
 

 

 
Curriculum vitae 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Florea Călin-Valentin 

Adresa Nr.12/59, Str. Dâmbul Pietros, 540344, Târgu-Mureş, România 

Telefon 0265 269503 Mobil: 0743079463  

E-mail calinflorea_ms@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 
 

 

30.03.1971 
 
  

  

  

Perioada 
Funcţia sau postul 
ocupat 

 
 
 
 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

 

 
 
 
 
Numele și adresa 
angajatorului 
 
Tipul activitații sau 
sectorul de activitate 
 
 
Perioada 

 2019– prezent 

Conferentiar universitar dr. Facultatea de Drept; din 2008, director Comisia de 
Relaţii Publice, Imagine Universitară si Publicitate a Universităţii „Dimitrie 
Cantemir”, Tg. Mureş/ din martie 2012 director al Departamentului de 
Promovare, Relatii Publice si Imagine Universitara - Universitatea „Dimitrie 
Cantemir”, Tg. Mureş. 

 
Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Drept, precum si in 
cadrul programelor de master, publicarea de cursuri şi suporturi de seminar pe 
suport scris şi în format electronic, coordonarea activităților pentru elaborarea 
unor volume de studii, participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, activitate de cercetare in 
diferite echipe de cercetare. 
 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-
Mureş 
 
Învățământ universitar 

 
 
2008 - 2019 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Conferentiar universitar dr. Facultatea de Geografia Turismului;   
 
 
 

mailto:calinflorea_ms@yahoo.com
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Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

 
 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie (Geografia 
Turismului), precum si in cadrul programelor de master, publicarea de cursuri şi 
suporturi de seminar pe suport scris şi în format electronic, coordonarea 
activităților pentru elaborarea unor volume de studii, conducerea unor echipe şi 
cercuri ştiinţifice studenţeşti, participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice 
naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, activitate de 
cercetare in diferite echipe de cercetare. Absolvirea modulului de formare in 
managementul universitar „Comunicare in managementul universitar”, organizat 
in cadrul proiectului strategic „Imbunatatirea Managementului Universitar” 
(Bucuresti 30 septembrie 2011). Încheierea de contracte de publicitate cu diverşi 
parteneri din mass-media în vederea promovării activităţilor din cadrul proiectului 
Centrul de formare continuă în turism și servicii, responsabil de activitatea de 
diseminarea de bune practici cu privire la FPC a angajaţilor din turism. 

Pregătirea şi implementarea campaniei publicitare privind oferta educaţională a 
Universităţii „Dimitrie Cantemir” 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-
Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 
 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 17.12.2004 – 03. 2008 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Lector universitar  dr. Facultatea de Geografia Turismului;  secretar ştiinţific al 
Facultăţii Geografie (Geografia Turismului), 2007- membru în Departamentul de 
Relaţii Publice şi Imagine Universitară al Universităţii „Dimitrie Cantemir”, Tg. 
Mureş. 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie (Geografia 
Turismului), publicarea de cursuri şi suporturi de seminar pe suport scris şi în 
format electronic, coordonarea, elaborarea unor volume de studii, conducerea 
unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti, participarea cu lucrări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, 
activitate de cercetare in diferite echipe de cercetare.  
Coordonarea activităţii ştiinţifice a Facultăţii de Geografie (Geografia Turismului) 
Pregătirea şi implementarea campaniei publicitare privind oferta educaţională a 
Universităţii „Dimitrie Cantemir”  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-
Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 
 
 
 

Învăţământ universitar 

Perioada 01.10.2004 – 17.12.2004 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Lector universitar  drd. Facultatea de Geografia Turismului. 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie (Geografia 
Turismului), publicarea de cursuri şi suporturi de seminar pe suport scris şi în 
format electronic, coordonare elaborarea unor volume de studii, conducerea 
unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti, participarea cu lucrări la manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea de cărţi, studii şi articole, 
activitate de cercetare in diferite echipe de cercetare.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-
Mureş 
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 01.12.2006 – 2010 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor de istorie - asociat 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare, consiliere şi pregătire a elevilor pentru susţinerea 
examenului de bacalaureat, coordonarea activităţii Cercului de istorie. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Grup Şcolar Industrial „Avram Iancu”, Tg. Mureş și Liceul de Arta din Tg. Mureș 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ liceal 

