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Informaţii personale  

Nume / Prenume Drăgănescu  E. Crina-Adriana 

Adresă Str. George Topârceanu nr.8, ap. 6, Tg-Jiu, Gorj, România 

Telefon Mobil: (40-761) 559939   

E-mail gurica_crina@yahoo.com / crina.gurica@gmail.com 

Naţionalitatee română 
Data naşterii 02.08.1976 

 
 

                         EXPERIENȚA PROFESIONALĂ  
 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

                      Numele şi adresa angajatorului 
                                       T ipul 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 

                                               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 

 
Doctorand în cadrul Universității din Petroșani 
Domeniul :MINE, PETROl, GAZE 
 
2010-prezent 
Profesor 
Educația și formarea profesională a elevilor din învățământul preuniversitar 
Liceul Tehnologic Roșia-Jiu 
Învățământ liceal 
 
2008-2010; 
Profesor 
Educația și formarea profesoinală a elevilor din învățământul preuniversitar 
Colegiul Tehnic ”Gen. Gheorghe Magheru”, Tg-Jiu, jud. Gorj; 
Învățământ liceal 
 
2007-2008; 
Profesor 
Educația și formarea profesoinală a elevilor din învățământul preuniversitar 
Grup Școlar Tehnologic ”Ion Mincu”, Tg-Jiu, jud. Gorj;  
Învățământ liceal 
 
2005-2007; 
Profesor 
Educația și formarea profesoinală a elevilor din învățământul preuniversitar 
Colegiul Tehnic Motru, jud. Gorj  
Învățământ liceal 
 

 

mailto:gurica_crina@yahoo.com


  
 

 
 

Educaţie şi formare 

 
                                                      Perioada                  octombrie 2017 - mai 2018 
                     Calificarea / diploma obţinută                 Psihopedagogie școlară specială 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                 Universitatea  din ORADEA             
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                      Perioada                  octombrie 2017 – iunie 2018 
                      Calificarea / diploma obţinută                Curs postuniversitar  ”Management educațional” 
      Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                Universitatea  din Petroșani            
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                      Perioada                  iunie 2016 
                      Calificarea / diploma obţinută                Lucrător de tineret 
      Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                Ministerul Tineretului și Sportului            
                              / furnizorului de formare 
 
 
                              Funcția sau postul ocupat             FORMATOR (C.O.R. 242401)  
                                                        Perioada             octombrie 2016 
                              Activități și responsabilități           Capacitarea unei echipe redacționale  și Promovare   
                                                       principale             Internet & Social  Media” pentru realizare –  
                                                                                    Publicația culturală de interes public pentru tineret  
                                                                                    “Dezvoltarea Turismului Cultural” finanțată prin                                                                                                  
                                                                                   Guvernul României MTS  
                      Numele și adresa angajatorului            Asociația DORNA TISMANA – A.D.T. 
                                Tipul activităţii /sectorul              Codul proiectului PILOT „Promovarea Culturii,  
                                          de activitate                      Turismului și Tradițiilor” de activitate (nr. 9931  
                                                                                    contract finanțare MTS - din 19.08.2016)  
 
 
                               Funcția sau postul ocupat            FORMATOR (C.O.R. 242401) 
                                                          Perioada           septembrie  2016 
                             Activități și responsabilități            Capacitarea unei echipe redacționale și Promovare  
                                              principale                      Internet & “Social  Media” pentru realizare - Ghidul  
                                                                                    informativ de tineret cu resurse de voluntariat și S.E.V.  
                                                                                    - „Voluntariat pentru Tine(RI)” - V4YOU finanțat  
                                                                                    prin Guvernul României MTS                  
                        Numele și adresa angajatorului          ASOCIAȚIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE  
                                                                                    DURABILĂ 
                                  Tipul activităţii /sectorul            Codul proiectului - A.C.T.I.V.E.- “Asociativitate   
                                            de activitate                    Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntară Esențială”  
                                                                                    (nr. 9887 contract finanțare MTS -  Ministerul   
                                                                                    Tineretului și Sportului din 19.08.2016)  
  
