
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

1  

 
 
 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TODORUŢ AMALIA VENERA 
Adresă(e) Str. Victoriei, bl.15, ap. 8, TG-JIU, Gorj 

Telefon(oane) + 40 353402310 Mobil: +40 745310900 
Fax(uri) + 40 253213012 

E-mail(uri) amalia_venera@yahoo.com 
 

 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

 

 
Data naşterii 16.10.1962 

 

 
Sex F 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu 
 
Învăţământ 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 10 – prezent 
Funcţia sau pstul ocupat Conferenţiar univ. dr. 

Perioada  2007.02- 2008.10 
Funcţia sau postul ocupat Lector univ. dr 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi specifice de predare (cursuri şi seminarii) şi îndrumare a studenţilor în 
cadrul diciplinelor „Managementul calităţii”,”Managementul calităţii în afaceri”, 
„Managementul calităţii serviciilor”, „Managementul producţiei”,”Managementul 
operaţional”. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice si Gestiunea Afacerilor, Universitatea „Constantin 
Brâncuşi” din Tg-Jiu 
Str. Victoriei, nr. 24,Tg-Jiu, Gorj, Romania 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  

  
Perioada 1992.09.-2007.02 

Funcţia sau postul ocupat Profesor gradul I , director adjunct 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi specifice de predare şi instruire în cadrul disciplinelor : Economia 
întreprinderii, Studiul calităţii produselor şi serviciilor, planificare operaţională. 
Metodist ISJ 
Director adjunct 1998-2006; 
Responsabil al comisiei „Asigurarea şi evaluarea calităţii” 
Formator naţional în domeniul calităţii 
Autor de curriculum pentru nivelul 2,3 de calificare, profilul servicii la nivel naţional. 
Autor de standarde de pregătire profesională. 

Numele şi adresa angajatorului COLEGIUL COMERCIAL „VIRGIL MADGEARU” TG-JIU, Gorj 
Str, Tudor Vladimirescu, nr.124 , Tg-Jiu, Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  

Perioada 1990 .10-1992.09 
Funcţia sau postul ocupat Profesor 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi specifice de predare şi instruire în cadrul disciplinelor „Organizarea 
producţiei” 

Numele şi adresa angajatorului Liceul „Ecaterina Teodoroiu” Tg-Jiu şi Liceul Industrial nr.1 Tg-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ 

Perioada 1985.10.-1990.10 
Funcţia sau postul ocupat Economist  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi de planificare, organizare şi coordonarea activităţii în cadrul 
compartimentului „plan –dezvoltare”. 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Maşini Unelte Tg-Jiu (MIRFO SA) 
Str. Macului ,nr.1 Tg-Jiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie  

Perioada 1998.09-2006-10 
Funcţia sau postul ocupat Lector asociat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activităţi de de predare (cursuri şi seminarii) şi îndrumare a studenţilor în cadrul 
disciplinelor „Bazele merceologiei”, „Management”, „Istoria economiei”, „Merceolodie 
alimentară”,”Merceologie nealimentară” 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu 
Str. Victoriei, nr. 24,Tg-Jiu, Gorj, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2006 
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Calificarea / diploma obţinută Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Management educaţional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Master  

  
Perioada 1998-2004 

Calificarea / diploma obţinută    Doctorat  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Economie, Management, Managementul Producţiei, Eficienţa Investiţiilor şi a 
Progresului Tehnic, Managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Doctor în management 

