CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN
(Cf. HG nr. 1021/25.06.2004, publicat
in MO, partea I, nr.633/13.07.2004)
INFORMATII PERSONALE
Nume si prenume
Telefon
E-mail
Nationalitate
Data nasterii

DANCIU BOGDAN - VASILE
Mobil: 0722.706.878
bdanciu@yahoo.com; sp.danciu.bogdan@spiruharet.ro
ROMÂNĂ
30.08.1975

EXPERIENTA PROFESIONALA
• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta

• Activitati si responsabilitati
principale

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

1 Octombrie 2007 – prezent
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei (anterior Facultatea de Sociologie-Psihologie),
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Str.Fabricii nr.46 G, sector 6
Învăţământ
- Conferenţiar universitar (din septembrie 2011 - prezent),
- Lector universitar (octombrie 2007 – septembrie 2011) – angajat prin concurs în baza legii
128 / 1997 (respectându-se criteriul vechimii)
- Directorul Departamentului de Sociologie – Psihologie (octombrie 2012 – august 2015)
- Directorul Departamentului de Psihologie, Sociologie şi Ştiinţele Educaţiei (octombrie 2011 –
septembrie 2012)
- Şeful Catedrei de Psihologie (iulie – septembrie 2011)
- Decanul Facultăţii de Psihologie (octombrie – decembrie 2009)
- Prodecanul Facultăţii de Psihologie (februarie – septembrie 2009)
Susţinerea de cursuri şi seminarii
- licenţă: Psihologie experimentală, Psihologia muncii, Psihologie interculturală, Statistică
psihologică, Analiza datelor experimentale precum şi organizarea practicii studenţeşti
- master: Analiza datelor în organizaţii, Management strategic, Comunicare şi negociere,
Dinamica conflictelor în grupurile primare şi secundare, Mass-media şi comportamentul agresiv,
Ambient şi violenţa.
Responsabilităţi specifice conducerii Departamentului, stabilite prin actele normative şi prin
documentele interne ale Universităţii.
1 Decembrie 2001 – prezent
Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de
Psihologie, Calea 13 Septembrie nr.13, Bucureşti, sector 5
Cercetare fundamentală în domeniul Psihologiei
Cercetător ştiinţific gradul II, Secretar ştiinţific (din ianuarie 2009)
- Realizarea de studii documentare şi experimentale;
- Realizarea de studii şi proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă;
- Organizarea de sesiuni de formare a studenţilor pentru activitatea de cercetare în domeniul
Psihologiei în cadrul practicii studenţeşti desfăşurate în Departamentul de Psihologie
- Elaborarea de studii şi articole în cadrul programelor şi proiectelor de cercetare aprobate de
Secţia de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie a Academiei Române;
- Coordonare, îndrumare şi control a cercetătorilor subordonaţi din punct de vedere profesional
din cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie.
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• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Martie 2011 – prezent
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră din cadrul Universității Spiru Haret, Bucureşti,
Str. Ion Ghica nr.13
Consiliere în carieră
Director cf. Deciziei nr. 347/28.03.2011 până în 22.10.2012
Membru cf. Deciziei nr. 607/23.10.2012 până în prezent
Consiliere în carieră și orientare pe piața muncii; Elaborare CV, scrisoare de intenţie; Evaluarea
opţiunilor de carieră; Construirea unui Plan de carieră; Elaborarea/ actualizarea metodologiei de
organizare și desfășurare a activității de consiliere pentru dezvoltare profesională a elevilor şi
cadrelor didactice; Participarea la elaborarea/ optimizarea metodelor specifice: instrumente de
evaluare, chestionare, teste, analize pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare şi profesionale;
dezvoltarea abilităților de învățare, de gestionare a emoțiilor și a conflictelor personale și
profesionale.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Octombrie 2016 – Septembrie 2017
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Str. Ion Ghica nr.13
Cercetare ştiinţifică
Cercetător
Erasmus + 2015-1-RO01-KA203-014972 "QUALITY ASSURANCE OF CAREER SERVICES IN
HIGHER EDUCATION - QAREER" – Poziţia în proiect: Cercetător.
Cercetare asupra calităţii în serviciile de carieră din unităţile de învăţământ superior – cercetare
documentară, cercetare de teren, analiza datelor de cercetare.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Septembrie 2014 – Noiembrie 2015