 
                                 Funcția sau postul ocupat FORMATOR (C.O.R. 242401) 
                                                            Perioada septembrie  2016 
                              Activități și responsabilități             Capacitarea unei echipe redacționale  și Promovare     
                                                principale                      Internet & ”Social  Media” pentru realizare  -  
                                                                                      Publicația pentru tineret - Broșura CRICT - Centrul de  
                                                                                      Resurse pentru Informare și Consiliere a Tinerilor  
                                                                                      finanțată prin Guvernul României MTS 
                          
                           Numele și adresa angajatorului         ASOCIAȚIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE  



  
 

                                                                                     DURABILĂ 
                                     Tipul activităţii /sectorul           Codul proiectului Centrul de Resurse pentru Informare  
                                         de activitate                         și Consiliere a Tinerilor: (nr. 9977 contract finanțare  
                                                                                      MTS - Ministerul Tineretului și Sportului din     
                                                                                     19.08.2016)  
 
 
                                  Funcția sau postul ocupat         FORMATOR (C.O.R. 242401) 
                                                             Perioada         octombrie  2016 
                               Activități și responsabilități           Capacitarea unei echipe redacționale  și Promovare                
                                                 principale                    Internet & “Social  Media” pentru realizare  - Publicația  
                                                                                     pentru tineret Revista cultural-literara de interes public           
                                                                                     local și județean “Observator Cultural Zonal de Tineret  
                                                                                     Tismana – Țicleni finanțată prin Guvernul României                
                                                                                     Ministerul Tineretului și Sportului. 
                          Numele și adresa angajatorului         ASOCIAȚIA SEMĂNĂTORUL TISMANA – A.S.T. 
                                    Tipul activităţii /sectorul           Codul proiectului Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret  
                                              de activitate                   Tismana – Țicleni (nr. 9930 contract finanțare MTS - din  
                                                                                    19.08.2016)  
 
 
                                Funcția sau postul ocupat           FORMATOR (C.O.R. 242401) 
                                                           Perioada           octombrie  2016 
                              Activități și responsabilități            Capacitarea unei echipe redacționale  și Promovare  
                                               principale                      Internet & “Social  Media” pentru realizarea  -  
                                                                                     proiectului „9 ne pasă de Tine(ri)” finanțat prin Guvernul   
                                                                                     României MTS  
                         Numele și adresa angajatorului         ASOCIAȚIA SEMĂNĂTORUL TISMANA – A.S.T. 
                                  Tipul activităţii /sectorul            Codul proiectului „9 ne pasa de Tine(ri)” (nr. 9869  
                                              de activitate                   contract finanțare MTS - Ministerul Tineretului și  
                                                                                    Sportului din 19.08.2016) 
                            
 
                                                    Perioada                 01.10.2015 - prezent 
                     Calificarea / diploma obţinută               Doctorand  - domeniul MINE, PETROL ȘI GAZE /  
                                                                                   probleme de mediu 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               Universitatea din Petroșani  
                              / furnizorului de formare 
 
                                                    
                                                      Perioada                15.03.2016-19.03.2016 
                     Calificarea / diploma obţinută               Evaluator de competențe profesionale 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               S.C AZ INTEGRA TRENING S.R.L             
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                    Perioada                  09.03.2016-14.03.2016 
                     Calificarea / diploma obţinută               Evaluator de furnizori și programe de formare 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               S.C AZ INTEGRA TRENING S.R.L             
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                    Perioada                  01.10.2015-30.05. 2016 
                     Calificarea / diploma obţinută               Conversie profesională ”Comerț/Turism/Servicii” 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               Universitatea din Petroșani                                      
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                Funcția sau postul ocupat          FORMATOR  
                                                           Perioada         octombrie  2016 
                              Activități și responsabilități          Curs de formare profesională, activități FPC 



  
 

                                                          principale 
                         Numele și adresa angajatorului        SC RADINC SRL. 
                                  Tipul activităţii /sectorul           Codul proiectului „Implică-te în viitorul tău!Califică-te!” -  
                                              de activitate                  Agent de curățenie – Proiect cofinanțat de Fondul Social European prin 
                                                                                   POSDRU/184/5/S/154402 
                                                                                     
 
                                                    Perioada                20.01.2015-30.01.2015 
                     Calificarea / diploma obţinută              Manager Proiect 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ              Asociația pentru Șanse Egale din Tg-JIu 
 
