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Curriculum vitae  
Europass 

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRAGOMIR C.I. CORNELIU  

Adresă(e) str.Holdelor, Nr.19, mun. Timișoara, jud. Timiş 

Telefon(oane) - Mobil: +40 737.123032 

Fax(uri)  

E-mail(uri) corneliu20@yahoo.com, www.corn3l1u.yolasite.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 28.11.1983 

Sex Masculin 

Experienţa profesională  Ocupație 

Perioada 2008- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor itinerant / de sprijin 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- informarea, orientarea şi consilierea elevilor cu c.e.s., tutori legali, cadre didactice; 
- activităţi de sprijin educaţional, ameliorarea întârzierilor în achiziţiile şcolare, 
recuperare-compesanre tulburări instrumentale (disgrafie, dislexie, discalculie etc);  
- activităţi de terapie cognitiv-comportamentală, logopedie, ludoterapie etc; 
- managementul educației diferențiate și integrare școlară; 
- inițiere, coordonare și organozare activități didactice, extracurriculare, extrașcolare 
cu/ fără finanțare M.E.C.T.S., C.J.T., alți finanțatori. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă «Paul Popescu - Neveanu», Timişoara 

- Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița 
Colaborare ca profesor metodist Inspectoratul Școlar al Județului Timiș 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector public, Educaţie, Învăţământ preuniversitar  
primar şi secundar/ special-integrat (elevi cu c.e.s. integraţi în învăţământul de masa) 

Perioada 2007- 2008 

Funcţia sau postul ocupat Profesor educator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- activităţi culturale, de cunoaştere şi intrumentare; 
- activităţi de socializare şi loisire, dezvoltare autonomie personală; 
- demutizare, intervenţie logopedică şi ludoterapie; 
- activități specifice managementul calității în învățământul special. 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII «Constantin Pufan», Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector public, Educaţie, Învăţământ preuniversitar 
Secundar inferior/ special (elevi cu surdo- cecitate şi tulburări de vorbire) 

Educaţie şi formare Studii universitare, posuniversitare, alte studii 

Perioada Octombrie 2012 - Iulie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Psiholog/ licenţiat în Psihologie 

http://www.corn3l1u.yolasite.com/
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Fundamentele psihologiei, Psihodiagnostic, Psihoterapie, Neuropsihologie, 
Psihopatologie, Psihologia vârstelor, Psihologie clinică, Logopedie, Psihologia muncii 
(organizaţională, managerială, resurse umane), Psihologie Judiciară, Psihologie 
cognitivă, Psihologia educaţiei, Psihologia Familie, Consiliere vocaţională etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad (sector public, universitate de stat) 
Facultatea de Ştiinţele Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială, 
Catedra de Psihologie 

Nivelul în clasificarea  
naţională şi internaţională 

Studii universitare de licenţă, nivel I 
Specializarea psihologie, Domeniul psihologie 

Perioada Septembrie 2013- Martie 2014 

Calificarea / diploma obţinută mentor, cod C.O.R. 235902 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Planificarea şi organizarea activităţilor de practică a studenţilor, Comunicarea 
mentor- student, Dezvoltarea capacităţilor de predare a cunoştinţelor şi formare a 
deprinderilor, Îndrumarea observării de către studentul practicant a procesului de 
predare- învăţare, Consolidare şi evaluare, Îndrumarea studentului în vederea 
întocmirii proiectului didactic, Evaluarea performanţelor etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Asociaţia "Doceo" Drobeta Tr. Severin- organizat cu aprobarea C.N.F.P.A. Bucureşti 
(sector public, ong/ sector privat)  

Nivelul în clasificarea naţională  Studii postuniversitare de reconversie profesională 

Perioada octombrie 2009- iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Consiliere psihopedagogică şi integrare educaţională/ Consilier şcolar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Evaluare psihopedagogică, Psihodiagnostic, Planificarea şi implementarea 
activităţilor de integrare şcolară, Planificarea şi implementarea activităţilor de 
consiliere psihopedagogică, Orientare şcolară şi vocaţională, Cercetare aplicată în 
psihologie educaţională 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, (sector public, universitate de stat) 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Ştiinţe ale Educaţiei 

Nivelul în clasificarea  
naţională şi internaţională 

Studii universitare de masterat, nivelul al II-lea 
Specializare: Psiholog şcolar, Domeniul: Ştiinţele Educaţiei 