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Str. Ion Ghica nr.13
Învăţământ şi formare
Formator
„DIDACTINO” - Formare inovativă pentru valoare şi performanţă în cariera didactică’’; Cod
contract: POSDRU/157/1.3/S/137440; Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Mehedinţi –
Programul 2: OPTIMIZAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE PRIN CONSULTANȚĂ ȘI
COACHING COGNITIV COMPORTAMENTAL, Modul 2 DESCRIEREA, ANALIZA ŞI
EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE – Poziţia în proiect: Formator.
Activităţi: desfășurarea cursurilor față în față, la sediile unităților școlare stabilite de organizatori
(Inspectoratul Școlar al Județului Mehedinți și (Inspectoratul Școlar al Județului Sibiu ); asistarea
activităților desfășurate îndividual, prin oferirea de feed-back și verificarea / corectarea
aplicațiilor transmise pe platforma e-learning; evaluarea activităților pe parcurs.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Decembrie 2014 – Noiembrie 2015
Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”
Consiliere
Consilier piaţa muncii , cf. CIM nr.21/28.11.2014
Consilier piaţa muncii în cadrul proiectului „Bunăstare pentru persoane vulnerabile prin
structuri de economie socială”, POSDRU/168/6.1/G/144050
Activităţi: realizarea conținutului informational aferent materialelor elaborate pentru sesiunile de
informare, asistenţă privind oportunitățile de (re)integrare pe piaţa muncii, motivare pentru
atragerea și menținerea resurselor umane calificate, elaborare CV, elaborarea/ actualizarea
metodologiei de organizare și desfășurare a activității de consiliere pentru dezvoltare personală
și profesională a persoanelor vulnerabile din grupul ţintă, mediere forţă de muncă, realizare profil
profesional și nevoi de calificare adaptate cerințelor pieţei muncii a membrilor Grupului Ţintăpersoane vulnerabile din cadrul proiectului, participare la şedintele de lucru ale echipei de
implementare, actualizare în funcţie de necesităţi a instrumentelor organizatorice ale activităţii
de consiliere piaţa muncii, elaborare documentele de înfiinţare şi organizare a activităţilor de
Consiliere piata muncii prin instrumente organizatorice si metodologice.
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• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Decembrie 2015
Federatia Nationala a Sindicatelor din Agricultura, Alimentatie, Tutun, Domenii si Servicii
Conexe – AGROSTAR”
Consiliere
Consilier
Consilier în cadrul proiectului „Sa devenim activi pe piata muncii”, POSDRU/160/2.1/S/142378
Activităţi: consiliere în carieră, elaborare CV, realizare profil profesional și clarificare ale nevoilor
de calificare a membrilor Grupului Ţintă.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Februarie – Iunie 2015
Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”
Învăţământ şi formare
Formator
Formator în cadrul proiectului „START UP 4 U”, POSDRU/176/3.1/S/149612
Activităţi: elaborarea suporturilor de curs, desfășurarea cursurilor față în față, asistarea
activităților desfășurate îndividual, prin oferirea de feed-back și verificarea / corectarea
aplicațiilor evaluarea activităților pe parcurs, elaborare de instrumente organizatorice si
metodologice.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Februarie – Iunie 2015
Asociaţia „Societatea Naţională Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură”
Învăţământ şi formare
Formator
Formator în cadrul proiectului „AFRO - Antreprenoriat, FoRmare si Ocupare in regiunile de
dezvoltare Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia”, POSDRU/176/3.1/S/150788.
Activităţi: elaborarea suporturilor de curs, desfășurarea cursurilor față în față, asistarea
activităților desfășurate îndividual, prin oferirea de feed-back și verificarea / corectarea
aplicațiilor evaluarea activităților pe parcurs, elaborare de instrumente organizatorice si
metodologice.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

1 Octombrie 2007 – februarie 2008
Facultatea de Psihologie-Pedagogie, Universitatea Spiru Haret, Braşov, Strada Turnului nr.5
Învăţământ
Lector universitar
Susţinerea cursului şi a seminariilor disciplinei Psihologie experimentală, precum şi organizarea
practicii studenţeşti

