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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Opre Dana Elisabeta 

Adresă(e) Aleea Muscel nr.7, Cluj-Napoca 

Telefon(oane) - Mobil: - 

E-mail(uri) danaopre@psychology.ro 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 12.02.1975 

Domeniul ocupaţional Formare  

Funcţia sau postul vizat Formator  

Experienţă profesională  

Perioada 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice şi de cercetare in domeniul psihologiei  
- elaborarea programelor analitice şi a suporturilor de curs destinate cursurilor la zi şi la 

distanţă, proiectarea cursurilor 
- susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele Psihologie generală, Training în 

organizaţii nivel licenţă/masterat 
- evaluarea cunoştinţelor cursanţilor 
- participare în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale ca formator şi 

cercetător 
- elaborare de articole in reviste de specialitate din ţară şi străinătate 
- participare şi organizare de conferinţe naţionale şi internaţionale 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Departamentul de Psihologie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 
Universitatea Babeş – Bolyai, Cluj - Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2013-2015 

Funcţia sau postul ocupat Formator 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- coordonarea programelor de dezvoltare profesională destinate adulţilor 
- realizarea analizei de nevoi în domeniul formării resurselor umane 
- elaborarea conţinutului programelor de formare 
- implementarea programelor de formare 
- evaluarea activităţilor de formare 

Formator, Îmbunătățirea relației dintre universitate și mediul de afaceri, 
- POSDRU/156/1.2/G/134774 

Angajator Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca, str. Kogalniceanu, 1-3 

Perioada Octombrie 2008 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat Consultant resurse umane, Formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

- coordonarea programelor de dezvoltare profesională destinate adulţilor 
- realizarea analizei de nevoi în domeniul formării resurselor umane 
- elaborarea conţinutului programelor de formare 
- implementarea programelor de formare 
- evaluarea activităţilor de formare 

Formator, ETIC - Cariere de Impact Social,program de consiliere profesională şi 
practică studenţească, POSDR/161/2.1/G/13862  
Coordonator partener, Formator, Consilier carieră în cadrul Proiectului POSDRU 
104/5.1/G/78225 „Fereastră spre ocuparea forţei de muncă cu studii superioare”  
Coordonator partener şi Formator în cadrul proiectului POSDRU 87/1.3/S/64125 
„Dezvoltarea de competenţe cheie de comunicare în limba engleză pentru personalul 
didactic” 
Director proiect, Expert consiliere în cadrul proiectului Development and implementation of 
training and counselling program for parents, proiect finanţat de Banca Mondială, (2010-
2011), contract nr. 71/08. 11. 2010, UMPFE, MECTS 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 
SC Consult Plus SRL, str. Al Vaida Voievod, nr. 14, Cluj- Napoca 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Training, Consultanţă resurse umane 

Perioada 2004 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor  
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitati didactice şi de cercetare in domeniul psihologiei şi educaţiei 
- elaborarea programelor analitice şi a suporturilor de curs destinate cursurilor la zi şi la 

distanţă, proiectarea cursurilor 
- susţinerea cursurilor şi seminariilor la disciplinele Psihologie generală, Psihologia 

personalităţii, Consiliere Educaţională, Psihologie educaţională la nivel 
licenţă/masterat 

- evaluarea cunoştinţelor cursanţilor 
- participare în proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale ca formator şi 

cercetător 
- elaborare de articole in reviste de specialitate din ţară şi străinătate 
- participare şi organizare de conferinţe naţionale şi internaţionale 
 
 
Formator/ cercetător/ coordonator în proiecte 

1. Aplicaţii ale Psihologiei cognitive,CNCSU şi Banca Mondială, 1998, cod CNCSU 196 
2. Quality culture, proiect Socrates, European University Association, 2002-2003 
3. Psihoterapie şi medicaţie în tratamentul tulburărilor depresive majore, CNCSIS Grant 

nr 121(tip A); 2004 – 2007 
4. Competitivitate şi performanţă în activitatea didactică universitară, Universitatea 

„Babeş- Bolyai“, 2005-2007, TP 
5. Asigurarea calităţii activităţii didactice în universităţile din România, CNCSIS, Nr. 