Perioada 24.02.2003 – 01.10.2004 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Lector universitar drd. Facultatea de Geografie-Istorie (prin concurs) 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Susţinerea de cursuri şi seminarii în cadrul Facultăţii de Geografie-Istorie, a unor 
cursuri, publicarea de cursuri şi suporturi de seminar pe suport scris şi în format 
electronic, coordonarea de lucrări de licenţă, coordonarea şi elaborarea unor 
volume de studii, conducerea unor echipe şi cercuri ştiinţifice studenţeşti, 
participarea cu lucrări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 
publicarea de cărţi, studii şi articole, activitate de cercetare in diferite echipe de 
cercetare.  
Coordonarea activităţii ştiinţifice a Facultăţii de Geografie - Istorie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 15.09. 2003- 15.06. 2005 

Funcţia şi postul 
ocupat 

Profesor de istorie – asociat 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare, consiliere şi pregătirea elevilor pentru susţinerea 
examenului de bacalaureat, coordonarea activităţii Cercului de istorie, pregătirea 
echipei de elevi pentru participarea la concursul naţional „Istorie în dimensiune 
virtuală” 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian”, Tg. Mureș 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ liceal 

Perioada 01.09.2001 – 15.06.2003 

Funcţia şi adresa 
angajatorului 

Profesor de istorie – asociat 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare, pregătire elevi pentru olimpiada de istorie şi alte 
concursuri şcolare, consilierea şi pregătirea elevilor pentru susţinerea 
examenului de bacalaureat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Liceul Teoretic „Bolyai-Farkas”, Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ liceal 

Perioada 21.02.2000 – 24.02.2003 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preparator universitar – angajat pe bază de contract (cu carte de muncă), 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş. 
Secretar ştiinţific al Facultăţii de Geografie Istorie 
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Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, elaborarea caietelor de seminar, 
publicarea de studii şi articole de specialitate în cadrul unor reviste de 
specialitate şi în Revista Anale a Universităţii, precum şi în volumele unor 
conferinţe naţionale, conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti, colaborarea cu 
colectivul de redacţie al Revistei Anale, secţiunea Geografie-Istorie, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mureş 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-
Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 01.10.1999 – 21.02.2000 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Preparator universitar – cadru didactic asociat 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Conducerea unor activităţi de seminar, elaborarea Caietelor de seminar, 
publicarea de studii şi articole de specialitate în cadrul unor reviste de 
specialitate şi în Revista Anale a Universităţii, precum şi în volumele unor 
conferinţe naţionale, conducerea de cercuri ştiinţifice studenţeşti.  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Târgu-
Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ universitar 

Perioada 01. 09. 1999 -  21.02.2000 

Funcţia şi postul 
ocupat 

Profesor de istorie 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare, consiliere şi pregătirea elevilor pentru susţinerea 
examenului de capacitate, îndrumarea activităţii Cercului de istorie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală, nr. 17, Tg. Mureş. 

Tipul şi sectorul de 
activitate 

Învăţământ gimnazial 

Perioada 01.09.1998 – 31.08.1999 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor de Istorie 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare, consilierea şi pregătirea elevilor pentru susţinerea 
examenului de bacalaureat, coordonarea activităţilor de elaborare a revistei şcolii 
„Interferenţe”, îndrumarea activităţii elevilor în cadrul Cercului de istorie, precum 
şi pregătirea acestora pentru participarea la diferitele competiţii şcolare pe teme 
de istorie 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Liceul de Artă, Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ liceal 

Perioada 15.11.1996 – 31.08.1998 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Ofiţer de informaţii 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Prelucrarea informaţiilor privind siguranţa naţională 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SRI Mureş, UM 0641 Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Culegerea şi prelucrarea informaţiilor privitoare la Siguranţa Naţională 
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Perioada 01.09.1996 – 15.11.1996 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor de istorie 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Grup Şcolar Forestier, Tg. Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ preuniversitar 

Perioada 01.09.1990 – 30.04.1991 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Profesor suplinitor de istorie 

Principalele activităţi 
şi responsabilităţi 

Activităţi de predare-învăţare. 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Şcoala Generală Fânaţe, jud. Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ gimnazial 

Educaţie şi formare  

Perioada 
 
Calificarea/ diploma 
obţinută 
 
Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 
 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ/furnizorul 
de formare 
 
 

Perioada 
 

2008 
 
Obtinerea titlului didactic de conferentiar universitar 
 
 
 
Istorie 
 
 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării 
 
 
 
 
2006-2007 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Echivalarea titlului de doctor in istorie cu gradul didactic I în învăţământul 
preuniversitar 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul 
de formare 

DPPCD Cluj-Napoca, ISJ Mureş 

Perioada 2004-2005 

Calificarea/ diploma 
obţinută 

Iniţiere şi utilizare AEL 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Crearea şi utilizarea softurilor educaţionale în domeniul studiului istoriei, utilizarea 
noilor mijloace de informare şi comunicare în educaţie. 

