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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/10/2014–Prezent Lector universitar
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu Jiu (România) 

Activităţi şi responsabilităţi principale

▪ Activită i didacticeț

Conducere cursuri i seminare la disciplinele Matematică pentru învă ământ primar i pre colar, ș ț ș ș
Didactica activită ilor matematice, Instruire asistată de calculator, Informatică aplicată, Matematici ț
financiare i actuarialeș

▪ Membru al Senatului universitar în perioada 28.03.2019-14.04.2020

▪ Secretar al Comisiei pentru jurisdic ii, incompatibilită i, validări i conflicte de intereseț ț ș  a Senatului 
Universită ii "Constantin Brâncu i" din Târgu-Jiu în perioada 30.05.2019-14.04.2020ț ș

▪ Exercitarea atribu iilor de director al Departamentului pentru Pregătirea personalului Didacticț  din 
data de 16.03.2020

▪ Membru în Corpul Auditorilor interni ai universită ii (2015-2016)ț

▪ Persoană nominalizată să facă parte din echipele de audit (2016-2017)

▪ Responsabil cu asigurarea calită ii la nivel de facultate (2017-aprilie 2020)ț

▪ Membru în Consiliul Departamentului de tiin e Politice i Management Public din cadrul FSEDAP Ș ț ș
(31.10.2019-prezent)

▪ Membru în Comisia de etică a Universită ii "Constantin Brâncu i" din Târgu-Jiu (2018-2020)ț ș

▪ Activită i de formare continuă a personalului didacticț         Formator în cadrul programelor de 
formare continuă a personalului didactic din învă ământul preuniversitar în cadrul programelor ț
acreditate organizate de Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic

▪ Expert formare cursan i Tehnician termoenergetician P1 - 4 în cadrul proiectului ID MYSMIS ț
121030 - Împreună universită i i angajatori. Un sistem integrat de programe educa ionale ț ș ț
inovative (05.02.2020-prezent)

▪ Membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi de personal didactic auxiliar

04/06/2015–31/12/2015 Administrator de formare
S.C. EURO BEAST TEAM S.R.L., Bucure ti ș

▪ Referent formare în cadrul proiectului POSDRU/169/6.2/S/146756 cu titlul Instruire pentru 
furnizarea de servicii moderne

10/2013–10/2014 Profesor Asociat
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu Jiu (România) 

10/2012–08/2013 Profesor
Liceul "Mihai Viteazul", Bumbesti Jiu (România) 

02/2005–03/2009 Lector universitar
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu Jiu (România) 
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02/2001–02/2005 Asistent universitar
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu Jiu (România) 

02/1998–02/2001 Preparator universitar
Universitatea "Constantin Brancusi", Targu Jiu (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

08/07/2019–13/09/2019 Participarea la cursul PBL: Problem Based Learning (PBL) pentru 
învă ământul universitar - program postuniversitar de perfec ionare, ț ț
organizat de UVT la UCB Targu-Jiu, în cadrul proiectului ID 
MYSMIS 121030 - Împreună universită i i angajatori. Un sistem ț ș
integrat de programe educa ionale inovative, în perioada: 08-ț
19.07.2019; 02-13.09.2019

06/04/2015–20/04/2015 Formator
S.C. PAIDEA S.R.L., TÂRGU JIU 

01/10/2004–30/09/2011 Doctor în matematică
Universitatea de Vest din Timi oara (România) ș

14/03/2011–01/04/2011 Manager proiect
S. C. Euro Beast Team S.R.L., Bucuresti (România) 

01/10/1996–30/07/1997 Studii aprofundate în inteligen ă artificială (Master)ț
Universitatea din Craiova

01/10/1991–30/07/1996 Licen iat în matematicăț
Universitatea din Craiova

1987–1991 BACALAUREAT
Liceul Industrial Novaci

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B1 A2 A2 B2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare ▪ Abilitatea de a lucra si comunica ca membru al unei echipe ( membru în proiecte de cercetare)

▪ Deschis spre comunicarea cu studenţii (îndrumător de an)

▪ Abilitatea de a stabili relaţii de lucru in mediu multicultural 
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▪ Gândire flexibilă i responsabilitateș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

 

▪ Spirit organizaţional – dobândit în contexte diferite 

▪ Capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit organizatoric

▪ Punctualitate, capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita

▪ Capacitate de analiza sarcini si împăr ire responsabilitatiț

▪ Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor

▪ Spirit de evaluare si imbunatatire

▪ Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii)

