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Nume / Prenume MÂŢĂ (SACARĂ) LILIANA
Adresă Str. 9 Mai, Nr. 31, Sc. A, Ap. 2, Cod pstal 600066, Bacău, România
Telefon 0745 157852 0334 803023
Fax
E-mail lsacara@yahoo.com, liliana.mata@ub.ro
Naţionalitate română
Data naşterii 2 mai 1978
Sex    feminin

Experienţa profesională

Perioada 1.10.2006 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctor

Activităţi şi responsabilităţi principale
activitate  didactică  cu  studenţi;  organizarea  activităţii  de  cercetare  ştiinţifică;  realizarea  activităţilor  de 
formare   continuă pentru cadre didactice  din  învăţământul preuniversitar;  organizarea de activităţi  non-
formale

 Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi Cercetare

Perioada 1.11.2009 – 30.06.2010
Funcţia sau postul ocupat Persoană resursă
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de informare şi multiplicare referitoare la programul Tineret în acţiune

Numele şi adresa angajatorului Agenţia  Naţională  pentru  Programe  Comunitare  în  Domeniul  Educaţiei  şi  Formării  Profesionale,  Calea 
Şerban Voda, Nr. 133, 040205, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie non-formală

Perioada 1.02.2009 -  30.04.2009
Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea şi aplicarea ghidului de interviu, înregistrarea şi transcrierea interviurilor
Numele şi adresa angajatorului S.C. Educaţia 2000+ Consulting S.R.L., Bd. Basarabia, Nr. 244, Sector 3 , Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare sociologică

Perioada   12-18 septembrie 2008, 24 septembrie 2009

Funcţia sau postul ocupat Membru în comisia de examinare pentru susţinerea interviului la concursul de admitere la   Institutul Naţional 
al Magistraturii

Activităţi şi responsabilităţi principale   Elaborare criterii de examinare, evaluarea competenţelor psiho-pedagogice
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Superior al Magistraturii, Calea Plevnei, Nr. 141, Sector 6, Bucureşti

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Evaluare competenţe

Perioada octombrie 2007 - martie 2009
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare
Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi în cadrul proiectului de cercetare doctorală TD 215, CNCSIS
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Str. Carol I, Nr. 11, 700506, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare doctorală

Perioada   16.02.2004 – 1.10.2006 
Funcţia sau postul ocupat   Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didactică cu studenţi; organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică; realizarea activităţilor de formare 
continuă pentru cadre didactice din învăţământul preuniversitar; organizarea de activităţi non-formale

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărăşeşti, 157, 600115, Bacău
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie şi Cercetare

Perioada septembrie 2003 - august 2004
Funcţia sau postul ocupat Consilier psihopedagog
Activităţi şi responsabilităţi principale asistenţa psihopedagogică a elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice
Numele şi adresa angajatorului Şcoala „G. M. Cancicov”, Str. Prieteniei, 73, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Perioada septembrie 1997 - septembrie 1999
Funcţia sau postul ocupat Învăţător
Activităţi şi responsabilităţi principale organizarea activităţilor educaţionale formale şi non-formale
Numele şi adresa angajatorului Şcoala „Mihail Sadoveanu”, Venus 1, Bacău, 600372, Bacău

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie

Educaţie şi formare
Perioada 1.10.2004- 11.11.2009
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţele Educaţiei
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Cercetarea în ştiinţele educaţiei, Noile educaţii şi problematica lumii contemporane,
Competenţe de cercetare

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Perioada 1.04.2009
Calificarea / diploma obţinută Atestat
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Managementul şi strategiile proiectelor de cooperare europeană,
Competenţe de elaborare a proiectelor europene

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Association Europeenne des Enseignants Roumanie

Perioada 17-19 iunie 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Informarea şi educarea despre mediul înconjurător, 
Competenţe ecologice

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

SOGAMA, Sociedade Galega do Medio Ambiente

Perioada 2002 – 2004
Calificarea / diploma obţinută Master în Educaţie interculturală
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Abordări interculturale în educaţie, Curriculum intercultural,
Competenţe interculturale

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
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Perioada 1998 - 2002
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Pedagogie
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

  Fundamentele educaţiei, Teoria curriculum-ului, Teoria şi metodologia instruirii,  Teoria şi practica evaluării, 
Competenţe psihopedagogice pentru învăţământul preuniversitar şi universitar

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Aptitudini şi Competenţe 
Personale

Înţelegere Vorbire Scriere

Limba(i) maternă(e) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Engleză C1 C2 B2 B2 B2

Limba Franceză C1 C2 B2 B2 B2

Nivel european (*)
Limba maternă Română

PROIECTE

• 19.01.2009  -  31.12.2011  -  Membru  în  proiectul  „MODECOMP  –  Model  operaţional  de  dezvoltare  a 
competenţelor  profesionale  la  profesorii  debutanţi”,  CNCSIS  PNII  –  IDEI  Cercetare  exploratorie  496, 
Contract nr. 831;

