Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

GĂITĂNARU Andrei
Str. Crângului, Nr. 8, Sector 1, Bucureşti

Telefon(oane)

0213135849

Fax(uri)

0213135849

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Mobil:

0744651651, 0737651651

agaitanaru@comunicare.ro
Romana
20. 11. 1955
Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2014 – 2015
Expert pe termen lung – Expert comunicare (Ecom)
Asigurarea comunicării cu grupurile ţintă şi alţi stakeholderi; diseminarea informaţiilor aferente noilor
calificări validate instituţiilor de învăţământ superior din ţară.
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Admministrative, Bucureşti
„Educaţie universitară competitivă în domeniul managementului de program” – ID - 140627
2013 – 2014
Consilier al Ministrului Educaţiei Naţionale
eLearning
Ministerul Educaţiei Naţionale
Educatie
2001 – prezent
Şef Departament Informatică Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Activităţi şi responsabilităţi principale

Proiectarea, implementarea, dezvoltarea si mentinerea in functiune a unor sisteme informatice de
baze de date si platforme educationale.
Proiectarea si implementarea unei platforme de eLearning („PlatOn”)– proprietar.

Numele şi adresa angajatorului

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Educatie
1999 – prezent
Cadru didactic universitar – in prezent Lector Universitar

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

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Titular de cursuri in tehnologia informatiei si comunicatiilor, prelucrare de imagine si asigurarea
suportului informational in educatie. Cursurile se desfasoara la studiile universitare de licenta si de
masterat.
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
Educatie
1977 – 1999
Diferite funcţii în sistemul apărării naţionale

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE,
Strada Izvor, nr.3-5, sector 5, cod postal 050561
Sistemul apărării naţionale

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2008
Doctor în Automatică şi calculatoare cu teza de doctorat: „Contributii in proiectarea si implementarea
sistemelor de eLearning”
Proiectarea si implementarea sistemelor de e-learning
Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti
ISCED 6
2000 – 2002
Diplomă de absolvire (studii postuniversitare)
Dezvoltarea competentelor de comunicare in zona institutionala si managementul organizatiilor
Campanii si strategii de relatii publice
Metode de cercetare sociologica
Analiza imagologica, politologica si sociologica in context geopolitic local si global
Conceperea si implementarea unor proiecte de publicitate si mass media
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice
ISCED 6
02.07.2002 – 12.07.2002
Diplomă de absolvire „Ingineria formarii la distanta”
Ingineria formarii la distanta
Sisteme de invatamant la distanta pentru invatamant universitar si formare profesionala continua
Centre National d’Enseignement a Distance, Poitiers, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

28.06.2001 – 11.07.2001
Diplomă de absolvire „Managementul proiectelor multimedia”
Managementul proiectelor multimedia
Proiectarea şi realizarea de instrumente si produse care sustin procesul educational pentru
invatamant universitar si formare profesionala continua
Centre National d’Enseignement a Distance, Poitiers, Franţa

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Diploma de absolvire (studii postuniversitare) în Programare informatica
Programare informatica
Analist programator
Proiectare sisteme informatice
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Sos. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1980 - 1986
Diplomă de licenţă în Electrotehnică şi electromecanică
Electrotehnică, electromecanică tehnologică, maşini şi aparate electrice
Universitatea Naţională de Apărare “Carol I”, Sos. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceza

C1

C1

C1

C1

C1

Engleza

B2

B2

B1

B1

B1

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Spirit de echipa
Capacitate de adaptare la medii multiculturale dobandita prin participarea la stagii de formare
internationale
Leadership (conducator) (în prezent responsabilul unei echipe compuse din 11 oameni),
Spirit organizatoric (experienţă în logistică)
Depanare IT Hardware şi Software
Proiectare de sisteme informatice dedicate procesului educational
Sisteme de operare
Arhitectură sisteme de calcul
MS Office
Webdesign
DTP (Desktop Publishing)
Prelucare de imagine (CorelDraw, Adobe Photoshop).