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

1 Martie – 31 Decembrie 2002
S.C. TrylonTSF S.R.L.
Evaluare de personal
Psiholog, cf. Adeverinței nr. 53/25.02.03
- Testarea personalului angajat şi a candidaţilor la angajare;
- Realizarea de profilule vocationale corelate cu nevoile de formare profesionala pentru integrare
pe piata muncii; consiliere in vederea identificarii nevoilor de interventie psihologica;
- Realizarea profilului psiho-comportamental; asistenta privind alte oportunitatile de integrare,
realizare de profile profesionale corelate cu nevoile de calificare impuse de post.

• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

Februarie 1998 – Septembrie 2000
Institutul de Marketing şi Sondaje, Bucureşti (I.M.A.S.)
Marketing şi sondarea opiniei publice
Operator de interviu
Intervievarea în scopul sondării opiniei publice şi a studiilor de marketing
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• Perioada
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul activitatii sau sectorului
• Ocupatia sau pozitia detinuta
• Activitati si responsabilitati
principale

1997 – 1998
Research Group Romania
Marketing şi sondarea opiniei publice
Operator de interviu
Intervievarea în scopul sondării opiniei publice şi a studiilor de marketing

EDUCATIE SI FORMARE
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea

• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

29.09 – 01.10.2017
S.C. CONFIDENT TRAINING & CONSULTING S.R.L.
Curs Consilier pentru dezvoltare personală
Certificat de absolvire Seria L nr. 133880
19-23.11.2015
S.C. CONFIDENT TRAINING & CONSULTING S.R.L.
Curs Consilier vocaţional
Certificat de absolvire Seria K nr. 93490
Octombrie 2013 – Februarie 2014
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Direcţia IT
Program de instruire în tehnologii e-Learning
Certificat de absolvire nr. 645/19.02.2014
Octombrie 2013 – Februarie 2014
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti, Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ
cu Frecvenţă Redusă
Program de instruire în tehnologii IDIFR
Certificat de absolvire nr. 645/17.02.2014
2013
Colegiul Psihologilor din România
Psihologie clinică
Psihologia muncii
Psihologia transporturilor
Psihologia aplicată în domeniul serviciilor
Atestat de liberă practică în Psihologie clinică – drept de supervizare; Psihologia muncii;
Psihologia transporturilor; Psihologia aplicată în domeniul serviciilor
Iunie – Iulie 2012
Universitatea Spiru Haret, Bucureşti
Curs Manager îmbunătăţire procese
Certificat de absolvire nr.7561/27.08.2012
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• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

2011 - 2013
Institutul de Medicină Legală Iasi

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

Noiembrie 2003 - Iunie 2008
Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Departamentul de
Psihologie
Psihologie

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

Expertiză psihiatrică medico-legală
Cursuri postdoctorale „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de
formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale”
în cadrul proiectului POSDRU ID64123

Titlul de Doctor în Psihologie, confirmat prin Ordinul M.E.C.T.nr. 5837 / 04.11.2008.
Susţinerea tezei de doctorat cu tema „Coordonate psihoistorice ale evoluţiei comportamentului
ecologic. Tendinţe actuale în lărgirea conceptului de mediu”; coordonare ştiinţificǎ:
Prof.univ.dr.Grigore Nicola.
Ianuarie - februarie 2010
Procomunita, Sibiu
Curs Manager de proiect
Certificat de absolvire nr.576/10.05.2010
Martie 2010
S.C. PRO EXPERT SRL, Braşov
Curs Formator de formatori
Certificat de absolvire nr.56/07.05.2010
2007 - 2008
Universitatea Spiru Haret, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Pregătire didactică
Certificat de absolvire
2005 - 2007
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
“David Ogilvy”
Comunicare Managerială şi Resurse Umane
Cursuri de Master în Comunicare Managerială şi Resurse Umane
Septembrie 2005
Luxembourg Institute for European and International Studies
„The evolution of mentalities in Eastern Europe and the future of the European project”
Certificat de absolvire
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• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