Perioada    1981-1985 
Calificarea / diploma obţinută Economist/ Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Marketing ,aprovizionare, desfacere;Economia, organizarea şi planificarea 
transporturilor; Economia, organizarea şi planificarea construcţiilor; Relaţii economice 
internaţionale:Eficienţa economică a investiţiilor; Conducerea unităţilor economice; 
Programarea producţiei; Statistică; Finanţe, credit; Organizarea şi planificarea 
unităţilor economice; Economia şi organizarea ergonomică a muncii; Drept; 
Economia comerţului; Planificarea şi prognoza; Economia industriei; Matemetici 
aplicate în economie; Economie politică; Contabilitatea şi calculaţia costurilor; 
Tehnologie; Istorie economică; Geografie economică; Prelucrarea electronică a 
informaşiei economice. 
- Absolvent de modul pedagogic; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economia Industriei, 
Construcţiilor şi Transporturilor 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Economist 
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Participări la cursuri şi stagii de formare  -Curs de formatori regionali pe componentele: „Curriculum şi evaluare” – Craiova, 1997; 
 - Curs de formatori – Educaţie economică – Mangalia, 1998; 
 - Seminar pe tema: Parteneriat şcolar; legături şcolare din cadrul programului Socrates – Sinaia, iunie 
2000; 
 - Seminarul de diseminare a proiectului PHARE – TTQM RO 9602 – componenta educaţională –
Educaţia pentru calitate- Mediaş, septembrie 200, în cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a 
Învăţământului Tehnic şi Profesional; 
 - Seminar de abilitare curriculară – Buşteni, 2001; 
 -Seminar de perfecţionare în predarea disciplinelor economice în cadrul programului coordonat de Kultur
Kontakt din Austria – mai 2001; 
 - Seminar – Introducere în problematica firmelor de exerciţiu – Drobeta Turnu Severin, noiembrie 2002; 
 - Cursuri de iniţiere în utilizarea calculatorului, Casa Corpului Didactic, 2002; 
 - Certificat de participare la modulul 2 în cadrul programului ECONET, Reţeaua firmelor de exerciţiu în 
Europa de Sud-Est; 
 - Membru al organizaţiei Junior Achievement şi abilitată de a desfăşura cursuri de pregătire economică; 
 - Am participat la o bursă finanţată de Banca Mondială cu tema: „Sinergetica sistemelor tehnico –
economice”, aprilie 2002, Italia; 
 - Curs de formare managerială organizat de Casa Corpului Didactic Gorj, octombrie 1999; 
       Conform notei privind desfăşurarea stagiilor de formare a profesorilor şi managerilor în cadrul
programului PHARE RO 010801 de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic TVET nr.
568/30.07.2003, aprobată de M.E.C.T., am participat la următoarele seminarii:  
        -  Învăţarea centrată pe elev, 9-11 octombrie 2003, Craiova. 
        -  Educaţie orientată în funcţie de cerere ,mai 2004 , Călimăneşti; 
       -   Parteneriat/lucrul cu întreprinderile, 21-22 noiembrie 2003; 
       -   Elaborarea şi utilizarea materialelor de învăţare. Includerea copiilor cu cerinţe educative speciale
– 10-13 martie 2004. 
        - Asigurarea calităţii –Autoevaluarea unităţii ca furnizor de formare profesională -23-24 mai 2005, 
Miercurea Ciuc; 
         - Reţeaua şcolară şi planul de acţiune al şcolii, 6-7 iunie 2005, Miercurea Ciuc; 
 - Participare la seminarul cu tema „Revizuire de standarde de pregătire profesională şi curriculum”
organizat de Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului profesional şi tehnic / Unitatea de 
implementare a Proiectului PHARE TVET RO 01.08.2003 Şi PHARE TVET RO 2002 7000 386.05  în
data de 10.12. februarie 2005; 
 - Participare la seminarul „Elaborare de standarde de pregătire profesională şi curriculum”organizat de 
Centrul Naţional a Învăţământului Profesional şi Tehnic , în perioada 03-05 aprilie 2006. 
 - Participarea la seminarul regional –„Aplicarea instrumentelor de asigurare a calităţii”-Timişoara  aprilie 
2006 
- Partcipare la seminarul cu tema „Pregătirea membrilor Consorţiilor Regionale şi ai Comitetelor 
Locale pentru Dezvoltarea Parteneriatului Social (CLDPS) pentru monitorizarea şi actualizarea
documentelor de planificare strategică în învăţământ la nivel regional şi local”, organizat de
Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului profesional şi Tehnic  împreună cu asistenţa 
tehnică a Proiectului Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01-03.01 de modernizarea a 
învăţământului profesional şi tehnic, Craiova, ianuarie 2009. 

