - competente computeriale (word, excel, acces, comunicare mail etc)
Permis(e) de conducere
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-

categoria B

Informaţii suplimentare
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Alte activităţi:
2002-2010 - Colaborator al Institutului Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică
Prahova.
2002-2004 - Coordonator local al Programului Strategia Naţională Acţiunea Comunitară.
Reprezentant al UPG din Ploieşti în cadrul Parteneriatului Judeţean pentru Ocuparea Forţei
de Muncă.
2005-2006 - Responsabil al Proiectului Urban Master Plan Transport realizat în colaborare cu
Primăria Municipiului Ploieşti.
2007-2009 - Membru al proiectului Tec-Toniq (realizat în parteneriat cu Université Bretagne
Sud din Lorient şi Amitie Italia vizând recunoaşterea competenţelor dobândite pe alte căi decât
cele formale).
2009-2011 - Membru al proiectului DAQOR (realizat în parteneriat cu Université Bretagne Sud
-Lorient, Prao–Lyon, COSP –Verona, Orientation á 12 – Belgia vizând îmbunătăţirea calităţii în
procesul de orientare în şcolară şi profesională).
2009-2011 - Expert pe probleme de diseminare în cadrul proiectului
POSDRU/19/1.3/G/14373 Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic
printr-un program de masterat adecvat societăţii, proiect ce vizează dezvoltarea competenţelor
tehnice şi metodologice ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.
2012-2013 - Expert institutional in cadrul proiectului POS-DRU Absolventii si piata muncii
2010-2013 - Asistent Coordonator Programe Formare in cadrul proiectului
POSDRU/87/1.3/S/63329 Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai
schimbărilor în educație din județele
Brăila si Prahova
2010-2013 - Asistent proiect in cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/62353 "Dezvoltarea
competentelor antreprenoriale - o alternativa eficienta de adaptare la piata muncii in societatea
informationala"
2009-2011- Membru al proiectului Tec-Toniq 2 (Travailleurs, Egalités, Compétences : vers
une Transférabilité OpérationNnelle d'une démarche d'Innovation et de Qualité), proiect
Leonardo da Vinci, realizat în parteneriat cu l’Université Bretagne Sud -Lorient, PRAO,
Itinéraire Formation, Amitié, Cermet, Université de Lodz, Konrad Associates International,
Exemplas Holding Limited), proiect Leonardo da Vinci
2011-2013 - Responsabil al proiectului ORA (ORienter Autrement), proiect Leonardo da
Vinci, no. 2011-1-BE2-LEO05-01695
2017-2020 – Director de grant – SEVA (Sprijin prin educație pentru o viață activă), proiect
ROSE-SGNU – AG/27/SGU/NC/I
2017-2020 – Consilier – START-UP - Ghidul tău de învățare – proiect ROSE-SGNU –
AG/80/SGU/CI/I
2019-2022 – Director de grant – DEVIN (Dezvoltare profesională prin valorizarea
competențelor și informare), proiect ROSE-SGNU – AG/27/SGU/NC/I

