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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CARALICEA-MĂRCULESCU, GHEORGHE  
Adresă(e) Str. Aleea Fântânii,  Bl.1,  Sc. 2, et. 2, apt. 10, Targu-Jiu, Gorj  

Telefon(oane) Fix. 0253-217.295 Mobil: 0761-605.415 
E-mail(uri) carmarom@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 07.august.1955 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2009-2010 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea 
Afacerilor 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
Perioada 2005-2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Departamentul de Matematică  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
Perioada 2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Departamentul Pedagogic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială, didactică şi de cercetare 
Perioada 2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu, Departamentul Pedagogic 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială, didactică şi de cercetare 
Perioada 1997-1998 

Funcţia sau postul ocupat Director 
Numele şi adresa angajatorului S.C. General Trust SA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială 
Perioada 1996-1997 

Funcţia sau postul ocupat Inspector Guvernamental 
Numele şi adresa angajatorului Guvernul României 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială 
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Perioada 1993-1996 
Funcţia sau postul ocupat Prefect 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura Judeţului Gorj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială și administraţie publică 

Perioada 1992-1993 
Funcţia sau postul ocupat Subprefect 

Numele şi adresa angajatorului Prefectura Judeţului Gorj 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială și administraţie publică 

Perioada 1990-1992 
Funcţia sau postul ocupat Primar 

Numele şi adresa angajatorului Primăria Municipiului Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate managerială și administraţie publică 

Perioada 1989-1990 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Pedagogic „Spiru Haret’’ Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică  

Perioada 1983-1990 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Mecanic Bumbești-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică  

Perioada 1980-1983 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Numele şi adresa angajatorului Liceul Nr. 5 Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică  

  
Educație si formare  

Perioadă 1975-1980 
Calificarea / diploma obţinută Licențiat în matematică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara 

Perioadă 1983 
Calificarea / diploma obţinută Definitivat în învățământ  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Perioadă 1988 
Calificarea / diploma obţinută Gradul al II-lea în învățământ  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Perioadă 1993 
Calificarea / diploma obţinută Gradul  I  în învățământ  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Perioadă 1994-1995 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Politici şi tehnici financiar monetare în economia de piaţă”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti  

Perioadă 1995-1995 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Politici şi tehnici financiar monetare în economia de piaţă”  
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti  

Perioadă 1997 
Calificarea / diploma obţinută Obţinut brevet de broker şi agent autorizat de valori mobiliare, de Comisia Naţională a Valorilor 

Mobiliare, pentru Bursa de Valori Bucureşti şi RASDAQ - Cursul  „Burse de valori, pieţe de capital” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Institutul Naţional de Valori Mobiliare, Bucureşti 

Perioadă 1998 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

  
  

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 

Rusă  A2 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

independent A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

Franceză  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - bună capacitate de comunicare si cooperare ca urmare a întregii experienţe profesionale si 
de manageriat; 
- spirit de echipă foarte bine dezvoltat ca urmare a desfăşurării activităţilor în echipă; 
- capacitatea de adaptare în rezolvarea problemelor dobândită ca urmare a experienţei 
profesionale; 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de coordonare si administrare a activităţilor profesionale si proiectelor dobândită 
ca urmare a experienţei profesionale; 
- dezvoltat spirit organizatoric ca urmare a formării profesionale; 
- capacitate managerială dezvoltată ca urmare a activităţii de conducere desfăşurată de-a 
lungul vieţii profesionale; 

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare CERCETARE STIINŢIFICĂ 
- 15 cărţi cu caracter matematic şi economic; 
- 34 articole publicate în reviste de specialitate şi comunicări stiinţifice susţinute la diferite conferinţe 
din ţară şi din străinătate; 
- 1 granturi ca membru; 
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 MEMBRU ÎN ASOCIAłII PROFESIONALE SI STIINłIFICE 
Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din România  
 
PREMII ŞI DISTINCŢII 
- Ordinul “Meritul pentru învăţământ” în gradul de Comandor conferit de Preşedintele României, 
10.12.2004 - pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea si promovarea cercetării ştiinţifice din 
ţara noastră 
- Premiul Academiei Româno - Americane acordat de Academia Româno - Americane de Arte şi 
Ştiinţe, iunie 2003 pentru contribuţia deosebită la dezvoltarea activităţii ştiinţifice în domeniul 
ştiinţelor exacte si umaniste; 
 

Anexe Lista de lucrări şi articole publicate 
     Data:    
 01.11.2011                                                                                                            Conferenţiar universitar doctor,  

                      Gheorghe Caralicea-Mărculescu                                                                                                   
 