1374/2006, 2006-2008 – premiat CNCSIS. 
6. Expertiza didactică universitară: Mutaţii paradigmatice şi conceptuale PN II Idei cod 

ID 2479, 2009 – 2011 
7. Cadru de referinţă al curriculumului naţional pentru învăţământul preuniversitar: un 

imperativ al reformei curriculare, (2010 – 2011), POSDRU/55/1.1/S/25088  
8. Formare continuă de tip blended learning pentru cadrele didactice universitare, 

PODRU (2010-212) 
  Membru în colectivul de organizare al Workshop-ului Internaţional “Trends in Psychology 
of personality”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, octombrie 2001; 
  Membru în colectivul de organizare al Conferinţei internaţională “Quality Assurance in 
Higher Education”, Universitatea Babeş-Bolyai, iunie 2002 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, 
Universitatea Babeş –Bolyai, Cluj- Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ superior 

Perioada 2003 - 2004 
 

Funcţia sau postul ocupat Secretar general  

Activităţi şi repsonabilităţi 
principale 

- coordonarea activităţilor secretariale din cadrul Rectoratului şi a facultăţilor 
universităţii 

- elaborare şi gestionarea documente 
- coordonare resurse umane 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Rectoratul UBB, Universitatea Babeş Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1-3, 
Cluj – Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 
 

Perioada 1999 - 2003 
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Funcţia sau postul ocupat Psiholog, Centrul de Dezvoltare Universitară al Universităţii Babeş Bolyai 
 
Expert, Consiliul Academic al Universităţii Babeş-Bolyai  
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Ca expert în psiho-pedagogie universitară am organizat manifestări ştiinţifice şi 
cursuri de formare, destinate în special cadrelor didactice universitare. Am 
participat la elaborarea planului strategic al UBB pe 2004-2007, pe componenta 
învăţământ. Am participat la elaborarea de documente interne şi politici 
educaţionale pe domeniul înnoirii pedagogiei şi metodicii universitare şi al aplicării 
Declaraţiei de la Bologna la UBB. Am fost implicată în programe de cercetare care 
au vizat managementul educaţional. 
 
Bursier la University of Washington (Seattle, SUA),  octombrie-decembrie, 2000 
 
Bursier la New School for Social Research (New York, SUA), septembrie-
octombrie 2000 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Babeş Bolyai, str. M. Kogălniceanu, nr. 1-3, Cluj – Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Educaţie şi formare  

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Casa Municipală de Cultură, Cluj - Napoca  

Disciplinele principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

- Formarea - Distincţia şi relaţia dintre formare ca dezvoltare personală şi   
- dezvoltare profesională 
- Caracteristicile şi competenţele formatorului 
- Invăţarea la adulţi  
- Managementul formării  
- Metodologia formării  
- Recomandări CNFP cu privire la programele de formare 
- Comunicarea şi cooperarea în cadrul procesului de formare 
- Evaluarea programelor de formare 
- Ciclul dezvoltării personale  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Perfecţionare 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Formator (trainer) 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul Regional de     
 formare Profesională a Adulţilor Cluj, 2008 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

Pregătirea formării 
Realizarea activităţilor de formare 
Evaluarea participanţilor la formare 
Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare 
Marketing-ul formării 

  Proiectarea programelor de formare 
  Organizarea programelor şi stagiilor de formare 
  Evaluarea, revizuirea calităţii programelor şi stagiilor de formare 
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 
 
 
 

Perfecţionare 

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în psihologie, titlul tezei : Prestaţia didactică universitară. Evaluare, 
analiză şi optimizare  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei 

Disciplinele principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

 competenţe avansate de cercetare 

 specializare în domeniul psiho-pedagogiei universitare 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Ph. D 

Perioada 1999-2000 

Calificarea/ diploma obţinută Diploma studii aprofundate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare  