2003-2004
Facultatea de Drept, Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

2002
Academia Română – Comitetul Român de Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (CRIFST).

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Calificarea obtinuta/Titlul

Relaţii internaţionale
Diplomă de absolvire a studiilor postuniversitare

Istoria şi filosofia ştiinţei
Certificat de atestare
1999 – 2001
Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice
Ştiinţă politică
Diplomă de Master
1994-1998
Universitatea “Spiru Haret”, Bucureşti, Facultatea de Sociologie-Psihologie
Sociologie-Psihologie
Diplomă de licenţă
1990-1994
Liceul teoretic “Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Informatică, analist programator
Diplomă de bacalaureat

STAGII DE DOCUMENTARE
SI SPECIALIZARE
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea

Decembrie 2009
Academia Slovacă, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea

Decembrie 2008
Academia Slovacă, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea

Decembrie 2008
Academia Slovacă, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava

Studii de psihologie cross-culturală

Studii de psihologie cross-culturală

Studii de psihologie cross-culturală
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• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea

Decembrie 2007
Academia Slovacă, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava

• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea

Decembrie 2006
Academia Slovacă, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava, Institutul de Ecologie
din Bratislava, Institutul de Ştiinţe Sociale din Kosice, Universitatea Comenius, Bratislava,
Departamentul de Psihologie al Facultăţii de Filosofie
Studii de psihologie cross-culturală

• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea
• Perioada
• Numele si tipul organizatiei care a
asigurat instruirea/formarea
• Domeniul in care s-a realizat
instruirea/formarea

Studii de psihologie cross-culturală

Decembrie 2005
Academia Slovacă, Institutul de Psihologie Experimentală din Bratislava, Institutul de Ecologie
din Bratislava, Institutul de Ştiinţe Sociale din Kosice, Universitatea Comenius, Bratislava,
Departamentul de Psihologie al Facultăţii de Filosofie
Studii de psihologie ecologică
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ABILITATI PERSONALE Proiecte de cercetare în cadrul Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin RădulescuSI COMPETENTE
Acumulate pe parcursul vietii si carierei,
dar neacoperite in mod necesar de
certificate si diplome oficiale.