 
                                                    Perioada                 februarie 2012 
                     Calificarea / diploma obţinută               Gradul didactic I 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               Universitatea din Petroșani                                      
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                    Perioada                 01.10.2012-15.02.2014 
                     Calificarea / diploma obţinută               Conversie profesională ”Educație tehnologică și antreprenorială” 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               Universitatea din Petroșani                                      
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                      Perioada              septembrie 2013 
                      Calificarea / diploma obţinută              Metodist 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               ISJ Corj 
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                    Perioada              27.08.2012-29.08.2012 
                     Calificarea / diploma obţinută             Gradul didactic II 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ             Universitatea din Petroșani                                      
                              / furnizorului de formare 
 
                                                     
                                                       Perioada           28.10.2012-07.11.2012 
                      Calificarea / diploma obţinută            Mentor 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ             Universitatea ”Constantin Brâncuși” Tg-Jiu 
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                      Perioada           20.01.2012 - 17.02.2012 
                      Calificarea / diploma obţinută           Didactica modernă în tehnologii 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ            CCD Corj 
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                     Perioada             04.06.2011 
                     Calificarea / diploma obţinută            Strategii de îmbunătățire a relației profesor-elev 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ            CCD Deva 
                              / furnizorului de formare 
 
                                                       
 
                                                     Perioada           mai-octombrie 2011                                                 
                     Calificarea / diploma obţinută           Formator 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ           CCD Gorj 
                              / furnizorului de formare 
 
 



  
 

                                                   
                                                    Perioada           01.05.2011-30.09.2011                                                 
                     Calificarea / diploma obţinută           Formarea de specialiști în evaluarea INSAM 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ           CCD Gorj 
                              / furnizorului de formare 
 
 
                                                    Perioada            01.10.2008- 01.09.2011                                                 
                    Calificarea / diploma obţinută           Master în specializarea: Evaluarea impactului antropic și  
                                                                               reconstrucția zonelor afectate                                                    
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ          Universitatea din Petroșani 
                              / furnizorului de formare 
                                                       
 
                                                     Perioada            mai 2009                                                
                     Calificarea / diploma obţinută            Utilizator experimentat –AeL 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ            Colegiul Tehnic ”General Ghe. Magheru” Tg-Jiu în  
                          / furnizorului de formare                colaborare cu SIVECO România S.A, prin Intercomputer,  
                                                                                expert AeL Alionescu Ionuț. 
 
                                                                                               
                                                     Perioada               26.05.2008-26.06.2008                                                   
                     Calificarea / diploma obţinută             Formator 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ             Camera de Comerț și Industrie Gorj 
                              / furnizorului de formare 
             
 
                                                 Perioada                 10.06.2008-24.06.2008                                                     
                  Calificarea / diploma obţinută               Dezvoltarea resurselor umane în învățământul   
                                                                                 profesional și tehnic   
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               CCD Gorj  
                          / furnizorului de formare 
                                                  
 
                                                  Perioada                   august 2008                                                       
                     Calificarea / diploma obţinută             Definitivatul în învățământul preuniversitar 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ             Universitatea Tehnică din Petroșani    
                              / furnizorului de formare 
             
 
                                                   Perioada               18.02.2006-26.02.2006                                                      
                    Calificarea / diploma obţinută              Consiliere și orientare 
    Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               CCD Gorj    
                            / furnizorului de formare 
             
 
                                                 Perioada                     01.10.1995-30.05.2000                                              
                 Calificarea / diploma obţinută                   Inginer diplomat în ingineria mediului 
 Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                   Universitatea Tehnică din Petroșani        
                          / furnizorului de formare 
 
                                               
                                                    Perioada                01.09.1990-30.07.1994                                                        
                     Calificarea / diploma obţinută               Absolventă bacalaureat 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ               Liceul Economic,Administrativ și de Servicii din Tg-Jiu      
                              / furnizorului de formare 
             
 
                                                     Perioada                  01.10.1995-30.05.2000                                                    
                     Calificarea / diploma obţinută                Atestat - Lucrător în alimentație publică 
     Numele şi tipul instituţiei de învăţământ                Liceul Economic,Administrativ și de Servicii din Tg-Jiu          



  
 

                              / furnizorului de formare 
Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizare, empatie, focalizare, siguranța de sine. 

Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. 
În prezent sunt responsabilul catredrei tehnice a Liceului Tehnologic Roșia-Jiu, 
sunt membru în comisia de combatere și prevenire a violenței juvenile și a 
abandonului școlar,  responsabil al comisiei pentru educație ecologică în Liceul 
Tehnologic Roșia-Jiu, coordonator de proiecte locale, județene și naționale. 
Formator în cadrul CCD Gorj prin susținerea cursului ”Gestionarea deșeurilor”. 
Colectarea selectivă a deșeurilor și modalități de implementare a unei gândiri 
ecologice în rândul elevilor. 
Formator al tuturor cadrelor didactice ale Liceului Tehnologic Roșia-Jiu, Fărcășești 
- la programul de formare continuă ”Formare specialiști în evaluare INSAM”, din 
cadrul programului strategic finanțat din fonduri europene ”Instrumente digitale de 
ameliorare a calității evaluării în învățământul preuniversitar”. 
Formator în cadrul unor activități desfășurate de Fundația Județeană pentru 
Tineret Gorj 
Formator Curs POSDRU 

Formator în proiectul ”9 ne pasă de Tine(ri)”finanțat de către Guvernul României 
MTS 
Formator pentru activitățile proiectului Erasmus+ ,,The filter Europe” al Asociației 
IPTA ROMÂNIA, pentru tinerii proveniți din medii dezavantajate, supuși excluziunii 
sociale. 

Formator în activitățile Direcției Județene de Tineret Gorj 
Mentor în proiectul ”9 ne pasă de Tine(ri)”finanțat de către Guvernul României 
MTS. 
Organizator al multor activități de voluntariat pe probleme de mediu, la nivel local, 
județean și național. 
Metodist în cadrul ISJ Gorj. 
Coordonator la nivel local, județean, național și internațional al multor proiecte 
educaționale și acțiuni de voluntariat. 
 Lucrător de tineret în cadrul rețelei #tineREȚEA a Ministerului Tineretului și 
Sportului. 
Președinte al Asociației Victoria Internațional 

 
  Aptitudini şi competenţe personale 
   Sociabilă, întreprinzătoare, persoană dinamică, abilități profesionale și de comunicare, adaptabilitate la tot ce este nou, corectitudine, seriozitate, 
rezistență la efort și stres, bun organizator, tenace, spirit creativ. 
 
  Competenţe şi abilităţi sociale 

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile presupuse de proiectele practice şi de 
cercetare derulate în cadrul facultăţii; am făcut parte din echipa de handbal a liceului și din lotul de gimnastică și dans modern al Clubului 
elevilor din Tg-Jiu; am continuat să consolidez toată această experienţă ca angajat în postul de profesor în diferitele instituții. 

   
  Competenţe şi aptitudini tehnice 
   Acuratețe în analize de mediu (determinări de laborator). 
 
  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului  
   O bună stăpânire a limbajelor de programare: Word, Excel, Power Point, Access, FrontPage, Microsoft Project, Web browsing, Pascal, Access, 
Oracle şi a aplicaţiilor grafice: Corel Draw, Photoshop. Pasionată de hgrafică pe calculator. 
 

 Competenţe şi aptitudini artistice   Hobby : dans, muzică, teatru, sport, lectură 
   
  Permis de conducere: categoria  B 
 
 



  
 

 
 

Aptitudini şi competenţe lingvistice 

 
                                          Limba(i) maternă(e)         Limba română 

                       Limba(i) străină(e) cunoscută(e)         Limba engleză, limba franceză 

                                                    Autoevaluare        
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 
Utilizator  

experiment
at  

B1 
Utilizator  

independent  
A2 

Utilizator  
elementar  

B1 
Utilizator  
independe

nt 
B2 

Utilizator  
independent 

A2 
Utilizator  

independen
t 

A2 
Utilizator  

independent 
A1 

Utilizator  
independent 

A1 
Utilizator  
independe

nt 
A1 

Utilizator  
independent 

 
 



LISTA DE LUCRĂRI 

Drd. Ing. DRĂGĂNESCU (GURICĂ) Crina-Adria 

 
1. Drăgănescu (Gurică) E. Crina-Adriana (2016)- Analiza situației actuale și viitoare a 

sectorului energetic din județul Gorj, Raport de cercetare nr.1 , Universitatea din Petroșani 
2.  Drăgănescu E. Crina-Adriana (2016)- Geotechnical study of the land affected by the Power    