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei 

Disciplinele principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

 diagnostic formativ 

 psihologia supradotării 

 consiliere în sănătate şi boală 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Absolvent studii aprofundate 

Perioada 1994-1998 

Calificarea/ diploma obţinută Diploma de licenta 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei 

Disciplinele principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

- psihologie educaţională 
- psihologia dezvoltării 
- psihologie socială 
- psihologia reclamei 
- psihodiagnostic 
- psihologia muncii 
- psihologie organizaţională 
- psihologie clinică şi psihoterapie 
- modul psihopedagogic 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Licenţiat 

  



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

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

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Aptitudini şi competenţe de formare, planificare şi organizare a metodelor 
specifice procesului de formare în contexte diverse, contextualizarea metodelor 
ştiinţifice în arii interdisciplinare. 
  

  

  Absolvent curs „Managementul proiectelor „oferit de Fundaţia de Dezvoltare   

  Europeană DSE (InWEnt) din Germania, 2007 

 

Atestat de psiholog cu liberă practică în specialitatea „Psihologia muncii şi 
Organizaţională”, Colegiul Naţional al Psihologilor din România 
 

  Absolvent nivelul 1, 2 „Training în terapie raţional emotivă şi   
  comportamentală”, Unversitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca 
 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

            

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Aptitudini de comunicare,adaptare şi organizare a lucrului în echipă în contexte 
sociale diverse (proiecte de cercetare, stagii de formare în străinătate, 
coordonarea de echipe de formatori, organizarea de manifestări ştiinţifice, etc.) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de coordonare a cercetării în echipă şi cunoştinţe de management de 
proiect dobândite în cadrul proiectelor colective de cercetare la nivel naţional şi 
internaţional, organizare manifestări ştiinţifice 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Utilizare echipamente birotică (copiator, imprimantă, scaner, etc) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Abilităţi de procesare a informaţiei în Word, Excel, Power Point 
Utilizare Internet şi multimedia 

Alte competenţe şi aptitudini Flexibilitate în gândire, creativitate 
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Alte informaţii Experienţă specifică ţărilor Est Europene: 
- cercetător - Proiectul: Aplicatii ale Psihologiei cognitive, CNCSU si Banca Mondiala. 1998, 
cod CNCSU 196, 1998 - 2001 
- cercetător – Proiectul “Evaluarea activităţii academice”, derulat în SUA, University of 
Washington, susţinut financiar de Guvernul României; ; 2000 
- cercetător - Proiectul Socrates “ Quality Cuture” susţinut de European University 
Association; 2002-2003 
- cercetător - Proiectul “Calist – Asigurarea calităţii în învăţământul superior”; 2002 -2003 
- cercetător – Proiectul Psihoterapie şi medicaţie în tratamentul tulburărilor depressive 
majore CNCSIS Grant nr 121(tip A); 2004 – 2007 
- cercetător Proiectul “ Managementul administrativ universitar” coordonat şi susţinut 
financiar de Consiliul Britanic.; 2003 
- cercetător – Proiect Competitivitate şi performanţă în activitatea didactică universitară, 
proiect susţinut financiar din fondurile UBB; 2005 – 2007 
- cercetător - Asigurarea calităţii activităţii didactice în universităţile din România, proiect 
CNCSIS, 2006-2009 
- membru în colectivul de organizare al Workshop-ului Internaţional “Trends in Psychology of 
personality”, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, octombrie 2001; 
- membru în colectivul de organizare al Conferinţei internaţională “Quality Assurance in 
Higher Education”, Universitatea Babeş-Bolyai, iunie 2002 
 
Premii obţinute 
 
Premiul Special pentru lucrarea prezentată la “Simpozionul Naţional de Psihologie Aplicată” 
1997, Timişoara “Asociaţia Psihologilor din Banat” şi “Asociaţia Psihologilor din România” 
 
Premiul pentru performanţă în administraţie, 2003, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca 
 
 

Permis(e) de conducere Permis categoria B 

Anexe Copii diplome, adeverinţe 

 