Motru al Academiei Române”:
- 2002 – 2006, Factori psihosociali ai comportamentului ecologic;
- 2007 – 2010, Adaptabilitatea cross-culturală;
- 2011 – 2013, Modele psihologice ale identitǎţii europene;
- 2014 – 2016, Impactul relaţiilor familiale şi a credinţelor / axiomelor sociale asupra vieţii de
cuplu.
Granturi/contracte de cercetare:
- „CULTURA, EDUCAŢIA ŞI CREATIVITATEA ÎN VIAŢA TINERILOR” (Nr. Contract/data: PP I /
2002) (2002 – 2005) – contract de cercetare al Institutului de Filosofie şi Psihologie
„C.Rădulescu-Motru”, Academia Română, în parteneriat cu Agenţia Naţională pentru Sprijinirea
Iniţiativei Tinerilor (A.N.S.I.T.) în cadrul Programului Naţional de Cercetare Dezvoltare Inovare
CERES, documentare şi studiu experimental în problematică de creativitate, învăţare, coping,
axiome sociale.
- „INVESTIGAREA MECANISMELOR NEUROPSIHOLOGICE IMPLICATE ÎN GESTIUNEA
STRESULUI (COPING). EXPLORAREA EG ŞI EVALUAREA TEHNICILOR
PSIHOFIZIOLOGICE DE REGLARE PROPUSE DE PSIHOLOGIA MODERNǍ” (Nr.
Contract/data: 276 / 15.10.2003) (2003 – 2004) – contract de cercetare al Institutului de Filosofie
şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Academia Română, în cadrul Programului Naţional de
Cercetare Dezvoltare Inovare CERES, documentare şi studiu experimental în problematică de
STRES.
- „EVALUAREA FACTORILOR DE IMPACT ASUPRA PERFORMANŢELOR ACADEMICE ŞI
PROPUNEREA UNUI PROGRAM DE CREŞTERE A CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
SUPERIOR” (Nr. Contract/data: 207 / 05.09.2007) (2007 – 2008) – grant condus de
Dr.Margareta Dincă, contractor principal Universitatea Titu Maiorescu, Bucureşti, Facultatea de
Psihologie, beneficiar Academia Română, documentare şi studiu experimental în problematică
de adaptabilitate, calitatea vieţii, inteligenţă multiplă.
- „MǍSURI ANTI-CRIZǍ PE PIAŢA FORŢEI DE MUNCǍ” (Nr. Contract din data: 131/1 din
13.12.2010) (2010 – 2011) – Contract de cercetare ştiinţifică, Director: Dr.Marilena Ticuşan,
Executant Universitatea Spiru Haret, Braşov, Facultatea de Psihologie-Pedagogie, Beneficiar:
MAOF GROUP RO SRL, Bucureşti, documentare şi studiu experimental în problematică de
resurse umane.
- „EFICIENTIZAREA ABILITǍŢILOR DE COMUNICARE ÎN VEDEREA ANGAJǍRII” (Nr.
Contract din data: 132/1 din 13.12.2010) (2010 – 2011) – Contract de cercetare ştiinţifică,
Director: Dr.Marilena Ticuşan, Executant Universitatea Spiru Haret, Braşov, Facultatea de
Psihologie-Pedagogie, Beneficiar: MAOF GROUP RO SRL, Bucureşti, documentare şi studiu
experimental în problematică de resurse umane.
Proiecte de cercetare internaţionale:
- Acord de colaborare – semnat în 2005 între Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin
Rădulescu-Motru”, Departamentului de Psihologie şi Institutul de Psihologie Experimentală al
Academiei Slovace de Ştiinţe.
- „CULTURAL CORRELATES OF THE ENVIRONMENTAL ATTITUDES AND BEHAVIORS IN
THE PRESENT EUROPEAN CONTEXT” – semnat în 2006, derulat în anul 2007 – proiect
comun de cercetare în baza acordului semnat între Institutul de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentului de Psihologie şi Institutul de Psihologie
Experimentală al Academiei Slovace de Ştiinţe. Au fost efectuate studii interculturale asupra
atitudinilor şi comportamentelor ecologice.
- „THE IMPLICIT BELIEFS ABOUT WISDOM IN AN INTERCULTURAL PERSPECTIVE” –
semnat în 2006, derulat în anul 2007 – proiect comun de cercetare în baza acordului semnat
între Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentului de
Psihologie şi Institutul de Psihologie Experimentală al Academiei Slovace de Ştiinţe. Au fost
efectuate studii interculturale asupra credinţelor implicite asupra înţelepciunii.
- „WELL-BEING FEELINGS IN CROSS-CULTURAL ADAPTATION” – semnat în 2007, derulat în
anul 2008 – proiect comun de cercetare în baza acordului semnat între Institutul de Filosofie şi
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentului de Psihologie şi Institutul de
Psihologie Experimentală al Academiei Slovace de Ştiinţe. Au fost efectuate studii interculturale
asupra stării de bine implicate în adaptabilitatea cross-culturală.
- „PERSONALITY CORRELATES OF HUMAN VALUES” – semnat în 2008, derulat în anul 2009
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– proiect comun de cercetare în baza acordului semnat între Institutul de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentului de Psihologie şi Institutul de Psihologie
Experimentală al Academiei Slovace de Ştiinţe. Sunt efectuate studii interculturale asupra
personalitǎţii şi valorilor.
- „CONTROLLING TASK-RELEVANT INFORMATION ACQUISITION FOR LEARNING
PERFORMANCE” – semnat în 2008, derulat în anul 2009 – Alexandru D. Iordan, Bogdan
Danciu, proiect comun de cercetare în baza acordului semnat între Institutul de Filosofie şi
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentului de Psihologie şi Institutul de
Psihologie Experimentală al Academiei Slovace de Ştiinţe.
- „PERSONALITY CORRELATES OF HUMAN VALUES” – semnat în 2009, derulat în prelungire
în anul 2010 – proiect comun de cercetare în baza acordului semnat între Institutul de Filosofie
şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentului de Psihologie şi Institutul de
Psihologie Experimentală al Academiei Slovace de Ştiinţe. Sunt efectuate studii interculturale
asupra personalitǎţii şi valorilor.

