
Curriculum vitae 
Europass 

Informatii personale 
Nume / Prenume NEAMTU George 

Adresa corespondenta  

Telefon(oane)  

E-mail(uri)  neamtu.george@yahoo.com 

web www.georgeneamtu.ro 

Nationalitate(-tati)  Romana 

Data nasterii 27 februarie 1957 

Pozitia  Conferențiar universitar doctor

Experienta profesionala 
Perioada Octombrie 2010 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare stiintifica 

Predare cursuri: 
• Teorie și metodă în Asistența Socială
• Sistemul de Asistență Socială
• Sociologia devianței și a delicvenței
• Principii și standarde privind protecția victimelor

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 
Departamentul Ştiinţe Umane şi Social – Politice, Facultatea de Istorie şi Geografie 
Str. Universitatii 13, Suceava – 720229 
Tel: +4.0230.216.147 Fax: +4.0230.520.080, http://www.usv.ro/ 
Persoana contact: Prof. univ. dr. Stefan PURICI – Pro Rector 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică – învăţământ superior 

Perioada 22.05.2014 – 11.11.2015 
Funcţia sau postul ocupat Manager Proiect POSDRU/156/1.2/G/133630 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Coordonează implementarea proiectului 
• Monitorizează realizarea obiectivelor și atingerea rezultatelor proiectului

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Stefan cel Mare” Suceava 
Departamentul Ştiinţe Umane şi Social – Politice, Facultatea de Istorie şi Geografie 
Str. Universitatii 13, Suceava – 720229 
Tel: +4.0230.216.147 Fax: +4.0230.520.080, http://www.usv.ro/ 
Persoana contact: Prof. univ. dr. Ștefan PURICI – Manager Tehnic 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Managementul proiectelor din Fonduri Structurale și de Coeziune 
Proiect Dezvoltarea programelor de studii universitare și extinderea oportunităților de învățare pentru 
studenți și piața muncii POSDRU/156/1.2/G/133630 

Perioada 22.05.2014 – 11.11.2015 

Perioada 2010-2012 

Functia sau postul ocupat Expert Egalitate de sanse gen in cadrul Proiectului „Impreuna pentru educatie” POSDRU 
23/2.2/G/37566 
Asistent Manager in cadrul Proiectului „Impreuna pentru educatie” POSDRU 23/2.2/G/37566 

Activitati si responsabilitati principale Dezvoltarea unei campanii de constientizare cu privire la egalitatea de sanse si gen si a unui studiu 
referitor la intelegerea si promovarea principiilor egalitatii de sanse si gen in cadrul Proiectului 
„Impreuna pentru educatie” POSDRU 23/2.2/G/37566  
Implementarea procedurilor de comunicare, circuitul documentelor, inregistrare si selectarea grupului 
tinta 

Numele si adresa angajatorului Primaria Comunei Movileni 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Combaterea abandonului scolar 

Perioada Aprilie 2009 – Aprilie 2011 

Functia sau postul ocupat Manager proiect POSDRU 18/1.2/G/11966 , „Calificari si standardizare europeana în asistenta sociala-  
acronim Eur-AS”. 

Activitati si responsabilitati principale • Coordonarea managementului proiectului conform Manualului beneficiarului POSDRU 
• Cercetare stiintifica si sociala 
• Instruire si formare 
• Elaborare rapoarte de progres al proiectului si rambursare 

Numele si adresa angajatorului Universitatea „George Bacovia” Bacau 
Str. Pictor Aman nr. 96,  Bacau – 600164 , Tel. / Fax +4.0234-516448,  

www.ugb.ro , e-mail: rectorat@ugb.ro 
Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 
Management de proiect in  învatamantul superior 

Perioada 2005 – 2012 

Functia sau postul ocupat Conferentiar univ.dr. 

Activitati si responsabilitati principale Educatie si cercetare 
• Studii de licenta in cadrul Facultatii de Asistenta Sociala si a Facultatii de Administratie 

Publica 
• Studii de masterat  - cursuri si seminarii in cadrul Masterului in Managementul institutiilor 

publice 
• Coordonator al practicii de specialitate in Asistenta Sociala 

Numele si adresa angajatorului Universitatea „George Bacovia” Bacau 
Str. Pictor Aman nr. 96,  Bacau – 600164 , Tel. / Fax +4.0234-516448,  
www.ugb.ro , e-mail: rectorat@ugb.ro 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Invatamant superior si cercetare 

Perioada Noiembrie 2007 – Noiembrie 2009 
Functia sau postul ocupat Manager Tehnic in cadrul Proiectului PHARE CBC 2005 – Social Work for Better Life 

Activitati si responsabilitati principale • Cercetare stiintifica si sociala 
• Monitorizarea si evaluarea proiectului 

Numele si adresa angajatorului Primaria Municipiului Iasi 
www.primaria-iasi.ro  

Sectorul de activitate Administratie publica locala 
Perioada Noiembrie 2006 – Noiembrie 2008 

Functia sau postul ocupat Manager tehnic in proiectul PHARE CBC 2004 – LGU Wealth Network / Reteaua APL de dezvoltare 
economica 
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Activitati si responsabilitati principale • Cercetare stiintifica si sociala 
• Monitorizarea si evaluarea proiectului 
• Formare  

Numele si adresa angajatorului Primaria Municipiului Iasi 
www.primaria-iasi.ro  

Sectorul de activitate Administratie publica locala 
Perioada 1992 - 2004 

Functia sau postul ocupat Conferentiar universitar doctor 
Activitati si responsabilitati principale Învatamant superior si cercetare stiintifica, cadru didactic titularizat prin concurs 
Numele si adresa angajatorului Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi, b-dul Copou nr 8. 