▪ Capacitate de autoperfectionare-autodidact

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Permis de conducere B

7/5/20  © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


   ECV 2017-03-16T14:56:01.246Z 2020-05-07T23:45:22.153Z V3.4 EWA Europass CV true                       Novac-Claudiu Chiriac    str. 16 Februarie, Nr. 4 Targu-Jiu  RO România  novac.chiriac@gmail.com   0744535224  mobile Mobil     true  Lector universitar <p>Activităţi şi responsabilităţi principale</p><ul><li>Activități didactice</li></ul><p>Conducere cursuri și seminare la disciplinele Matematică pentru învățământ primar și preșcolar, Didactica activităților matematice, Instruire asistată de calculator, Informatică aplicată, Matematici financiare și actuariale</p><ul><li>Membru al Senatului universitar în perioada 28.03.2019-14.04.2020</li><li>Secretar al <em>Comisiei pentru jurisdicții, incompatibilități, validări și conflicte de interese</em> a Senatului Universității &#34;Constantin Brâncuși&#34; din Târgu-Jiu în perioada 30.05.2019-14.04.2020</li><li>Exercitarea atribuțiilor de director al Departamentului pentru Pregătirea personalului Didactic din data de 16.03.2020</li><li>Membru în Corpul Auditorilor interni ai universității (2015-2016)</li><li>Persoană nominalizată să facă parte din echipele de audit (2016-2017)</li><li>Responsabil cu asigurarea calității la nivel de facultate (2017-aprilie 2020)</li><li>Membru în Consiliul Departamentului de Științe Politice și Management Public din cadrul FSEDAP (31.10.2019-prezent)</li><li>Membru în Comisia de etică a Universității &#34;Constantin Brâncuși&#34; din Târgu-Jiu (2018-2020)</li><li>Activități de formare continuă a personalului didactic        Formator în cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic din învățământul preuniversitar în cadrul programelor acreditate organizate de Departamentul pentru Pregătirea personalului Didactic</li><li>Expert formare cursanți Tehnician termoenergetician P1 - 4 în cadrul proiectului ID MYSMIS 121030 - Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative (05.02.2020-prezent)</li><li>Membru în comisii de concurs pentru ocuparea unor posturi de personal didactic auxiliar</li></ul>  Universitatea "Constantin Brancusi"    Targu Jiu  RO România     false  Administrator de formare <ul><li>Referent formare în cadrul proiectului POSDRU/169/6.2/S/146756 cu titlul <em>Instruire pentru furnizarea de servicii moderne</em></li></ul>  S.C. EURO BEAST TEAM S.R.L.    București     false  Profesor Asociat  Universitatea "Constantin Brancusi"    Targu Jiu  RO România     false  Profesor  Liceul "Mihai Viteazul"    Bumbesti Jiu  RO România     false  Lector universitar  Universitatea "Constantin Brancusi"    Targu Jiu  RO România     false  Asistent universitar  Universitatea "Constantin Brancusi"    Targu Jiu  RO România     false  Preparator universitar  Universitatea "Constantin Brancusi"    Targu Jiu  RO România      false Participarea la cursul PBL: Problem Based Learning (PBL) pentru învățământul universitar - program postuniversitar de perfecționare, organizat de UVT la UCB Targu-Jiu, în cadrul proiectului ID MYSMIS 121030 - Împreună universități și angajatori. Un sistem integrat de programe educaționale inovative,  în perioada:    08-19.07.2019; 02-13.09.2019     false Formator  S.C. PAIDEA S.R.L.    TÂRGU JIU     false Doctor în matematică  Universitatea de Vest din Timișoara     RO România     false Manager proiect  S. C. Euro Beast Team S.R.L.    Bucuresti  RO România     false Studii aprofundate în inteligență artificială  (Master)  Universitatea din Craiova     false Licențiat în matematică  Universitatea din Craiova     false BACALAUREAT  Liceul Industrial Novaci      ro română     en engleză  B2 B1 A2 A2 B2  <ul><li>Abilitatea de a lucra si comunica ca membru al unei echipe ( membru în proiecte de cercetare)</li><li>Deschis spre comunicarea cu studenţii (îndrumător de an)</li><li>Abilitatea de a stabili relaţii de lucru in mediu multicultural </li><li>Gândire flexibilă și responsabilitate</li></ul>  <p> </p><ul><li>Spirit organizaţional – dobândit în contexte diferite </li><li>Capacitate de sinteza si analiză, capacitati decizionale, spirit organizatoric</li><li>Punctualitate, capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita</li><li>Capacitate de analiza sarcini si împărțire responsabilitati</li><li>Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor</li><li>Spirit de evaluare si imbunatatire</li><li>Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii)</li></ul><ul><li>Capacitate de autoperfectionare-autodidact</li></ul><p> </p>   C C C C C   B 