• 2008 - 2010 - Membru în proiectul „Dezvoltarea competenţei metacognitive la studenţii  din anul I”, CNMP 
3415, Programul 4; parteneriate în domeniile prioritare; beneficiari: USAMV, Iaşi; Universitatea „Ştefan cel 
Mare” din Suceava; Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;

• 1.10.2007  -  31.09.2009  -  Director al  proiectului  „Fundamente  epistemice  şi  dimensiuni  practice  ale 
educaţiei pentru viaţa privată”, CNCSIS PNII - TD 215, Contract nr. 450;

• 1.02 - 30.04.2009 -  Expert pe termen scurt în proiectul „Adaptarea activă a educaţiei universitare la 
cerinţele pieţei muncii”, Phare 2006/018-147.05.01, S.C. Educaţia 2000+ Consulting S.R.L.;

• 1.02 - 30.06.2002 -  Expert pe termen scurt în proiectul „Consilierea şi ghidarea elevilor cu aptitudini 
înalte", Proiectul de dezvoltare şcolară Comenius 1, Şcoala „Ştefan Bârsănescu”, Iaşi

  Competente şi abilităţi sociale abilităţi de lucru în echipă, aptitudini de comunicare şi relaţionare, grad ridicat de adaptabilitate, flexibilitate, 
asertivitate

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

asumare  şi  îndeplinire  de  responsabilităţi,  receptivitate  şi  implicare  în  rezolvarea  de  sarcini  diverse, 
antrenare şi stimulare

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

sisteme de operare:  Windows 2003, XP, 2007, prelucrare text:  Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
instrumente WEB 2.0, baze de date şi prelucrare statistică în SPSS

Competenţe şi aptitudini artistice aptitudini muzicale: chitară – Clubul Elevilor 1990-1992

Permis(e) de conducere -

Anexe
I. Domenii de competenţă specifice proiectului „Construcţia instituţiei lucrătorul de tineret”
II. Apartenenţă la organizaţii profesionale
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I. Domenii de competenţă specifice proiectului “Construcţia instituţiei lucrătorul de tineret”

Domenii de competenţă şi rezultate semnificative:

A.   Cercetare sociologică (calitativă şi cantitativă) – activităţi de cercetare continue derulate în cadrul Universităţii “Vasile Alecsandri”, ca 
membru în proiectele „MODECOMP – Model operaţional de dezvoltare a competenţelor profesionale la profesorii debutanţi” (elaborarea şi 
aplicarea instrumentelor de cercetare, interpretarea statistică a rezultatelor, participarea la conferinţe internaţionale, elaborarea de articole 
pe problematica formării competenţelor profesionale la cadrele didactice debutante) şi „Dezvoltarea competenţei metacognitive la studenţii 
din anul I” (aplicarea instrumentelor de cercetare, interpretarea statistică a rezultatelor) şi în cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 
ca director al proiectului de cercetare doctorală „Fundamente epistemice şi dimensiuni practice ale educaţiei pentru viaţa privată” (realizarea 
a două studii constatative de investigare a documentelor curriculare din învăţământul românesc sub raportul indicatorilor educaţiei pentru 
viaţa privată şi de identificare a  percepţiei cadrelor didactice şi elevilor din învăţământul preuniversitar); activităţi de cercetare pe termen 
scurt în colaborare cu  S.C. Educaţia 2000+ Consulting S.R.L. pentru realizarea proiectului „Adaptarea activă a educaţiei universitare la 
cerinţele pieţei muncii” (aplicarea ghidului de interviu, înregistrarea şi transcrierea interviurilor); cărţi şi  articole reprezentative publicate în 
domeniu:
[1] Mâţă, Liliana (2009), “Educational study on historical dimension of private life”, în Volumul de Studii şi Cercetări Ştiinţifice, Seria: Ştiinţe  

socio-umane, Nr. 13, ISSN 1224-9866, CNCSIS tip C, pp. 140-146;
[2] Mâţă, Liliana (co-autor) (2009), “Steps in elaborating the E.B.C. test”, în Lucrări ştiinţifice. USAMV, Seria Agronomie, Iaşi, Nr. 52, ISSN 

1454-7414, CNCSIS tip B+, recenzată CAB International – Anglia;
[3]  Mâţă,  Liliana  (2009),  “Education  Indicators  for  Private  Life in  textbooks.  Acertained  Research”,  în  Paradigm Changes  within  the 

Sciences of Education, ISSN 1842-9807, Volum III, pp. 432-435;
[4] Mâţă, Liliana (co-autor) (2009), “Study on the economical dimension of private life”, în Proceedings of the 6th International Conference 

on Management of Tehnological Changes, conferinţă indexată ISI, Alexandroupolis, Greece, BOOK II, Democritius University of Trace, 
Greece, ISBN 978-960-89832-6-7, ISBN (Volume 2) 978-960-89832-8-1, pp. 295-298;

[5] Mâţă, Liliana (co-autor) (2009), “Modalities of forming methodological competences at students”, în Proceedings of the 6th International  
Conference  on  Management  of  Tehnological  Changes,  conferinţă  indexată  ISI,  Alexandroupolis,  Greece,  BOOK  II,  Democritius 
University of Trace, Greece, ISBN 978-960-89832-6-7, ISBN (Volume 2) 978-960-89832-8-1, pp. 243-246, 3-5 September 2009;