Numele şi tipul 
istituţiei de învăţământ 
/ furnizorul de formare 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării , Casa Corpului Didactic Mureş 
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Perioada 1998 – 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în istorie 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Domeniul principal de studiu: Istorie contemporană (Istoria Bisericii) 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorulu
i de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Perioada 1998-1999 

Calificarea/diploma 
obţinută 

Definitivatul în învăţământul preuniversitar 

Domenii principale 
studiate/competenţe 
dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorul 
de formare 

 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie, Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Mureş 

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de licenţă în Istorie 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Istorie 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorulu
i de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie şi Filosofie 

Perioada 1985 – 1989 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diplomă de Bacalaureat 

Domenii principale 
studiate / competenţe 
dobândite 

Matematică, Fizică, Istorie 

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ/furnizorulu
i de formare 

Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian” din Târgu-Mureş 

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) 
cunoscute 

 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de 
ascultare 

Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Franceza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B
2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independe

nt 
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Engleza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B
2 

Utilizator 
experimenta

t 
B2 

Utilizator 
experimenta

t 
B2 

Utilizator 
experimen

tat 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competente şi 
abilităţi sociale 

- spirit de echipă obţinut în calitatea mea de membru în echipe de cercetare, 
membru in echipele de implementare a proiectelor europene şi colectivele de 
redacţie ale unor publicaţii de specialitate. 

- în calitate de director de proiect de cercetare: „Biserica şi societate. Studiu de 
caz pentru zona Mureş” , am colaborat cu membri ai Consiliului Naţional de 
Studiere a Arhivelor Securităţii, rezultatele cercetării, fiind apreciate de 
specialişti în domeniu. 

- în calitate de membru al echipei de cercetare din Cadrul Muzeului Judeţean 
Mureş pe problematica „Societate, Biserică şi Învăţământ la Tg. Mureş în 
perioada comunistă”, am urmărit, prin studiul informaţiei furnizate de 
documentele din filiala Tg. Mureş şi a celei obţinute pe baza surselor orale, să 
clarific aspecte inedite ale istoriei locale, o parte a cercetării mele fiind 
publicată în Revista MARISIA a Muzeului. Menţionez că pentru o investigare 
cât mai completă a acestei problematici am recurs și la informaţia obţinută 
prin consultarea documentelor din arhiva fostei Securităţii, din anul 2003 fiind 
operator de date la CNSAS. 

- în calitate de membru în proiectul cultural cu tema „Dezvoltare regională şi 
multiculturalitate în Uniunea Europeană”, proiect finanţat pe bază de contract 
(nr. 21165 din 27.04.2007) de Primăria Municipiului Tg. Mureş am coordonat 
activităţile secţiunii de Geografie –Turism şi, de asemenea, am colaborat cu 
ceilalţi membri ai echipei pentru publicarea studiilor publicate, la Editura 
RISOPRINT, acreditată CNCSIS . 

- o bună capacitate de comunicare obţinută, în special, ca urmare a experienţei 
mele de la catedră, atât în învăţământul preuniversitar cât şi în cel universitar  

- în calitate de secretar ştiinţific atât la Facultatea de Geografie-Istorie, cât şi la 
Facultatea de Geografie (Geografia Turismului) am colaborat eficient pentru 
elaborarea volumelor de studii publicate anual de Universitatea „Dimitrie 
Cantemir”, Tg. Mureş.  
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Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

- competenţe de leadership în calitatea mea de cadru didactic: 

 în calitatea de coordonator cercurilor de istorie atât studenţeşti, cât şi de 
elevi, am urmărit creşterea performanţelor în studiul istoriei. Pe de o parte 
rezultatele activităţii  desfăşurate împreună cu studenţii s-au concretizat în 
elaborarea de proiecte în format electronic, precum şi in editarea a două 
volume ale Anuarului Studenţilor la Facultatea de Geografie-Istorie (2000 şi 
2001). Colaborarea cu elevii s-a concretizat în obţinerea de rezultate bune 
la diferitele competiţii şcolare (Olimpiada de Istorie, concursul național 
”Istoria în dimensiune virtuală”). Impreună cu elevii de la Liceul de Artă din 
Tg. Mureș am coordonat publicarea revistei „Interferenţe” (1999). De 
asemenea, am urmărit o apropiere între cele două componente ale 
învăţământului – universitar şi preuniversitar – cu prilejul aniversării 
diverselor evenimente istorice importante, organizând manifestări cu 
participare comună (elevi, studenţi, profesori). 

