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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume STOICA ADRIAN 
Stare civila Casatorit, 2 copii 

Telefon(oane) 021 2427124   

E-mail(uri) adrian.stoica@utcb.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.08.1960 
  

Sex Masculin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1999 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor univ. dr. (2004 – prezent), Conferenţiar univ. dr. (2001-2004),  Lector univ. dr. (1999-2001), 
Director departament (2011 – prezent)  

Activităţi şi responsabilităţi principale • Formare iniţială studenţi şi formare continuă adulţi (cursuri universitare, postuniversitare, 
masterate) în domeniile Ştiinţele Educaţiei (politici educaționale, metodologia cercetării 
educaționale, curriculum, evaluare, management educațional) și TIC (materiale de invățare 
digitale, platforme e-learning etc.), coordonare dizertaţii şi lucrări gr. I, membru în comisii 
doctorat, profesor invitat etc. 

• Activităţi manageriale 

• Activităţi de cercetare 

• Activităţi în proiecte (manager proiect fonduri europene și alți donatori, membru al echipelor 
de proiecte științifice, consultant/expert național și internațional) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), 
Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), B-dul Lacul Tei, nr. 124, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 

 

        

                

 

 

 Numele și adresa angajatorului 

    Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
        Activități și responsabilități principale 

                 Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
2018 - prezent 

• Inspector șef Centrul Național de Acreditare a Competențelor dobândite în contexte 

nonformale și informale de învățare (dezvoltare de strategii, metodologii, activități de 

training etc.) 2018-2020 

• Coordonator proiect UE “National Coordinators for the Implementation of the European 
Agenda for Adult Learning” (2018-2019) 

• Expert (2020-present) 

Autoritatea Națională Pentru Calificări, P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3; București 

Educație 

 

Februarie – Iunie 2017 

Consilier ministru 

Consiliere pentru Curriculum și Proiecte Europene 

Ministerul Educației Naționale 

Educație 

 
1999 – 2006  

Funcţia sau postul ocupat Director  

mailto:adrian.stoica@utcb.ro
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi ştiinţifice, manageriale şi de reprezentare; politici educaționale: elaborarea şi implementarea 
noului sistem naţional de evaluare şi examinare; elaborarea conținuturilor examenelor de 
capacitate/evaluare națională, bacalaureat, definitivat și titularizare, olimpiade școlare și evaluări 
naționale (clasa a IV-a), organizare activităţi de formare pentru cadre didactice, de seminarii şi 
conferinţe naţionale şi internaţionale; evaluator de manuale școlare, Manager Naţional de Proiect 
PISA (2000-2006). 

Numele şi adresa angajatorului Serviciul Naţional de Evaluare şi Examinare, str. G-ral Berthelot, nr. 26, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 

 
2003 – 2004  

Funcţia sau postul ocupat Consilier ministru  

Activităţi şi responsabilităţi principale Consiliere învăţământ preuniversitar şi programe internaţionale; consilier diplomatic 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, str. G-ral Berthelot, nr. 28-30, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 

 
1990 – 1998 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific (1990-1991) şi Cercetător ştiinţific pr. III (1992-1998) 
Șef Departament Evaluare Educațională (1991-1992) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare și implementare proiecte de cercetare-dezvoltare; formator cadre didactice, evaluator 
proiecte. 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Str. Ştirbei Vodă, nr. 37, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

 
Perioada 

 
1984 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător științific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare-dezvoltare IT 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Cercetări de Automatică Bucureşti şi Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie 
Tehnologică pentru Tehnica de Calcul şi Informatică Bucureşti (ITC), str. Calea Floreasca nr. 167, 
Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

 
Perioada 

 
1996 – 2021 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect, Team Leader, Membru al misiunilor Băncii Mondiale, Expert pe termen 
lung şi termen scurt al Comisiei Europene şi al Băncii Mondiale în peste 30 de proiecte 
internaţionale (câștigate prin competiții internaționale) din: Albania, Azerbaijan, Bosnia-
Herzegovina, Cehia, Moldova, România, Serbia, Slovacia şi Ungaria. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea de consultanţă în: elaboararea, implementarea și evaluarea politicilor educaționale, 
curriculum, evaluare educațională, formarea profesorilor, management, cadrul naţional şi european al 
calificărilor, învățământul profesional (VET) etc.  

Numele şi adresa angajatorului CE, World Bank, British Council, Center for British Teachers (UK), Educational Development Center 
(USA), CITO (the Netherlands), IBF (Belgium), European Profiles (Greece), Aarhus College (DK), 
Alborg College (DK), GOPA Consultants (Germany), European Institute of Education and Social 
Policy (France), CNFP (Romania), UMPIR (România) etc. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanţă în educaţie 

 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1993 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Ştiinţe ale Educaţiei 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 

Perioada 1994 – 1995 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în Management Educațional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management, leadership, guvernanță, comunicare, consiliere în carieră, psihologie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Virginia Polytechnic Institute and State University, USA 

Perioada 1983 – 1984 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire program postuniversitar de specializare în Matematică (anul V/echivalent master) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 
Facultatea de Matematică 

Perioada 1979 – 1983 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţa în Matematică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 
Facultatea de Științe ale Naturii, secția Matematică (șef promoție) 

 
Perioada 

 
1993 (februarie-aprilie) 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvire curs de perfecţionare în evaluare educaţională (internship) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Cambridge, 
Local Examination Syndicate, UK 

 
Perioada 

 
1994 (iunie-august) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat competenţe avansate limba engleză 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Indiana University, USA 

Perioada 1987 (august-noiembrie) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire curs analist-programator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Tehnica de Calcul şi Informatică 
Bucureşti (ITC) 

 Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  Engleză C2  C2  C2  C2  C2 

Limba  Franceză C2  C2  B2  B1  B1 

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

  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare   2004-2018  Associated Expert of the European Institute of Education and Social Policy, Paris  
 

2004 – 2006 Membru al bordului editorial al revistei European Journal of Education (indexată 
WOS, EBSCO, ProQuest, Scopus,Clarivate etc.) 
 
Peste 100 de lucrări publicate (cărți, articole, studii, rapoarte de cercetare etc.) 

 
  



 5 

 