LIMBA MATERNA
ALTE LIMBI

ROMÂNĂ

• Limba
• Abilitati de citire
• Abilitati de scriere
• Abilitati de vorbire

ENGLEZĂ
Foarte bine
Foarte bine
Foarte bine

• Limba
• Abilitati de citire
• Abilitati de scriere
• Abilitati de vorbire

FRANCEZĂ
Bine
Bine
Bine

ABILITATI SOCIALE

- stabilire de relatii interumane eficiente, tact, diplomatie, consideratie fata de parteneri si
interlocutori
- abilitate de comunicare
- abilitatea de a lucra in grup, capacitatea de a planifica, conduce si controla o activitate sub
presiune
- capacitatea de a dministra timpul si recunoaste prioritatile
- abilitatea de a planifica utilizarea efectiva a resurselor (umane, financiare, materiale etc.)
- capacitatea de a lua decizii (alegerea celei mai bune variante in timp optim)
- capacitatea de a identifica problemele cheie si a gasi solutii
- capacitatea de a negocia
- capacitatea de intiativa, loialitate, receptivitate la asumarea riscurilor, nivel de aspiratii ridicat,
mobilitate maxima
- capacitatea rapida de gandire, decizie si reactie, capacitatea de organizare a timpului, gandire
pozitiva

SI COMPETENTE
Convietuirea si munca impreuna
cu alte persoane, in medii
multiculturale, in functii in care
comunicarea este importanta
si in situatii in care munca in echipa este
esentiala (ex.: cultura, sport, etc.).

ABILITATI DE ORGANIZARE
SI COMPETENTE
Coordonare si administrare de resurse
umane, proiecte si bugete, la locul de
munca, voluntariat si acasa, etc..

ABILITATI TEHNICE
SI COMPETENTE
In materie de computere, echipamente si
utilaje specifice, etc.

În activitatea profesională desfăşurată şi în programele de cercetare la care am participat până
acum mi-am dezvoltat capacitatea de a dministra timpul si a recunoaste prioritatile, abilitatea de
a planifica utilizarea efectiva a resurselor (umane, financiare, materiale etc.)

Abilităţi de operare pe computer:
Microsoft Word, Excel, Power Point,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,
programe de prelucrare statistică a datelor – Statistica, SPSS;

9

Danciu Bogdan Vasile

-

INFORMATII SUPLIMENTARE
(recomandari)

Programe de testare psihologică – Vienna Test Systems
Utilizarea platformei de e-lerning Black-Board
Permis de conducere categoria B din anul 1999

- Din anul 2006 mǎ ocup de organizarea şi coordonarea activitǎţii Biroului doctorate din cadrul
Departamentului de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin RădulescuMotru”, Academia Românǎ
- Din anul 2008 am fost numit membru în Consiliul Ştiinţific al Institutul de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română.
- Din ianuarie 2009 am fost numit Secretar Ştiinţific al Institutul de Filosofie şi Psihologie
„Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română.
- Din anul 2009 sunt membru în colegiul de redacţie al Revistei de Psihologie – Academia
Romana
- Din anul 2009 sunt membru în colegiul de redacţie al Revistei Cercetǎri filosofico-psihologice –
Academia Romana
- Din 2002 pânǎ în prezent sunt membru al American Psychological Association – International
Affiliate
- Sunt membru al Colegiului Psihologilor din România, din 2013
- Sunt membru în Asociaţia „Societatea Naţionalǎ Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinţă şi
Cultură”, din 2009
- În decembrie 2010 am obţinut Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române pentru „Tratat de
Psihoecologie”, coordonat împreuna cu Prof.univ.dr. Grigore Nicola
Persoane care pot oferi recomandări:
Acad.Alexandru Surdu, Directorul Institutului de Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”,
Academia Română
Prof.univ.dr.Grigore Nicola, cercetător asociat la Departamentul de Psihologie, Institutului de
Filosofie şi Psihologie „C.Rădulescu-Motru”, Academia Română

Data: 16.01.2019
Danciu Bogdan – Vasile
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