Sectorul de activitate Invatamant superior si cercetare 
Perioada 1996 - 2002 

Functia sau postul ocupat Prodecan,   
Director de Colegiu universitar,  
Conferentiar universitar doctor 

Activitati si responsabilitati principale Învatamant superior si cercetare stiintifica, cadru didactic universitar asociat. 
Numele si adresa angajatorului Universitatea „Petre Andrei” Iasi,  

Str. G. Musicescu nr 16. 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Organizarea activitatii la specializarile de Psihologie, Asistenta sociala, Stiinte politice, constituirea 

documentatiei si obtinerea autorizatiei de functionare provizorie si apoi de acreditare, conform 
standardelor CNEAA; 

Organizarea Colegiului de Institutori cu filiale în localitatile Botosani, Bacau, Braila, Iasi, focsani, Piatra 
Neamt, Tulcea, constituirea documentatiei de autoevaluare si obtinerea autorizatiei de functionare 
provizorie, conform standarde CNEAA. 
Titular cursuri si seminarii de specialitate in Asistenta sociala si Sociologie 
 

Educatie si formare  

Perioada 1991 - 1999 
Calificarea / diploma obtinuta Diploma de doctor in stiinte sociale 

Ccompetente profesionale dobandite Studii doctorale, de nivel 8 în pregatirea profesionala 
Numele si tipul institutiei de învatamant / 

furnizorului de formare 
Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi,  
B-dul Copou nr. 8  

Nivelul în clasificarea nationala sau 
internationala 

PhD. in Social Sciences  

Perioada 1985 – 1989  
Calificarea / diploma obtinuta Studii de licenta in filosofie si istorie 
Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Filosofie 
Istorie 
Sociologie etc. 

Numele si tipul institutiei de învatamant / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Al.I.Cuza” Iasi, b-dul Copou nr 8, 

Nivelul în clasificarea nationala sau 
internationala 

Absolvent de învatamant superior, de nivel 7 în pregatirea profesionala 

Perioada Mai 2010 
Calificarea / diploma obtinuta Evaluator competente 
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competente profesionale dobandite • certificare competente  
• acordarea recunoasterii profesionale 
• recrutarea personalului într-o întreprindere sau institutie 
• selectarea personalului pentru diferite functii dintr-o organizatie 
• determinarea nivelului de pregatire al unei persoane care parcurge un curs sau program de formare 

profesionala 
• directionarea si urmarirea perfectionarii profesionale a personalului 
• identificarea unor noi utilizari ale deprinderilor deja existente într-o organizatie în vederea unei 

restructurari 
• diagnoza performantelor angajatilor dintr-o companie sau institutie oarecare. 
 

Numele si tipul institutiei de 
învatamant / furnizorului de formare 

SC Info Educatia SRL, furnizor acreditat CNFPA 

Perioada Noiembrie 2009 
Calificarea / diploma obtinuta Formator 

competente profesionale dobandite • Realizator al conceptului programelor de formare, pe baza documentelor normative in vigoare, a 
standardelor ocupationale / de pregatire profesionala si a nevoilor unui anumit sector sau domeniu de 
activitate – inclusiv al celui de formare a formatorilor. 

• Proiectant al programelor si al activitatilor de formare, pe baza identificarii nevoii si cererii de formare 
dintr-un anumit sector sau domeniu de activitate. 

• Organizator al programelor de formare, asigurand toate conditiile necesare desfasurarii optime a 
programului de formare. 

• Facilitator al procesului de invatare si de dezvoltare prin crearea unor situatii de invatare adecvate 
dezvoltarii competentelor profesionale care se constituie in tinte ale formarii. 

• Evaluator al competentelor efectiv formate sau dezvoltate la participantii la formare, precum si al 
propriei prestatii ca formator. 

• Evaluator al programelor de formare – atat al celor proprii, cat si al programelor de formare propuse 
spre evaluare in vederea autorizarii. 