- spirit organizatoric, competenţă dobândită prin organizarea de conferinţe, 
simpozioane, campanii de promovare, precum și elaborarea unor volume de 
studii:  

 Membru în comitetele ştiinţifice 9 conferinţe, organizate de Universitatea 
“Dimitrie Cantemir” (secţiunea Istorie şi secţiunea Geografie) -  4 naţionale 
şi 5 internaţionale 

 Coordonarea volumului colectiv “Societate şi civilizaţie”, publicat în anul 
2002, ISBN 973-8042-44-5, în paginile căruia se regăsesc  lucrările a 50 de 
autori din întreaga ţară.  

 Organizarea lucrărilor Conferinţelor naţionale şi Simpozioanelor 
internaţionale din cadrul Universităţii “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş 

 Asigurarea participării  Universităţii “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş ca 
principal partener la Olimpiada Naţională de istorie ediţie organizată în 
Târgu-Mureş, în perioada 30 aprilie - 4  mai 2008 

 Organizarea şi găzduirea  în parteneriat cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş a lucrărilor consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice din domeniul 
ştiinţelor socio-umane,  învăţământul preuniversitar, 10 septembrie 2008 

 Organizarea in colaborare cu ISJ Mures a concursului de şah pentru elevii 
din învăţământul preuniversitar (etapele judetene ale Olimpiadei Nationale 
a Sportului Școlar, edițiile 2008 - 2017) 

 Membru în echipa de organizare a concursului de cultură generală pentru 
elevii de liceu, concurs desfășurat în cadrul manifestării ‟‟Festivalului 
Liceelor” (Tg. Mureș, 5 mai 2009) 

 Coordonarea activității de elaborare a Anuarelor Universităţii  ”Dimitrie 
Cantemir” Târgu Mureş, în perioada 1998-2008 

 Organizarea lucrărilor Conferinţelor naţionale şi Simpozioanelor 
internaţionale din cadrul Universităţii “Dimitrie Cantemir” Târgu Mureş, în 
perioada 2006 - 2010. 

 Organizarea şi găzduirea  în parteneriat cu  Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Mureş a lucrărilor consfătuirilor anuale ale cadrelor didactice din domeniul 
ştiinţelor socio-umane, învăţământul preuniversitar (intervalul de timp 2008 
- 2014. 

 Organizarea Simpozionului Ştiinţific Internaţional ”Development -Research-
Education”, 28-29 octombrie 2010,(membru al comitetului ştiinţific), volum 
apărut în Editura Risoprint Cluj-Napoca 
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 Simpozionul  a avut ca invitaţi de onoare  foşti  diplomaţi de carieră: 
  Aurel Turbăceanu- fost Diplomat în Orientul Mijlociu 
  Ioan Budura- fost Diplomat în China 
  Traian Pleşca- fost Diplomat în spaţiul German 
  Vasile Buga- fost Diplomat în Federaţia Rusă 
 
 Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale a studenţilor şi masteranzilor, 
edițiile: 2011, 2012, 2013, 2014 

 Organizarea lucrărilor sesiunii ştiinţifice anuale  a   profesorilor şi elevilor 
din licee (secțiunea: ştiinţe socio-umane), edițiile: 2011, 2012, 2013 

 Coordonarea campaniei de promovare a ofertei educaţionale a Universităţii 
în cadrul “Târgului de ofertă educaţională”, Tg-Mureş, edițiile: 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016. 

 Participarea la modulul de formare în managementul universitar 
“Comunicare în managementul universitar”, organizat în cadrul proiectului 
”Îmbunătăţirea Managementului Universitar”, curs absolvit în septembrie 
2011. 

 Organizarea Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Performance and 
Innovation in Education,” octombrie 2011, membru în comitetul ştiinţific şi 
comitetul de organizare 

 Organizarea concursului de orientare turistică pentru elevi, edițiile: 2012, 
2013, 2014 

 Organizarea Simpozionului Ştiinţific Internaţional “Performance and 
Innovation in Education,”  noiembrie 2012, membru în comitetul ştiinţific şi 
comitetul de organizare 

 Membru în comitetul de organizarea a Târgului Intreprinderilor  Simulate şi 
al Firmelor de exerciţiu, desfăşurat în cadrul derulării Proiectului, Pregătirea 
practică a studenţilor-premisă a inserţiei eficiente pe piaţa muncii, mai 2013 

 Membru în comitetul de organizare a Simpozionului Ştiinţific Internaţional 
“Performance and Innovation in Education”,  noiembrie 2013 

   Membru în echipa de coordonare a demersurilor de înființare începând cu 
anul universitar 2014-2015 a “Clasei Confucius” în cadrul Universităţii 
”Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureș, cu scopul promovării limbii şi culturii 
chineze. 