Perioada Septembrie 2009 – ianuarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută formator de formatori, cod C.O.R. 241207 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management organizaţional şi strategic în educaţia adulţilor, Analiza de nevoi şi 
planificarea programelor şi a cursurilor de formare, Specificul învăţării la adulţi, 
Proiectarea şi implementarea curriculumului, Metode interactive de predare-învăţare, 
Managementul clasei de elevi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Corpului Didactic Timiş- prin proiectul O.I. P.O.S.D.R.U. M.E.C.T.S. 
P.O.S.D.R.U./ 87/ 1.3/ S/ 55659, numit “Educatori pentru societatea cunoaşterii”, 
organizat cu aprobarea C.N.F.P.A. Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare de reconversie profesională 

Perioada Octombrie 2007 – ianuarie 2008 

Calificarea / diploma obţinută atestare în domeniul Psihopedagogie Specială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Psihologia Copilului, Psihologia Educaţiei, Pedagogie, Psihopedagogie, Logopedie, 
Metode educaţional - recuperative contemporane 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti, (sector public, universitate de stat) 
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Catedra de Psihopedagogie Specială 

Nivelul în clasificarea naţională Curs de formare continuă 

Perioada Octombrie 2003- iulie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Sociolog/ licenţiat în Sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Sociologie (ramuri specifice), Economie ( Management, Marketing, Protecţia 
Consumatorului), Antropologie socială/ culturală (Arheologie, Sociolingvistică, 
Lingvistică şi dialectologie, Etnografie, Etnologie), Modele matematice aplicate în 
ştiinţele social – umane, Informatică socială, Statistică socială, Demografie și 
sociologie populației, Management și marketing 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, (sector public, universitate de stat) 
Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Catedra de Sociologie şi Antropologie 

Nivelul în clasificarea  
naţională sau internaţională 

studii universitare de lungă durată 
Specializarea: Sociologie, Domeniu: Sociologie 

Perioada Septembrie 1999- iulie 2003 

Calificarea / diploma obţinută specializare socio-umane/ Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Logică, Psihologie, Sociologie, Filozofie, Economie, Pedagogie, Limba şi literatura 
română, Limba Franceză, Limba Engleză, Istorie, Geografie etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 
Liceul Pedagogic „Ştefan Odobleja”, Drobeta Turnu Severin 

Nivelul în clasificarea naţională studii liceale 

Limba(i) maternă(e) și limbi de 
circulație internațională 

cunoscute 

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă 
maternă, vezi instrucţiunile) 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză1 
 B1 

Utilizator 
Idenpendent 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

Idenpendent 
B2 

Utilizator 
Idenpendent 

B
2 

Utilizator 
Idenpendent 

franceză 
 A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A
2 

Utilizator 
elementar 

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

  
                                                                 
1 Deţin Certificat privind gradul de cunoaştere al Limbii Engleze, emis de Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi 
Psihologie, Catedra de Limbi moderne şi informatică socială 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale spiritul de echipă: activităţi de voluntariat în cadrul A.R.C.S. Drobeta Turnu Severin 
şi  A.E.G.E.E. Timişoara, Clubul Studenţilor de Elită din cadrul Universităţii de Vest din 
Timişoara, Asociaţia Cadrelor Didactice "P. P. Neveanu" Timişoara; 
capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă 
cu studenţi străini în cadrul proiectelor pentru tineret în care am fost implicat, elevi şi 
cadre didactice în cadrul proiectelor derulate în colaborare cu Casa Corpului Didactic 
Timiş şi C.Ş.E.I. „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara, profesor organizator în cadrul 
proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei Naţionale prin Departamentul pentru 
invăţământ în limba minorităţilor şi Şcoala Gimnazială com. Dumbrăviţa 
bună capacitate de comunicare şi coordonare echipe de lucru, obţinută ca urmare 
a experienţei de manager, Departamentul Fund Raising în cadrul A.E.G.E.E. 
Timişoara, lider al grupei sindicale FSLI "Spiru HGaret" a cadrelor didactice şi personal 
didactic auxiliar din cadrul CŞEI "P. P. Neveanu", Timişoara 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

