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 Curriculum vitae  
 

  

 
Informatii personale 

 

Nume/Prenume  PĂŞCUŢĂ ADRIAN 

Adresa  Timisoara, str. Timocului, bl. T11, ap. 6 

Telefon  +0733428197  

Fax   

E-mail  pascutaadrian@yahoo.com 

 
Cetatenia  Romana 

 
Data nasterii  22 Mai 1977 

 
 Sex  Masculin 

 
Locul de munca vizat / 

 Aria ocupationala 
  

 
Experienta profesionala 

 

Perioda  2006- prezent 

Functia sau postul ocupat  Asistent Universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activitatilor de seminar pentru disciplinele Politici sociale, Introducere în sociologie, 
Politici de ocupare a forţei de muncă, Tendinţe demografice actúale, Mişcări politice şi sociale, 
Strategii antisărăcie, Evaluarea proiectelor sociale, Instituţii şi programe europene, Politici publice şi 
politici sociale, Politici de incluziune a grupurilor minoritare, Standarde internaționale în protecția 
victimelor, Sistemul de asistenta sociala 

Elaborarea şi susţinerea cursurilor de: Politici publice şi politici sociale, Politici de incluziune a 
grupurilor minoritare, Sistemul de asistenta sociala 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan, nr. 4, Timisoara, jud. Timis 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant superior 

 

 

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si prenumele angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

  

2009 – prezent 

Administrator 

 

Administrarea societății, recrutarea personalului 

 

SC BANAT-ALDA SRL 

Privat  

 

 

 

 

 

August-octombrie 2011 

Asistent manager în cadrul proiectului „Egalitate prin diferență. Accesul femeilor rome pe piața 
muncii” 

Coordonarea si controlul echipei de implementare, planificarea activitatilor, monitorizarea 
partenerilor, organizarea unor activitati etc. 
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Numele si prenumele angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si prenumele angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si prenumele angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

Perioada 

Functia sau postul ocupat 

 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Numele si prenumele angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 

 

Asociatia Femeilor Tiganci „Pentru Copiii Nostri” 

 

 

 

 

 

2011 

Lector 

 

Susținerea cursului Facilitator social 

 

Fax Media, Ploiești, Prahova 

 

 

 

 

 

2005-2008 

Lector 

 

Conceperea și susținerea cursurilor: Transparența comunicării cu cetățenii, Transparența 
decizională în administrația publică 

Institutul Național de Administrație 

 

 

 

 

2004-2008 

Consilier local 

 

Inițierea unor proiecte de HCL, participarea la ședințe, votarea proiectelor HCL, audiențe cetățenești 

 

Consiliul Local Timișoara 

Perioda  2003-2006 

Functia sau postul ocupat  Preparator 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Coordonarea activitatilor de seminar pentru disciplinele Introducere în sociologie, Introducere în 
economie, Metode şi tehnici.  

Numele si adresa angajatorului   Universitatea de Vest din Timisoara, Bd. Vasile Parvan, nr. 4, Timisoara, jud. Timis 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Invatamant superior 

   

Perioda  2001-2003 

Functia sau postul ocupat  Inspector de specialitate 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Selecţia candidaţilor la cursurile de calificare, identificarea de locuri de practică pentru candidaţi, 
mediere în vederea angajării, monitorizarea activităţii cursanţilor. 

Numele si adresa angajatorului   Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Timiş, Bd. Republicii, nr. 21, jud. Timiş 

 

Tipul activitatii sau sectorul de 

 activitate 

 Ocuparea forţei de muncă 

Funcționar public 
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Perioda  1995-2001 

Functia sau postul ocupat  Operator de teren 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Aplicarea chestionarelor, coordonarea echipelor de operatori 

Numele si adresa angajatorului   Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS SA, București 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Studii de piață, sondaje de opinie 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Educatie si formare 
 

 

 

 

Perioada  

Calificarea/diploma obținută 

Domenii principale 
studiate/competențe dobândite 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

 

 

 

Perioda 

  

 

 

2011 

Formator  

Competențe în formarea/perfecționarea adulților 

 

FAX MEDIA SRL 

 

 

 

 

2009 � 2010 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Sociologie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Scoala Doctorala 
Sociologie 

   

Perioda  2007 � 2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctorand 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Sociologie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala, Scoala Doctorala 
Sociologie 

   

Perioda  2004 �2006 

Calificarea / diploma obtinuta  Master 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Sociologia Instituţiilor Politice şi Administrative 

Numele si tipul institutiei de  Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie 
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invatamint / furnizorului de formare 

   

Perioda  2002 �2003 

Calificarea / diploma obtinuta  Studii postuniversitare 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Sociologia Instituţiilor Politice şi Administrative 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Sociologie si Psihologie 

   

Perioda  1996 � 2000 

Calificarea / diploma obtinuta  Licenta 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Facultatea de Ştiinţe Economice 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Ştiinţe Economice 

   

   
 

 

 

Limba materna  Romana 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Engleza   C1  C1  C1  C1  C1 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Usurinta in comunicare si stabilirea relatiilor sociale, abilitati de lucru in echipa  

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Abilitati de coordonare a echipelor, Management eficient al timpului, centrare pe obiective 

 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Nivel mediu - programe de operare cunoscute: Office, Explorer, Corel, SPSS 

 

Competente si aptitudini artistice  Creativitate in rezolvarea problemelor, abordare inovativa 

 
         Permis de conducere  Permis de conducere, categoria B  

  

Permis de conducere, categoria B 
 

Alte competente si aptitudini  Abilitati de mediere/negociere in situatii de conflict, Rezilienta la stres 

   

   
Lista lucrărilor publicate 

 
 Adrian Păşcuţă - Economisirea în perioada de tranziţie apărut în “Sociologia 

Românească”, vol.2, ed. Universităţii din Oradea, 2003 
Adrian Păşcuţă (coautor) - Dinamica grupurilor de muncă în perspectiva optimizării, 
ed. Universităţii de Vest, 2004  
Adrian Păşcuţă – Caiet de seminar „Introducere în sociologie” pentru studenţii din 
anul I, specializarea Asistenţă Socială 
Adrian Păşcuţă - Caiet de seminar, „Introducere în economie” pentru studenţii din 
anul II, specializarea Sociologie  
Adrian Păşcuţă - Cursul: Transparenţa comunicării cu cetăţenii (INA) 

 Aptitudini si competente 
personale 
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Adrian Păşcuţă - Cursul: Transparenţa decizională în administraţia publică (INA) 
Adrian Păşcuţă - Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri” – model de bună 
practică în asistenţa socială a romilor - 2009 
Adrian Păşcuţă - Educaţia interculturală – o necesitate într-o societate democratică 
– 2009 
Adrian Păşcuţă - Presa şi tensiunile interetnice. Studiu de caz: moartea 
handbalistului Marian Cozma - 2009 
Adrian Păşcuţă - Xenofobie şi intoleranţă în UE – 2009 
Adrian Păşcuţă - Dinamica şomajului în judeţul Timiş în contextul crizei mondiale – 
2009 
Adrian Pășcuță – Romii săraci dezavantajați de criza economică - 2009 
 

 
 
 

 


