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INFORMAŢII PERSONALE Oana Ghimbuluț 
 

 Cluj-Napoca, Cluj, România  

  0766206609        

oanaghimbulut@gmail.com 

https://www.facebook.com/oana.ghimbulut 

 

Sexul feminin | Data naşterii 27/06/1985 | Naţionalitatea română 

Carnet de șofer: categoria B 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

Ianuarie 2014 – prezent 

 
Consilier vocațional 

Centrul de Carieră, Alumni și Relația cu Mediul de Afaceri, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca    
www.centre.ubbcluj.ro/cariera 

▪ Consiliere individuală și de grup cu adulți tineri 

▪ Evaluare psihologică 

▪ Susținere activități de formare de tip workshop 
 

mai 2014 – prezent 

 
Consilier vocațional 

Proiect POSDRU ID 135285, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca                           
www.granturi.ubbcluj.ro/procariera 

▪ Consiliere vocațională cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau încadrate ca șomeri 

▪ Susținere workshop-uri tematice 

▪ Susținere programe formare profesională 
 

iunie 2014 – prezent 

 
Consilier vocațional 

Proiect POSDRU ID 137510, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

▪ Consiliere vocațională cu studenții Facultății de Științe Politice, Administrație și Comunicare 
 

mai 2014 – prezent 

 
Consilier vocațional 

Proiect POSDRU ID 134774, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

▪ Pregătire și susținere cursuri de formare cadre didactice în vederea îmbunătățirii programelor de 
practică de profil oferite studenților 

 

Ianuarie 2012 – prezent 

 
Coordonator Organizație Non-Guvernamentală 

Asociația PRO.MISIUNE, Cluj-Napoca     

▪ Coordonare program dezvoltare socio-emoțională  

▪ Coordonare program educație non-formală   

▪ Coordonare program dezvoltare competențe socio-emotionale  
 

Ianuarie 2011 – prezent 

 
Cadru didactic asociat 

Facultatea de Psihologie și Științe ake Educației, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca    
www.psychology.psiedu.ubbcluj.ro 

▪ Activitate didactică Psihologia Personalității  

▪ Activitate didactică Psihologie Educațională 

▪ Susținere cercuri de dezvoltare a competențelor socio-emoționale pentru studenți 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/oana.ghimbulut
http://www.centre.ubbcluj.ro/cariera
http://www.granturi.ubbcluj.ro/procariera
https://www.facebook.com/asociatiapromisiune
http://www.psychology.psiedu.ubbcluj.ro/
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Ianuarie 2007 – prezent 

 
Trainer 

Oana Ghimbulut PFA  

s.c. Consult Plus.srl 

▪ Acreditare, pregătire, susținere cursuri: Formare de Formatori, managementul conflictului, 
managementul comunicării, dezvoltare competenţe socio-emoţionale, leadership 

▪ Susținere sesiuni de teambuilding 

▪ Susținere cursuri formare profesională cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar 
 

2011 – 2013 

 
Asistent coordonator regional proiect POSDRU 

Proiect POSDRU ID  58717, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

▪ Activitate administrativă 
 

Martie-Noiembrie 2008 

 
Consilier învățământ preșcolar 

Grădinița Annabella, Fundația Wonderland, Cluj-Napoca 

▪ Pregătire și susținere activități consiliere psihologică și educațională preșcolari 

▪ Pregătire și susținere activități educaționale preșcolari 
 

Activitate Voluntariat 

2000-prezent 

 

 

Societatea Umanitară pentru penitenciare (2013-2014), Asociația AMiCUS (2008-2014), Societatea 
Română de Cancer (2007-2008),Fundația PROTIN (2005-2007), Fundația Somaschi (2000-2005)  

▪ Derularea de activități socio-educațioanle pentru copii, adolescenți și adulți tineri 

▪ Derularea de activități cu caracter social pentru beneficiari cu statut socio-economic defavorizat 

▪ Participare la organizare de evenimente umanitare 

▪ Susținere activități formare vluntari 

▪ Susținere activități de tip grupuri de suport pentru copii diagnosticați cu Cancer 

▪ Susținere activități sociale pentru persoane aflate în detenție 
 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

2009-2012 Doctor Psihologie i 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

▪ Utilizarea programelor de educație rațional emotivă și comportamentală pentru dezvoltarea 
rezilienței la adulți tineri 
 

2008-2010 Master Psihologie i 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

▪ Consiliere în școală: sănătate și dezvotare mentală 
 

2004-2009 Licență Psihologie i 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

▪ Psihologie – Abordarea cognitiv comportamentală 
 

2004-2008 

 

 

 

Licență Științele Educației i 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Babeș-Bolyai 

▪ Pedagogie, Consiliere educațională 
 

 

 

Alte diplome 

Ianuarie-iunie 2008 

 
 

i 

Formator de Formatori (curs acreditat ANC) 

Competențe: pregatirea formării, realizarea activitatilor de formare, evaluarea participantilor la 
formare, aplicarea metodelor si tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formarii, proiectarea 
programelor de formare, organizarea programelor si a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea si 
asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare 
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COMPETENΤE PERSONALE  

 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1 

  

Limba franceză C1 C1 C1 C1 C1 

  

 

C1/2: Utilizator experimentat 

 

Competenţe de comunicare ▪ Ascultare activă, acordare și recepționare feedback, comunicare asertivă, competențe de 
cunoaștere a comunicării non-verbale – competențe dezvoltate prin intermediul studiilor și al locurilor 
de muncă unde am activat 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Organizare și structurare informație, coordonare grupuri mici și mari, planificare, leadership orientat 
spre persoană, leadership orientat spre rezultat, management resurse umane, materiale, financiare – 
competențe dezvoltate prin intermediul experienței profesionale 

 
 
 

Competenţe informatice ▪ Operare cu instrumentele Microsoft Office™, utilizare SPSS – program de gestionare a datelor 
statistice 

 