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
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Informaţii suplimentare Proiecte:

1. Proiectul strategic „Registrul Matricol Unic”- 2008-2011
- Echipa de management, responsabil partener din partea SNSPA.
- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2017-2013, Axa Prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Calitate
în învăţământul superior”.
2. Proiectul „Practica sa inveti, invata sa practici!”- 2009-2013
- Echipa de management, expert coordonare activitati la nivel regional (expert pe termen lung)
- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2017-2013, Axa Prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 2.1.
- Numarul de identificare al contractului POSDRU/60/2.1/S/20143.
3. Proiectul „E.H.R. - Antreprenoriat pentru resurse umane”
- expert IT pe termen scurt de tip B.
- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2017-2013, Axa prioritara 1.3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a
intreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”
- Numarul de identificare al contractului este POSDRU/92/3.1/S/53763.
4. Proiectul “Stilul de învăţare şi temperamentul şcolarilor - instrumente pentru o educaţie creativă”
- Expert consultant IT.
- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2017-2013, Axa Prioritară „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie: 2.1 „Calitate
în învăţământul superior”.
- Numarul de identificare al POSDRU/87/1.3/S/61341
5. Proiectul ““Instrumente şi mecanisme de creştere şi facilitare a accesului la învăţământul superior
bazate pe dezvoltarea parteneriatelor orizontale şi verticale între instituţii de învăţământ, structuri
centrale şi locale ale sistemului educaţional şi actori sociali/sectoriali”
- Expert în cercetare (pe termen lung, de tip A).
- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2017-2013, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.2 Calitate în învăţământ superior
- Numarul de identificare al POSDRU/87/1.3/S/61341
6. SPRINT 2020 - Internationalizarea invatamantului superior romanesc - valoare adaugata brandului
de ţară.
- Proiecul propus se încadreaza în obiectivele Programului 4, care decurg din Strategia nationala în
domeniul cercetarii, dezvoltarii si inovarii pentru prioada 2007-2013, aprobata prin Hotarârea de
Guvern nr. 217 din 28 februarie 2007, respectiv se încadreaza în obiectivele specifice asociate
directiilor de cercetare socio-economice si umaniste. Astfel, proiectul „asigura conditiile unei mai bune
cooperari între diferite entitati de cercetare-dezvoltare si institutii publice din România în vederea
solutionarii unor probleme concrete”.
- Expert informatician
7. Proiectul "Comunicare pentru dezvoltare durabilă"
- Expert IT (pe termen lung, de tip A).
- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2017-2013, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 "Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii
societatii bazate pe cunoastere", Domeniul major de intervenţie 1.2. "Calitate in invatamantul superior"
- Numărul de identificare al contractului: POSDRU/18/1.2/G/39631

/
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Publicaţii:

