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Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BANŢA   IONELA CARMEN 

Adresă(e) Str. FICUSULUI, ALEEA V, NR.20, MALU MARE, DOLJ,  ROMÂNIA 

Telefon(oane)  Mobil:  0721963838 

 

Fax(uri)  

E-mail(uri)    carmenbanta74@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Sex Feminin 

EXPERIENTA 

PROFESIONALA 

 

Perioada 01.03.2015- prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Conferențiar universitar doctor 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Titular de cursuri de specialitate  

Mass-media şi cultura populară.Focloristică. Etnologie românească.Folclor comparat 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Predare; evaluare 

Perioada 01.06.2012-prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Director Departamentul de Programe Europene in cadrul Facultații de Litere, 

Universitatea din Craiova 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Coordonează și monitorizează activitatea departamentului (accesarea liniilor pe 

fonduri europene, scrierea, implementarea proiectelor) 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

cercetare 

Perioada 30.09.2008 – 30.02.2015 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Lector universitar doctor titular 

mailto:carmenbanta74@yahoo.com
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Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Titular de cursuri de specialitate  

Cursuri cu studentii anului I , II, III (zi și ID) 

Cursuri de didactica specialitatii (recrutarea sutudentilor pentru modului psiho-

pedagogic) 

Membru in cadrul comisiei de evaluare anuala – licenta a portofoliului didactic 

Decan de an pentru anul I- romana-o limba straina 

Cercetare de teren stiintifica -filologică (judetul Salaj) cu studentii selectati din anul I si 

anul II;  

Coordonare lucrari licenta si disertatie 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Predare; evaluare 

Perioada 2002-2008 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Referent științific  Facultatea de Litere; Lector universitar doctor (suplinitor) 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Laborator de cercetare 

Predare  cursuri de specialitate  

Cursuri cu studenții anului I , II, III zi și învățământ la distanță (ID) 

Cursuri de didactica specialității 

 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Cercetare, Predare; Evaluare 

Perioada 1997-2001 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Doctorand cu frecvență; asistent suplinitor 1997-1999; lector universitar suplinitor  

1999-2001 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Cursuri cu studenții anului I , II, III zi - învățământ la distanță (ID) 

Cursuri de didactica specialității - zi 

Coordonare lucrări licență 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Cercetare; predare; evaluare 

EVALUATOR/ 

MEMBRU 

 

Perioada  Iunie 2017-prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

expert evaluator/ recenzor pentru programul PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, 

DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020,  în cadrul Unității Executive pentru Finanțarea 

Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării si Inovării  

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Evaluare proiecte PNCDI III - Programme 1 - Subprogramme 1.1. Postdoctoral research 

projects (PD 2016, 2019) 

PNCDI III - Programme 1 - Subprogramme 1.1. Research projects to stimulate young 

independent teams (TE 2016, 2019) 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior Cercetării Dezvoltării şi 

Inovării (UEFISCDI) 
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
30.06. 2016-prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Evaluator pentru domeniul limbă și literatură; Membru în Registru Național al 

Evaluatorilor - ARACISu 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Evaluator pentru domeniul limbă și literatură 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), str. Spiru 

Haret nr. 12, 010176, București ROMANIA 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Evaluare dosare acreditare pentru domeniul limba si literatura 

Perioada 31.08. 2009-prezent 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Evaluator național pentru domeniile: limba si literatura si limbi moderne aplicate din 

partea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice pentru dosarele depuse in 

vederea obținerii burselor în străinătate în cadrul Centrului National pentru Burse de Studii 

in Străinătate 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Participare la selectarea dosarelor si evaluarea - tip interviu  

Numele şi adresa 

angajatorului 

 AGENŢIA DE CREDITE ŞI BURSE DE STUDII, Ministerului Educației Naționale si 

Cercetării Științifice, Str. Caransebeş, nr. 1, Sector 1,012271, București 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Evaluare, selectare 

Perioada  21.06.2017-02.12.2019 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Membru permanent în cadrul Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului 

Cultural Imaterial, Ministerul Culturii și Identității Naționale 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

coordonarea activităților de protejare și promovare a patrimoniului cultural imaterial, 

desfășurate în baza politicilor culturale ale Ministerului Culturii.  

Comisia elaborează Programul național de salvgardare, protejare și punere în valoare a 

patrimoniului cultural imaterial, analizează dosarele de candidatură și acordă titlul Tezaur 

Uman Viu persoanelor care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, recomandă Institutului 

Național al Patrimoniului acordarea mărcii tradiționale distinctive, conform prevederilor 

legale, dar îndeplinește și alte atribuții date în competența sa, potrivit legii. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Ministerul Culturii și Identității Naționale, Bulevardul Unirii nr. 22, sector 3, București, 

030833 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Coordonare; analizare dosare de candidatură și acordă titlul Tezaur Uman Viu   

Perioada  IULIE 2013 –IULIE 2016 

Funcţia sau postul 

ocupat 
Lector limbă, cultură  și civilizație românească în cadrul Școlii Internaționale de Vară 