[6] Mâţă,  Liliana  (co-autor) (2009),  “The  evaluation  of  the  meta-cognitive  capacities  of  the  first  year  students”,  în  Vol.  Diversity  & 
consistency, International Conference on Applied Psychology, Gura-Humorului, Nr. 3, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi;

[7] Mâţă, Liliana (2008), Educaţia pentru viaţa privată. Studiu introductiv, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, ISBN 978-973-703-330-7;
[8] Sacară, Liliana (2008), „Steps of experimental researching achievements in education for private life”,  în  Education and academic  

research structures of the knowledge - based society,  Volumul II,  Management, Marketing, Education&Research, ISSN 1844-5381, 
Editura Alma Mater, Sibiu, pp. 269-273;

[9] Sacară, Liliana (2008), „Education Indicators for  Private Life in the Primary School National Curricula –  Observational Research”, în 
Revista Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, ISSN 1843-6722, CNCSIS tip B, pp. 275-282;

[10]  Sacară,  Liliana  (2007),  „Intervenţii  educative  privind formarea elevilor  pentru viaţa  privată”,  în  Revista de Ştiinţe ale  Educaţiei, 
Timişoara, ISSN: 1454-7668, CNCSIS tip B+, pp. 19- 27

B.  Implementarea  şi/ sau monitorizarea  şi/ sau evaluarea de proiecte – experienţă de 3 ani în implementarea de proiecte ca membru, 
expert  pe  termen scurt  şi  experienţă  de  2  ani  în  monitorizarea  acestora,  ca  director  în  proiectul  de cercetare  doctorală  (elaborarea 
rapoartelor de evaluare intermediare şi anuale)

C. Cercetare sau politici de tineret la nivel naţional – activităţi de promovare a politicilor de tineret la nivel naţional:
• realizarea activităţilor de informare şi/ sau multiplicare; participarea la Seminarul pentru formarea reţelei naţionale de persoane resursă 

pentru activităţi de tineret, 8 - 11 octombrie 2009, la Predeal, ca persoană resursă la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în 
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale pentru Programul Tineret în Acţiune;

• antrenarea voluntarilor pentru participarea activă la activităţile Asociaţiei IntegrEd: „20 sub o umbrelă” în cadrul Săptămânii Naţionale a 
Participării Active a Tinerilor, 17-24 octombrie 2009 în parteneriat cu ANPCDEFPC; cursuri de informare pentru scrierea de proiecte în 
cadrul Programului Tineret în Acţiune, în calitate de coordonator activităţi tineret la Asociaţia 

D.  Cercetare sau politici de tineret la nivel European  – activităţi de  cercetare în cadrul proiectului  „Consilierea şi ghidarea elevilor cu 
aptitudini  înalte",  organizat  de Şcoala „Ştefan Bârsănescu”,  Iaşi  în parteneriat  cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”  Iaşi  (aplicarea 
testelor de inteligenţă pentru identificarea elevilor cu aptitudini înalte) şi activităţi de informare cu privire la politicile de tineret  în context 
european în cadrul cursului „Managementul proiectelor de cooperare europeană”

E. Educaţie non-formală – implicare activă în activităţi specifice educaţiei non-formale:
• promovarea teatrului educaţional ca metodă de educaţie non-formală - Laboratorul de educaţie non-formală, Gura Portiţei, 5-12 iulie 

2009, ca persoană resursă de la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău;
• stimularea voluntarilor de a crea şi interpreta piese de teatru educaţional în cadrul evenimentelor:  Programul de Întărire a Familiilor, 

organizat de S.O.S. Satele Copiilor România,  20 noiembrie 2009 („Visul Clarei” – pe tema respectării drepturilor copilului),  Proiectul 
social „Împreună în bucuria dăruirii”, derulat de Departementul de Consiliere Profesională şi Liga Studenţilor din Universitatea „Vasile 
Alecsandri” din Bacău, 14 decembrie 2009 („Miracolul de Crăciun” – pe tema integrării copiilor defavorizaţi), în calitate de coordonator  
activităţi tineret la Asociaţia IntegrEd

Pagina / - Curriculum vitae al 
Nume Prenume 

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



II. Apartenenţă la organizaţii profesionale
• Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale pentru Programul Tineret în Acţiune 

– persoană resursă (din anul 2009);
• Asociaţia IntegrEd, Bacău – coordonator activităţi de tineret (din anul 2009);
• S.C. Educaţia 2000+  Consulting S.R.L., Bucureşti – Trainer pentru cursul „Formare de competenţe profesionale” (din anul 2008);
• Asociaţia World Teach, Timişoara – Formator pentru cursul „Predarea cu stil” (din anul 2007);
• Asociaţia Ro-Talent, Iaşi – voluntar (2000-2002);
• Asociaţia Bethany, Iaşi– voluntar (2000-2002);
• ARDOR, Iaşi – voluntar (2000-2002)
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