 Organizarea concursului de geografie pentru elevii din învăţământul 
preuniversitar, mai 2014 

 Participarea în 2014 la  Erasmus IP Summer School, Arab Springs and 
Transitions: A New Perspective on the Euro-Med Partnership,  2ND Edition  
Catania 8-21 June 2014, cu cursul: Instauration of Communism in Romania 
and Mutations Registered in the Relationship between  in State and Church. 

 Membru în comisiile de licenţă în anii universitari; 2010-2011, 2011-2012, 
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. 

 Directorul departamentului Comunicare, Relaţii publice şi Imagine 
Universitară, din anul 2008 până în prezent 

 .Organizarea campaniilor de promovare a ofertei educaţionale a universităţii 
din anul 2008 până în prezent. 

 

- cunoştinţe de grafică pe calculator  

Permis de 
conducere 

Categoria B 
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Informaţii 
suplimentare 

Expert: Responsabil acțiuni de informare 
Proiect: Start in Business 
Proiect coofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman 2014 - 2020 

Codul proiectului: 103860 
Obiectivul proiectului: Formarea și dezvoltarea profesională în domeniul 
antreprenoriatului în vederea înființării de noi întreprinderi și creării de 
noi locuri de muncă. 
Beneficiar: SAND MAR CONSULTING SRL; Partener: UNIVERSITATEA DIMITRIE 
CANTEMIR DIN TG.MURES 
Nr. și tipul contractului: CIM571/17.01.2018,  Cod itm:158111537 
 
  
Expert comunicare şi relaţii publice 
Proiect POSDRU 2007-2013, ID - 59744 – Centrul de formare profesională 
continuă în turism şi servicii.  
Axa prioritară. 2. „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. 
Beneficiar: Universitatea „‟Dimitrie Cantemir‟‟ din Târgu-Mureș   
 
Manager pe probleme de  pregătire practică 
Proiect POSDRU 2007-2013, ID – 61514 - Pregătirea practică a studenţilor -
premisă a inserţiei eficiente pe piaţa muncii. 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.  
Beneficiar: Universitatea „‟Dimitrie Cantemir‟‟ din Târgu-Mureș. 

 
 