”C-tin Brâncuși” 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Predarea cursurilor de limbă, cultură și civilizație românească pentru studenții străini 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate, str. A.I.Cuza, nr.13, 

Craiova, Dolj, Romania, 200585 (în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale) 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Predare, evaluare 
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PROIECTE  

Perioada 29.08.2020-28.08.2020 IN DERULARE 

Funcţia sau postul 

ocupat 

MANAGER PROIECT în cadrul proiectului  ”Stagii de  practica inovative si 

interdiciplinare” POCU 626/6/13 /132565   

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

coordonarea echipei manageriale, a tutorilor 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Monitorizare, raportare 

Perioada 01.08.2017- 31.10.2019  

Funcţia sau postul 

ocupat 
MANAGER PROIECT în proiectul Școală de vară - Pregătire integrată pentru 

tranziția la învățământul universitar, grant 5/SGU/PV/I 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

coordonarea echipei manageriale, a tutorilor, însoțitorilor 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Monitorizare, raportare 

  

Perioada    15 mai 2017-15 mai 2019  în implementare 

Funcţia sau postul 

ocupat 

Public Relations and Communication Manager în Proiectul transfrontalier româno-bulgar “A 

chance for development”, e-MS ROBG-176, code 16.4.2.087 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Public Relations  

Communication 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Monitorizare, raportare 

Perioada  1 decembrie 2014 -30 aprilie 2016 

Funcţia sau postul 

ocupat 

MANAGER PROIECT - Revitalizarea și promovarea patrimoniului cultural al 

minorităților din Oltenia în contextul diversității culturale, nr. de identificare 

LLP116/08.04.2014, finanțat în cadrul Programului PA17/RO13 ”Promovarea diversității în 

cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, Grant SEE. 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

coordonarea echipei manageriale si a cercetătorilor 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, Craiova, Dolj, Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Monitorizare, raportare 

Perioada  3 decembrie 2014- 29 februarie2016 
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Funcţia sau postul 

ocupat 

MANAGER PROIECT - VOCEA ROMÂNILOR LA RADIO VATICAN (PERIOADA 

COMUNISTA 1968-1974), grant competiție internă Universitatea din Craiova 

Activităţi şi 

responsabilități 

principale 

Coordonează și monitorizează activitatea membrilor  echipei de implementare (cadre 

didactice, doctoranzi) 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Str. A.I. Cuza, nr 13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Coordonare echipă, cercetare  

Perioada 1 iulie-30 decembrie 2015 

Funcţia sau postul 

ocupat 

EXPERT 2 GRUP ȚINTĂ în cadrul proiectului „Pregătiți pentru performanță pe piața 

muncii”  POSDRU/189/2.1/G/155806 

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

recrutare grupului țintă 

colectarea si verificarea dosarelor de înscriere 

participarea la sesiuni de informare 

monitorizare grupului țintă 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Str. A.I. Cuza, nr 13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Recrutare, selecție, comunicare grup țintă 

  

Perioada 1 iulie 2014 -30 august 2015 

Funcţia sau postul 

ocupat 

RESPONSABIL GRUP ȚINTĂ în cadrul proiectului Sanse egale pe piata muncii din 

Oltenia - soluții integrate,  POSDRU/148/6.3/G/133757/  

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

recrutare grupului țintă 

colectarea si verificarea dosarelor de înscriere 

participarea la sesiuni de informare 

monitorizare grupului țintă 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Beladi SRL, STR.DOLJULUI, CRAIOVA, DOLJ 

 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Recrutare, selecție, comunicare grup țintă 

Perioada 29.04.2014-29.08.2015 

Funcţia sau postul 

ocupat 

RESPONSABIL  GRUP ȚINTĂ în proiectul Facilitarea tranziției de la studiu la piața 

muncii a studenților  filologi și  a celor de la comunicare, prin servicii integrate și 

inovatoare,  POSDRU /161/2.1/G/137956 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

recrutare grupului țintă 

colectarea si verificarea dosarelor de înscriere 

participarea la sesiuni de informare 

monitorizare grupului țintă 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Str. A.I. Cuza, nr 13, Craiova, Dolj, 

Romania, 200585 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Recrutare, selecție, comunicare grup țintă 

Perioada 1 februarie 2011-31 ianuarie 2013 
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Funcţia sau postul 

ocupat 

Membru in grupul țintă al proiectului Valorificarea identităţilor culturale în procesele 

globale - Academiei Române, finanţat de Uniunea Europeana; Contract 

POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Raportarea lunara, trimestriala si anuala a cercetării din cadrul  activităților proiectului 

Participare la toate activitățile proiectului care vizau grupul țintă 

Participarea la sesiuni, conferințe, mese rotunde ale proiectului  

Numele şi adresa 

angajatorului 

Academia Română - Școala Post-Doctorală Academică în domeniul științelor socio-umane 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

 Cercetare științifică 

 

EDUCATIE 

FORMARE 

BURSE 

 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma de absolvent al DIPDIPLOMĂ Post-Doctorală Academică în domeniul științelor socio-umane  –studii post-

doctorale 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Academia Română – Școala Post-doctorală Academică în domeniul științelor socio-umane 