spirit organizatoric: membru fondator Asociaţia Română pentru Consiliere şi Sprijin, 
Asociația profesorilor ”Paul Popescu Neveanu”, Timișoara 
managementului de proiect1 şi al echipei proiecte iniţiate şi organizat prin A.E.G.E.E. 
Timişoara, A.N.S.I.T., A.N.O.S.R. şi M.E.C.T.S., C.J. Timiş 
iniţiator şi coordonator proiecte: manifestări cultural-artistice, sportive şi tineret ( 
„Împreună sărbătorim România”, „Împreună luptăm împotriva discriminării”,  
„Săptămâna tânărului european”, „Eurofotbal studenţesc”, „Maratonul toleranţei”) 
iniţiator/coordonator revista „Împreună” editată de Centrul Şcolar pentru Educaţie 
Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu Şcoala cu cls. I-VIII 
Pişchia/ Maşloc/ Dumbrăviţa 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea computerului 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

-  bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™); 
- cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe, 
PhotoShop™,PHP Designer™) 

Competenţe şi aptitudini artistice Publicistică: 
- cărţi de autor: „Rememorări ale vieţii cotidiene din timpul comunismului”, 

"Cărăruia varului nestins- studii şi eseuri de psihologie socială clinică şi 
sociologia vieţii cotidiene rurale" şi „Socioantropologie dezastrelor naturale”- 
volume finanţate de Administraţia Naţională a Fondului Cultural prin 
Ministerul Culturii şi Asociaţia "Lumen" Iaşi prin concurs 

- articole (studii, sinteze şi recenzii) în domeniul sociologiei, educaţiei adulţilor 
şi psihopedagogiei publicate în revistele (cotate B+ şi recunoscute 
C.N.C.S.I.S.) precum Sociologie Românească (Editura "Polirom" Iaşi şi 
Asociaţia Sociologielor din România), Psihologie Socială (Editura "Polirom" 
Iaşi şi Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi), Revista de Asistenţă 
Socială (Editura "Carte universitară" şi Universitatea Bucureşti), Revista 
Română de Sociologie (Editura academiei şi Academia Română- Institutul 
de Sociologie şi Antropologie), Experienţe didactice (Editura "iTeach" 
Bucureşti şi Instituitul de Ştiinţe ale Educaţiei), revista internaţională de 
specialitate "Asistenţa complexă a persoanelor cu dizabilităţi" (C.Ş.E.I. "Paul 
Popescu- Neveanu"- Timişoara) 

Alte competenţe şi aptitudini  
                                                                 
1 Deţin Diplomă privind participarea la trainning-ul Managementul proiectelor, organizat de AEGEE Timişoara, A.N.S.I.T.şi A.N.O.S.R. 
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Informaţii suplimentare 
Aprecierii       

Inclus în lista sociologilor activi publicistic realizată de I.C.C.V.- Academia Română în 
cadrul proiectului „Publicistică sociologică românească din 1944 până azi” 
Diplomă acordată de Academia Olimpică Română şi Ministerul Educaţiei, Cercetării 
şi Tineretului 
Certificat internaţional de excelenţă acordat de Universitatea din Craiova, Facultatea 
de Educaţie Fizică şi Sport 
Diplomă de excelenţă acordată de Asociaţia luptătorilor în Revoluţia română din 16-
22 Decembrie 1989 "Altar 1989" Timişoara 

Anexe Lista lucrărilor publicate şi în curs de publicare şi a participărilor la manifestări 
ştiinţifice 
Performanţele didactice profesionale  
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Publicări si activitate publicistică 

Recunoaştere, premii, distincţii, diplome: 

 2011- prezent: studiile şi publicările din domeniul psihologiei şi sociologie sunt indexate de 
Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii din Bucureşti al Academiei Române. 
 anul universitar 2010-2011: Bursă de Excelenţă din partea Universităţii de Vest din Timişoara 
pentru Facultatea de Sociologie şi Psihologie. 
 anul universitar 2010- 2011: membru Clubul Studenţilor de Elită, Universitatea de Vest din 
Timişoara.  
 2006- prezent: inclus în lista sociologilor activi publicistic din România, Institutul de Cercetare 
a Calităţii Vieţii, Institutul Social Român din cadrul Academia Română. 
 2006-2007: Bursă de Performanţă din partea Facultăţii de Sociologie şi Psihologie, 
Universitatea de Vest din Timişoara. 
 2007: diplomă de Merit- Simpozionul „SECOSAFT 2007” organizat de Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu cu lucrarea: „Drumul către şcoală: cotidianul din viaţa unui grup 
de elevi din localitatea Şiroca, jud. Mehedinţi” 
 2006: diplomă de Merit- Simpozionul „SECOSAFT 2006” organizat de Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu cu lucrarea: „Viaţa cotidiană în mediu sătesc: Şiroca, 
Mehedinţi.” 
 2006: premiul II- Simpozionul „Student. Ştiinţă. Societate” organizat de Universitatea din 
Petroşani. Lucrarea: „Design metodologic pentru cercetarea unei comunităţi urbane: Drobeta Turnu 
Severin” 
 1998: premiul III la Secţiunea Radio, Tabăra Naţională de Jurnalism, Ciric-Iasi, iulie 1998, 
organizată de I.S.J. Iaşi şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Litere. 