- Calculatorul - mediu şi canal de comunicare, editura comunicare.ro, 2001 (reeditat 2003);
- Prelucrare de imagine, în curs de apariţie la editura comunicare.ro în anul 2010 (cartea va cuprinde 1 DVD
multimedia, cu aproximativ 200 videoclipuri, care vor exemplifica elemntele descrise pentru folosirea aplicaţiilor
CorelDraw şi Adobe Photoshop până la nivelul mediu-avansat);
- Desktop publishing, suport de curs academic, pentru anii universitari 2001-2006;
- Suportul de curs pentru modulele 1, 2 şi 3 în vederea obţinerii certificatului ECDL şi ECDL Start;
- Articole de specialitate (IT şi e-learning):
- Le CDRom, un moyen moderne et performant pour soutenir l’enseignement universitare a distance, articol
publicat de CNED (Centre National d’Enseignement a Distance), 2002;
- Une nouvelle approche concernant les elementes composants du e-learning, articol publicat de CNED (Centre
National d’Enseignement a Distance), 2003;
- Limbajul informatic, Revista de comunicare şi relaţii publice, nr. 2, Editura comunicare.ro, 2000;
- Societatea pedagogică vs. Societatea informaţională, Revista militară de management şi educaţie, nr.3, editată
de Universitatea Natională de Apărare Carol I şi Academia de Studii Economice, 2006;
- Remodelarea şcolii în funcţie de noile tehnologii, Conferinţa relaţii publice în şcoli - încredere şi parteneriat
comunitar, Bucureşti, editura Comunicare.ro, 2007;
- Metodologiile e-learning - evoluţie şi impact, Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice “STRATEGII XXI
– SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ “, conducătorul secţiunii E-learning şi software
educaţional, Bucureşti, 17-18 aprilie 2008;
- Reshaping school in the context of the new ICT (Information and Communication Technologies, EADTU, Annual
Conference, Poitiers, Franţa, 2008;
- Design and management of learning, Conferinţa Internaţională - Education, Research and Innovation. Policies
and Strategies in the Age of Globalization., Ed. comunicare.ro, 2008:
- The Triadic Model of Taxonomy and Terminology Systems for e-Learning, Sesiunea Internaţională de
Comunicări Ştiinţifice “STRATEGII XXI -SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ“, Bucureşti,
aprilie 2009;
- The Impact of Information and Communication Technologies on the Future Developments of Borderless Higher
Education, Conferinţa Internaţională - INTED, Valencia, Spania, 2009;
- The Creation and Implementation of a Propietary E-Learning Platform - A Succes Story From Romania;
International Conference on E-Learning, E-Business, Enterprise Information Systems, & E-government - EEE
2009 - WORLDCOMP '09.
- Fulbright Ripple Effect on International Education, Editura comunicare.ro, Bucuresti, Romania, 2010, editor DVD
multimedia.
- Învăţământul la distanţă – tehnologii utilizate, Simpozionul Internaţional, ediţia a 3 a, Responsabilitatea publică
în educaţie, Constanţa, România, 2011.
- The Ideea of Flat Sphere – Between Writing and Multimedia Navigation, Sesiunea Internaţională de Comunicări
Ştiinţifice “eLearning and Software for Education“, Bucureşti, aprilie 2011;
- Andrei Gaitanaru; Mirela Ioniţă; Veronica Păstae (2012), Obsolescence And The Elearning Element In The
Context Of Teaching And Acquiring Foreign Languages, eLearning and Software for Education, issue: 01 / 2012,
pages: 507-514;
- Andrei Gaitanaru (2013), Educational paradigms, Revista EUROMENTOR, Volume IV, No.2/ June, 2013, ISSN
2068-780X, pp.50-60;
- Andrei Gaitanaru (2013), Changes and evolution in distance education – from mailing letters to web-based
learning, eLearning and Software for Education, “Quality and efficiency in eLearning”, ISSN 2066-026X, pp.416421;
- Andrei Gaitanaru (2013), Chapter 1. The Social Internet - A Matryoshka of Medium and Content: From the
Information Society to the Knowledge-Based Society, Web 2.0 in Education and Politics: The Social Media
Revolution, LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germany, ISBN: 978-3-84732425-6, pp.7-33;
- Andrei Găitănaru, (2014). Taxonomie şi terminologie de e-Learning, Bucureşti, în curs de apariţie 2014;

Participare la conferinţe ştiinţifice (selecţie):
- Conferinţa relaţii publice în şcoli - încredere şi parteneriat comunitar, Remodelarea şcolii în funcţie
de noile tehnologii, , Bucureşti, 2007;
- Participant la Conferinţa Internaţională – EEE 2008 – Proceedings of the 2008 International
Conference on e-Learning, e-Business, Entreprise Information Systems and e-Governement, Las
Vegas Nevada, USA, 2008;
- Schimb de experienţă la Universitatea Antreprenorială Phoenix Arizona, USA, 2008;
- Participant la Conferinţa Internaţională – ELSE 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014:
- Participant la Conferinţa Internaţională – Design and management of learning, Conferinţa
Internaţională - Education, Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of
Globalization., SNSPA - FCRP, 2008;
- Participarea la Conferinţa Internaţională - INTED (International Technology, Education and
Development), Valencia, Spania, 2008, 2009;
- Participant la "The 2009 Congress in Computer Science, Computer Engineering and Applied
Computing”, Las Vegas, Nevada, USA, 2009.
- Participant la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice “eLearning and Software for
Education“, Bucureşti, aprilie 2011;
Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

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