Perioada 1 februarie 2011-31 ianuarie 2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

diplomă de doctor în Filologie cu teza Forme de construire a identităţii locurilor de la 

legendă la toponim, conducător ştiinţific acad. Sabina Ispas 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației si Cercetării, Universitatea din Craiova – instituție organizatoare de 

doctorat 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma de licență – profesor de limba si literatura romana –limba si literatura 

italiana 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere si Istorie 

Perioada 1993-1997 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Diploma de bacalaureat 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Tg-Carbunesti, Gorj 

Perioada 1989-1992 

Calificarea / diploma 

obţinută 

ATESTAT DE FRECVENTA SI  CERCETARE RADIO VATICAN 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Radio Vatican-departamentul de limbă română, Cetatea Vaticanului 

Perioada 1 iulie -30 septembrie 2015 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Bursa post-doctorat "Vasile Pârvan"  (2014-2016),  la Accademia di Romania din Roma 

, Italia (cercetare arhiva Radio Vatican-secția în limba română), AGENȚIA DE 

CREDITE ȘI BURSE DE STUDII în cadrul Ministerului Educației Naționale 
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Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

AGENȚIA DE CREDITE ȘI BURSE DE STUDII în cadrul Ministerului Educației 

Naționale  

Perioada 1 iunie-30 septembrie 2015 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Bursa post-doctorat 

 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Academia Româna furnizoare de burse post-doctorala in cadrul proiectului Valorificarea 

identităţilor culturale în procesele globale al Academiei Române, finanţat de Uniunea 

Europeana; Contract POSDRU/89/1.5/S/ID 59758 

Perioada 1 februarie 2011-31 ianuarie 2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Bursa post-doctorat 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Université catholique de la Louvain, Belgia, Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) – cercetare Bruxelles 

 

Perioada 1 februarie -31 iulie 2007 

Calificarea / diploma 

obţinută 

bursă post-doctorat 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Université catholique de la Louvain, Belgia, Agence universitaire de la Francophonie 

(AUF) – cercetare Bruxelles 

 

Perioada  1-30 Mai 2005 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat has successfully the ”European Union Financed Project management& team 

Building”- workshop  

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 European Trening Centre Copenhagen, Danmark and the University of Craiova, Romania 

 

Perioada 10-13 iunie  2014, 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 bursa ERASMUS, ERASMUS +  – PREDARE    

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

University of Veliko Turnovo St. Cyril and St. Methodius, Bulgaria 

 

Perioada 2013-2017 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de atestare a competențelor profesionale 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației prin proiectul Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare 

continuă a didacticienilor din învățământul superior, POSDRU 87/13/S/63709 

Perioada 12 05. 2014          

Calificarea / diploma 

obţinută 

Cursuri de formare a didacticienilor din  învățământul superior 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației prin decizia nr. 59262/25.09.2012, Calitate, inovare, comunicare în 

sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior, Proiect POSDRU 

87/13/S/63709 
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Perioada Februarie 2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 

 Specialist in comunicare interculturală 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

University of Ruse-Universitatea din Ruse, Bulgaria  in csdrul proiectului Cross-Border 

University Network for Intercultural Communication MIS ETC CODE 795 

 

Perioada 22 october-18 november 2012 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Cursuri de vara  
 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 Universitatea din Skopje, Macedonia- Cursuri de vara -Seminar internațional ”Limbă, 

cultură și literatură macedoneană” , Ohrid,  Macedonia 

 

Perioada 27 iunie – 12 iulie  2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire  - Manager proiect– recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si 

Egalității de Șanse si Ministerul Educaţiei, Cercetării și Tineretului   

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Fundația pentru invatamant, București 

Perioada 08 mai- 4  iunie 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Certificat de absolvire – Formator - recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului şi Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 

 

Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

SC ACCEPT CONSULTING SRL, București, sectorul 6 

Perioada 08 mai- 04 iunie 2010 

Aptitudini şi 

competenţe personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 Italiană,franceză, engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba 

italiana 

 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimen 

tat 

C1 

Utilizator 

experimen 

tat 

C1 

Utilizator 

experimen 

tat 

C1 

Utiliza 

tor 

experi 

mentat 

Limba 

Franceza/Engleza 

 

 

B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

experimen 

tat 

B1 

Utilizator 

experimen 

tat 

B1 

Utilizator 

experimen 

tat 

B1 

Utiliza 

tor 

experi 

mentat 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Experienţă managerială şi organizatorică obţinută prin participarea în calitate de manager 

sau membru în echipele de implementare a proiectelor de cercetare-dezvoltare, Capacitate 

ridicată de analiză şi sinteză; Abilitatea de comunicare şi lucru în echipă; Abilitatea de a 

aborda domenii interdisciplinare; Capacitatea de a implementa experienţa acumulată din 

cercetare în practică; Dorinţa de a aborda noi domenii de cercetare   

 

 

26.02.2021 

 

Conf. univ. dr. Banța Ionela Carmen 

 