Plants, Annals of the Constantin Brâncuși University of Târgu-Jiu, Engineering Series, No. 
3/2016, ISSN-L 1842-4856, ISSN  2537-530X (online) 

3. Drăgănescu E. Crina-Adriana, Mocanu, E-S (2016)- The effects of phonic pollution an human 
organism, Annalls of the Constantin Brâncuși University of Târgu-Jiu, Engineering Series, No. 
3/2016, ISSN-L 1842-4856, ISSN  2537-530X (online) 

4. Drăgănescu (Gurică) E. Crina-Adriana (2017) Studiul geotehnic al terenurilor pe care sunt 
amplasate CET-urile din județul Gorj și analiza stabilității acestora,  Raport de cercetare nr.2 
Universitatea din Petroșani  

5. Drăgănescu E. Crina-Adriana (2017)- Analiza influenței activităților miniere din bazinul 
minier Rovinari asupra funcționalității Termocentralei Rovinari în deplină siguranță, Revista 
Minelor nr. 3, Vol. 23/2017,  ISSN-L 1220-2053/ISSN 2247-8590 

6. Drăgănescu (Gurică) E. Crina-Adriana (2018) Soluții de îmbunătățire și stabilizare a 
terenurilor pe care sunt amplasate CET-urile din județul Gorj, Raport de cercetare nr.3, 
Universitatea din Petroșani 

7.  Drăgănescu E. Crina-Adriana (2018) - Analiza stabilității terenurilor pe care este amplasată 
termocentrala Rovinari în vederea reducerii impactului mediului înconjurător, Simpozion 
11/23/2018, Universitatea din Petroșani 

8. Drăgănescu E. Crina-Adriana, Guran Liliana (2018) - The mathematical modelling of the 
stability of the slag and ash deposit compartment ii emergency Cicani, at + 178.00mdmn, 
Conference proceedings of 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference 
SGEM 2018, Vol. 18, Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining, Issue: 1.3, 
ISBN 978-619-7408-37-9, ISSN 1314-2704, pp. 997-1004, DOI: 10.5593/sgem2018/1.3. ISI 
PROCEEDDINGS 

9. Drăgănescu E. Crina-Adriana, Guran Liliana (2018) - Geotechnical and hydrogeological 
studies that underlie the stability of the land on which the Rovinari Thermal Power Plant is 
located, Scientific Papers-series e-Land Reclamation Earth Observation & Surveying 
Environmental Engineering, Vol. VII, 2018, pp. 32-37. ISI JOURNAL 
http://dspace5.vsb.cz/bitstream/handle/10084/132783/2285-6064-
2018v7p37.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=42 
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*%202285-6064 

10. Gurică, Crina-Adriana, Pascu Ileana, Guran Liliana (2019) - Evolution of the impact of the 
activity of energy sector Rovinari on the environment - International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference: SGEM, Sofia, Vol.19, Iss.1.2 

11. Pascu, Ileana, Drăgănescu Crina-Adriana, Guran Liliana (2019) - Analysis of stability of 
resistance structure in the construction of the A1 highway, Lugoj-Deva section, lot 2 km: 27 + 
620 ÷ 47 + 090, Conference proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConferenceSGEM2019,Sofia,  Vol. 19, Iss. 1.2, (2019). 
DOI:10.5593/sgem2019/1.2/S02.006 ISI PROCEEDINGS 

12. Pascu, Ileana, Drăgănescu Crina-Adriana, Guran Liliana (2019) - Geotechnical risk analysis 
from the A1 highway, Lugoj-Deva section, lot 2 (km: 27 + 620m ÷ 47 + 090m) and reducing 
solutions thereof, Conference proceedings of 19th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConferenceSGEM2019Sofia,  Vol. 19, Iss. 1.2, (2019).DOI:10.5593/sgem2019/1.2/S02.03
6 ISI PROCEEDINGS 

 

http://dspace5.vsb.cz/bitstream/handle/10084/132783/2285-6064-2018v7p37.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=42
http://dspace5.vsb.cz/bitstream/handle/10084/132783/2285-6064-2018v7p37.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=42
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=*%202285-6064
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