- Grant castigat prin competitie nationala prin programul GRUNDTVIG- Cursul 
„Promoting the culture of entrepreneurship”, Malta, Hamrun, octombrie , 2009< 
- Efectuare  mobilitati ERASMUS, University of Piraeus, Grecia, Teaching 
programme, septembrie 2010 
- Participare la Consorţiul de validare a calificărilor din domeniul de studii 
Management – Proiect POSDRU n2.2/1.2./S/2”Dezvoltareaa unui sistem 
operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România”- octombrie 
2010 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   4  4  3  3  3 

Franceză   4  4  3  3  3 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilitate de a lucra în grup (am lucrat  în cadrul unor echipe de lucru şi  am obţinut finanţări 
nerambursabile de tip Phare 01.08.001–de modernizare a învăţământului profesional şi 
tehnic ; am lucrat la proiectul „Târguri şi Pieţe” din cadrul programului Comenius.) 

 Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale/culturale  
 Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonator al echipei care a pregătit documentaţia pentru Programul PHARE TVET RO 
01.08.01,de modernizare a învăţământului profesional  şi tehnic-2005 

 Director adjunct –Colegiul Comercial „Virgil Madgearu” Târgu-Jiu; 
 Responsabil al comisiilor de specialitate. 
 Responsabil al contractului de cercetare ştiinţifică „Implementarea managementului calităţii 

totale (TQM) la nivelul SC PT&DS IMPEX SRL 
 Membru în colective de cercetare ştiinţifică. 
 Menbru al comitetului de organizare a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice Studenţească 

Internaţională „ECO STUDENT” 2007 şi 2008,2009 ediţia a II-a şi a III-a. 
 Membru al comitetului de organizare a Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „ECO-TREND 

2007 ,Ediţia a IV-a „Economie şi Globalizare” Tg-Jiu 23-24 noiembrie 2007, 2008,2009 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Windows – Excel, Word, Power Point 
Internet 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - literatura 
  

Alte competenţe şi aptitudini În cadrul Programului de Formare Continuă „Coeziune economica şi socială PHARE TVET RO 
2002/000-586.05.01.02”, conform atestatului de formare continuă nr. 0019402, am dobândit 
următoarele competenţe generale: 
-elaborarea de standarde de pregătire profesională adecvate nivelurilor de calificare şi cerinţelor 
identificate pe piaţa muncii; elaborare a documentaţiei de validare a unei calificări noi respectând 
criteriile de validare. 
-planificarea îmbunătăţirii calităţii procesului de învăţământ , de autoevaluare şcolară,de inspecţie 
şcolară, de evaluare a conformităţii indicatorilor cu standardele de calitate şi de analiză şi corelare a 
datelor privind performanţa organizaţiei; 
-dezvoltarea competenţelor de planificare şi realizare de reţele de cooperare ; implementarea unor 
planuri de acţiune ale şcolilor bazate pe managementul participativ; 
-elaborarea de programe pentru învăţământul profesional şi tehnic pe baza stsndardelor de pregătire 
profesională, respectând principiile învăţării centrate pe elev. 
În cadrul  Programului de Formare Continuă „Dezvoltarea resurselor umane în învăţământul 
profesional şi tehnic –proiectPHARE TVET RO 01.08.01”,  conform atestatului de formare continuă nr. 
0006877 am dobândit următoarele competenţe: 
-analiza şi planificarea activităţilor prin care se pot realiza parteneriate durabile şi funcţionale cu 
întreprinderile; 
-identificarea diferitelor stiluri de învăţare şi a implicaţiilor acestora asupra strategiilor de predare-
învăţare-evaluare ; implementarea unor planuri de predare –învăţare centrate pe elev; 
-utilizarea în mod diferenţiat a materialelor de învăţare ,în funcţie de stilurile individuale de învăţare ; 
-analiză a implicaţiilor dezvoltării economiei de piaţă asupra nevoilor de formare a adulţilor şi a 
capacităţii şcolilor de a răspunde acestor nevoi. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Referinţe:  
Prof. univ. dr. Verboncu Ion 
Prof. univ. dr. Vasilescu Ion 
Prof. univ. dr Cîrnu Doru 
Conf.univ.dr Boncea Amelia 
 

  

Anexe  

 
 