Susţinerea de lucrări în cadrul unor manifestări ştiinţifice internaţionale 
(organizate în ţară sau străinătate): 
- februarie 2011, World Conference on Educational Sciences (WCES -2010), 
Bahcesehir University, Istanbul, Turkey, (The concept of cultural and traditional 
archetype ). 
- februarie 2010, World Conference on Educational Sciences (WCES -2010), 
Bahcesehir University, Istanbul, Turkey (An approach to the didactic activity 
involving the use of new information and communication tehchnology). 
- februarie 2010, World Conference on Educational Sciences (WCES -2010), 
Bahcesehir University, Istanbul, Turkey ( Culture – process and phenomenon, 
synchronic and diachronic, particular and universal). 
- februarie 2011, World Conference on Educational Sciences (WCES -2010), 
Bahcesehir University, Istanbul, Turkey (). 
- octombrie 2009, International Symposium, Dimension of Changes at the 
Beginning of the XXI st Century, „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mures,(Higher 
education  - social institutionalization and social change, Touristic mountain 
arrangements. Functional tracks in Gurghiu and Caliman mountains) 
- octombrie 2009, Seminarul ştiinţific internaţional,  Teorie şi practică 
internaţională în medierea conflictelor, „Dimitrie Cantemir”, Tg. Mures, 
(Barierele comunicaţionale- posibile cauze ale conflictelor).  
- septembrie 2009, Proceedings the 6th International Conference Management 
of Technological Changes,  Alexandroupolis, Greece, (Optimizing the strategies 
in Roumania higes education. Needs and challenges of applying the new 
technologies in foreing language instruction). 
- martie 2009, International Scientific Conference – microCAD, Ungaria – 
University of Miskolc (The Relations between the Political Authority and the 
Greek-Catholic Church in Romania during the First Postwar Decade). 
- noiembrie 2008, Conferinţa internaţională – Kyung Hee University, Seoul, 
Coreea – 9th International Joint World Cultural Tourism: Bussiness and 
Management (Transylvanian Saxon Churches Role for the Cultural Tourism 
Development) 
- octombrie 2008, Conferinţa Internatională -  Challenges of European 
Integration, Universitatea Dimitrie Cantemir, Tg. Mureş, (Political and 
confesional during the communist regime. The Greek-Catholic resistance – 
professor Stefan Manciulea‟s instance). 
- octombrie 2007, Conferinţa internaţională - Dezvoltare regională şi 
multiculturalitate în Uniunea Europeană (Câteva consideraţii privind 
urmărirea informativ-operativă a activităţii clerului greco-catolic în timpul 
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 - noiembrie 2004 Conferinţa internaţională - Dezvoltarea naţională sub 
impactul globalizării, Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tîrgu Mureş, 2005. 
(Consideraţii istorice privind Biserica Greco-Catolică ). 
- octombrie 2003, Repere ale dezvoltării la început de mileniu, 
Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Tîrgu Mureş (,  Liberalizarea” regimului 
comunist din România de la sfârşitul deceniului 7 reflectată în atitudinea faţă de 
rezistenţa greco-catolică). 
- mai 2003, sesiunea de comunicări organizată de Mitropolia Română Unită 
cu Roma, Greco-Catolică, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea 
de Teologie Greco-Catolică Blaj şi Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii 
“1 Decembrie 1918” Alba Iulia cu tema: Biserica Română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică: istorie şi spiritualitate. 150 de ani de la înfiinţarea 
Mitropoliei Române Unite cu Roma, Greco-Catolică la Blaj. (Blajul – citadelă 
asediată a spiritului românesc în anii comunismului. Studiu de caz – Rezistenţa 
greco-catolică în zona Mureşului şi Târnavelor). 
- noiembrie 2000, Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Centrul de 
Studii Transilvane din Cluj-Napoca, cu tema: Rezistenţa românească în anii 
persecuţiei comuniste. Anii ‘60. 

- (Mutaţii înregistrate în activitatea Securităţii de urmărire informativ-operativă 
a rezistenţei religioase greco-catolice în anii ’60)”. 
- mai 2000, Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Facultatea de 
Istorie şi Filosofie a Universităţii “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, în colaborare cu 
Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Cluj-Napoca cu tema: Biserica 
Română Unită (Greco-Catolică) în anii persecuţiei. Perioada 1955-1964. 
(Activitatea greco-catolică din zona Mureşului în perioada 1955-1964). 
- - mai 1999, participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice a Facultăţii de 
Istorie şi Filosofie, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj Napoca cu tema:   
Raporturile dintre Stat şi Biserică în primii ani ai regimului comunist. 
(Rezistenţa Bisericii Române Unite din fosta Regiune Autonomă Maghiară, 
raionul Tg. Mureş (1944-1960). 

 Susţinerea de lucrări în cadrul tuturor comunicărilor ştiinţifice organizate în 
cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureş, Secţiunea Istorie, 
perioada: 1999 - 2003 
 

 Activitate publicistică: 

- 2 cărţi –  de unic autor;  

- 4 cursuri universitare (2 de unic autor, 2 – co-autor;);  

- 6 suporturi de curs/seminar în format electronic, format Power Point -  unic 
autor; 
- coordonarea volumului de studii Societate şi civilizaţie, volum realizat în colaborare 
cu 50 de profesori si cercetători din întreaga ţară şi publicat în Editura Dimitrie 
Cantemir din Tg. Mureş,  
- 1 articol publicat în volumul de studii  studii Societate şi civilizaţie, volum realizat în 
colaborare cu 50 de profesori si cercetători din întreaga ţară şi publicat în Editura 
Dimitrie Cantemir din Tg. Mureş , realizarea Prefaţei şi Bibliografiei. 
- 10 studii/articole publicate în reviste de circulaţie, naţională şi în revista „Anale” – 3 
articole în reviste de specialitate românească de circulaţie naţională, cotate CNCSIS 
(categoria B, la data publicării articolelor),  7 articole în revista „Anale”; 

- 25 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale şi 
naţionale: 9 în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale din străinătate 
(Grecia, Alexandroupolis; Ungaria, Miskolc; Turcia, Istanbul; Coreea, Kyung Hee 
University), 16 în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale organizate în 
ţară  

 
 

Conf. univ. dr. Florea Calin-Valentin 