Participări Simpozioane: 

 2011: Simpozionul internaţional „Educaţia- mereu un drum spre cunoaştere”, ediţia I, organizat 
de Consiliul Judeţean Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 1 
Jimbolia. 

 2011: sesiunea de comunicări ştiinţifice „Cultura psihopedagogică... o necesitate” organizată 
de C.J.A.P. Timiş în parteneriat cu I.S.J. Timiş şi C.J.R.A.E. Timiş cu lucrarea „Impactul  terapiei 
raţional-emotive şi comportamentale asupra copilului preşcolar”- lucrare publicată în volumul 
simpozionului. 

 2010: simpozionul internaţional „Teorie şi practică în psihopedagogia specială” organizat de 
Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Paul Popescu Neveanu” din Timişoara în parteneriat cu 
I.S.J. Timiş şi C.J.R.A.E. Timiş cu lucrarea „Specific şi specificitate în integrarea copiilor asistaţi 
maternal cu retard mintal”- lucrare publicată în volumele simpozionului, volumul al II-lea. 

 2009: simpozionul naţional „Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator vizând 
integrarea şcolară  a copiilor cu c.e.s.” organizat de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele 
Educaţiei din cadrul Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, I.S.J. Cluj, C.R.E.D.I.I./C.R.E.I. 
Cluj Napoca. 

 2007: simpozionul judeţean „Familia si rolul său în societate” organizat de Asociaţia pentru 
promovarea femeii în România, Consiliul Judeţean Timiş cu lucrarea: Reproducerea ca funcţie a 
familiei şi viaţa cotidiană în „România lu’ Ceauşescu”- lucrare publicată în volumul simpozionului 

 2006: conferinţa internaţională „Cultură, dezvoltare, identitate: perspective actuale” Organizată 
de Universitatea din Oradea cu lucrarea „Ritualuri si practici cotidiene în comunism. Studiu de 
caz: Drobeta Turnu Severin 
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Apariţii editoriale: 

Seelctiv, articole idenxate B.D.I.: 

 2008: „Viaţa cotidiană în comunism: biografii sociale. Studiu de caz: Drobeta Turnu 
Severin, pg. 90- 105” în „Sociologie Românească”, nr. 1, vol. VI, Iaşi: Polirom. 

 2009: „Grupul etnic al turcilor din Ada-Kaleh: istorie orală, memorie colectivă, imaginar 
identitar, pg. 87- 101” în „Psihologie Socială. Buletinul Laboratorului „Psihologia 
Câmpului Social”, Iaşi: Polirom. 

Volume de autor: 

 2009: „Rememorări ale vieţii cotidiene din timpul comunismului. Studiu de caz: Drobeta 
Turnu Severin”, Iaşi: Editura „Lumen”, ISBN:973166 080 1 

 2009: „Socioantropologia dezastrelor naturale. Case prăbuşite, oameni înecaţi în 
lacrimi”, Iaşi: Editura „Lumen”, ISBN: 973 166 174 3. Volum apărut cu sprijinul 
Administraţia Fondului Cultural Naţional al Ministerului Culturii şi Cltelor. 

 2012: „Cărăruia varului nestins: însemnări. Eseuri şi studii de psihologie socială clinică, 
etnografie românească şi sociologia vieţii cotidiene rurale”, Iaşi: Editura „Lumen”, ISBN: 
978-973-166-323-4. Volum apărut cu sprijinul Administraţia Fondului Cultural Naţional 
al Ministerului Culturii şi Cultelor. 

 
 
 
 
 
 