• Persoana care invata pe tot parcursul carierei profesionale, dezvoltandu-si permanent propriile 
competente de formator. 

urnizorului de formare Fundatia Lumen, furnizor acreditat CNFPA 
Perioada Noiembrie 2008 

Calificarea / diploma obtinuta Manager de proiect                                                                                                          
Disciplinele principale studiate / 

competente profesionale dobandite 
• Dezvoltarea deprinderilor de definire a problemei si analiza a nevoilor proiectului 
• Dezvoltarea deprinderilor de identificare a riscurilor proiectului 
• Dezvoltarea deprinderilor de scriere a proiectelor 
• Imbogatirea cunostintelor despre managementul planului de proiect, al comunicarii, al riscurilor, al 

documentelor, al timpului, al resurselor umane. 
Numele si tipul institutiei de 

învatamant / furnizorului de formare 
Fundatia Pro Women Iasi – Furnizor acreditat CNFPA 

  

Aptitudini si competente 
personale 

 

  

Limba materna Romana   
  

Limbai straine cunoscute  
Autoevaluare  Întelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversatie Discurs oral Exprimare scrisa 

Franceza  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator experimentat  

Engleza  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  B1 Utilizator independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine 
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Competente si abilitati sociale • Spirit de echipa, deprins prin instruire si experienta profesionala  
• Capacitate de adaptare la medii solicitante, deprinsa prin experienta de munca în mediul 

universitar, administratia publica;  
• Buna capacitate de comunicare, deprinsa ca urmare a experientei de formator, respectiv Conf. 

univ.  
  

Competente si aptitudini 
organizatorice 

• Coordonare  
• Deprinderi de lucru în echipa 
• Tehnici de comunicare eficienta 
• Modalitati de consiliere si negociere profesionala 
• Tehnici de control al burn-out-ului, deprinse ca:  

Manager proiect POSDRU 18/1.2/G/11966 , „Calificari si standardizare europeana în asistenta sociala-  
acronim Eur-AS”. 
Manager tehnic proiect in : L.G.U.- WEALTH NETWORK, 2006 – 2008 in cadrul: Neighbourhood 
Programme Romania – Moldova 2004 - 2006 , Priority: Economic and Social Development, Measure. 
Local Economic Development, Phare CBC 2004 / Tacis CBC AP 2004 - Neighbourhood Project Facility 
component, Budget line B 220202/ BGUEB2006-19060200-C8-AIDCO, Valoarea contractului: 187.000 
euro. 
Manager tehnic în proiectul: Social Work for Better Life, 2007- 2009, în cadrul: Neighbourhood Programme 
Romania – Republic of Moldova 2004 – 2006, Budget line(s): B 22.0202/ BGUE-B2006-19060200-C8-
AIDCO, Reference: RO-2005/017-537.01.01, Valoarea contractului: 90.000 eur 
Membru in echipa in proiectul: Studiu calitativ privind integrarea sociala a copiilor strazii (studiu national: 
Bucuresti, Iasi, Timisoara), realizat împreuna cu fundatia ECHOSOC – Bucuresti, cu finantare UNICEF –
Proiectul a avut ca scop identificarea populatiei tinta pentru viitoare proiecte, la solicitatarea UNICEF. S-a 
realizat un studiu exploratoriu reprezentativ national, Bucuresti, Timisoara, Iasi, Cluj 

Competente si aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office™ si a internetului (Word™, Excel™ si PowerPoint™) 
dobandite in context profesional  

Alte competente si aptitudini  

Permis de conducere Categoria B – ianuarie 1996                           

Informatii suplimentare coord. TRATAT DE ASISTENTA  SOCIALA, Polirom, Iasi, 2011 (ed.a II-a), 2003 (ed. I) 
Autor, coordonator sau colaborator la volume din domeniul Asistentei sociale: 
GHIDUL ASISTENTULUI SOCIAL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,  
Editura Universitatii „George Bacovia:”, Bacau, 2010./autor singular 
GRUPURI DEVIANTE, Editura Performantica, Iasi, 2009/autor singular 
FIGURI ALE PUTERII,Editura Libertatea, Panciovo, Serbia, 2004/autor singular. 
PRACTICI ÎN ASISTENTA SOCIALA ROMANIA-GERMANIA, Polirom, Iasi , 2007/colab. 
ASISTENTA SOCIALA: STUDII SI APLICATII , Polirom, 2005/coord. 
ELEMENTE DE ASISTENA SOCIALA, Polirom, Iasi, 1999/coautor. 
ASISTENTA SOCIALS. ELEMENTE DE TEORIE SI STRATEGII DE MEDIERE, Editura A 92, 
Iasi,1996/coautor 
 INTERVENTIE SI PREVENTIE ÎN DELINCVENTA, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1998./coautor 
 DIMENSIUNI ALE ASISTENTEI SOCIALE, Editura Eidos, Botosani, 1995/colab.. 
STRADA ÎNTRE FASCINATIE SI SERVITUTE, UNICEF, Bucuresti, 2003/colab. 
SOCIOLOGIA DEVIANTEI, Albert OGIEN, Polirom, Iasi, 2002/traducator. 
Articole in reviste cotate I.S.I.  
George NEAMTU, Representations of the local resources as a factor of Community Development in 
Romania and Republica Moldova, 
Revista de cercetare si  interventie sociala, vol 24/2009, pp.73-86. 

Review of research and social intervention 
ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic) 
Selected by coverage in Social Sciences Citation Index, ISI databases 

George NEAMTU, Development opportunities for the isolated communities,  
Revista de cercetare si  interventie sociala, vol27/2009,  pp. 112-126.   

Review of research and social intervention 
ISSN: 1583-3410 (print), ISSN: 1584-5397 (electronic) 

Selected by coverage in Social Sciences Citation Index, ISI databases 
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