
 
 
 

  
Pagina 1    - Curriculum vitae al  

d-nei CIOCAN LUMINIȚA CRISTINA  
   SEMNATURA:                                                                                                                                                01.10.2016                             
 
_________________________________________            

 

 
Curriculum vitae  

Europass 
  

 

  

 

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume CIOCAN LUMINIȚA CRISTINA  
E-mail luminitaciocan12@gmail.com 

  

Experienţa profesională 
didactică și de formare 

 

Perioada 1997  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   cadru didactic universitar (în prezent, lector universitar dr.) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Susţinerea următoarelor cursuri: „Introducere în publicitate și relaţii publice”, 

”Introducere în economie”, ”Responsabilitate socială corporativă și comunicare”, 

„Campanii de publicitate”, „Publicitate. Impact, forme de persuasiune”, „Marcă, logo, 

brand”. 

Realizarea de studii și materiale de cercetare pe teme precum: impactul mass-

media asupra diferitelor categorii de consumatori; respectarea dreptului 

cetățeanului la liberul acces la informațiile publice; respectarea principiilor de acces 

egal pe piața muncii din România; gradul de angajare pe piața media a 

absolvenților de studii jurnalistice universitare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Hyperion din Bucureşti 

 (Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

didactică, comunicare, relații publice, formare profesională a adulților 

 

  

Perioada 2005 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Senior trainer și consultant  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Arii de expertiză: comunicare organizațională; planificare și strategie de comunicare 

organizațională; relații publice; comunicare în situații de criză; responsabilitate 

socială (a organizațiilor); egalitate de șanse și de gen; comunicare interpersonală; 

public speaking; leadership. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

formare profesională a adulților 

 

  

Scriere şi implementare 
proiecte cu finanțare 

externă 

 

Perioada 15 septembrie 2014  - 15 decembrie 2015  (durata proiectului: 14 luni) 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung în cadrul proiectului “Modelling the New Europe” – Program 

masteral în Guvernanța Economică Europeană  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Realizarea unei analize a inserţiei pe piaţa muncii a tinerilor absolvenţi ai domeniilor 

de studii relevante pentru Guvernanţa Economică Europeană (GEE);  

Crearea şi dezvoltarea reţelei “Modelling the New Europe” între actorii relevanţi, 

universităţi, mediu de afaceri, autorităţi publice în domeniul GEE; 

Coordonarea înfiinţării unei biblioteci virtuale, precum şi a unui centru de 

documentare în domeniul Guvernanţei Economice Europene; 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Hyperion din Bucureşti 

 (Calea Călăraşilor nr. 169, sector 3, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ONG – educaţie, cercetare, formarea continuă a adulţilor 

  

Perioada 1 mai 2014  - 31 decembrie 2015 (durata proiectului: 20 luni) 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung în cadrul proiectului ”A.T.E.N.A. – Asistență Tehnică și 

Educațională la nivel Național pentru Acțiuni de combatere a discriminării în 

companiile din industria gazului”    (ID – 126114) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Derularea a 17 sesiuni de training în domeniul egalităţii de şanse și de gen;  

Coordonarea unei publicaţii interne a organizaţiei;  

Coordonarea unei campanii naţionale de promovare a modelelor feminine de 

succes. 

Numele şi adresa angajatorului Federația Sindicatelor Gaz România 

 (Alba Iulia, str. Olteniei nr.21A, jud. Alba) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ONG – domeniul sindical; training, formare profesională a adulților 

  

Perioada 12 iulie 2010  - 30 iunie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung în cadrul proiectului „Model de bune practici în 

managementul activităţilor sindicale naţionale” (ID – 62370). 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

a. Pregătirea și derularea workshop-ului "Mişcarea sindicală": realizarea şi 

adaptarea suporturilor de curs (teorie, exerciţii, studii de caz); 

b. Pregătirea și derularea workshop-ului "Comunicarea internă și externă a 

organizației sindicale"; realizarea şi adaptarea suporturilor de curs (teorie, exerciţii, 

studii de caz). 

c. Participarea la redactarea buletinului informațiv al organizației. 

d. Coordonarea dezvoltării și multiplicării unei serii de ”Ghiduri practice” in 

vederea susţinerii profesionalizării activităţii sindicale – 8 ghiduri (Mişcarea 

sindicală - autor, Comunicare internă şi externă - autor, Negociere, Răspunderea 

socială a corporaţiilor - autor, Managementul proiectelor, Finanţe pentru 

nefinanţişti, Managementul echipei, Legislaţie sindicală). 

Numele şi adresa angajatorului Federația Sindicatelor Gaz România 

 (Alba Iulia, str. Olteniei nr.21A, jud. Alba) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  ONG – domeniul sindical; training, formare profesională a adulților 

  

Perioada 1 decembrie 2010  -  30 noiembrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat   Manager proiect ”J.O.B.S. – Jurnalismul, ocupație în beneficiul societății” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Planificarea, coordonarea, controlul și evaluarea activităților din cadrul proiectului.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Hyperion din București 

 (București, Calea Călărașilor  nr.169, sector 3) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Management, training, management 

  

Experienţa profesională 
relații publice 

 

 

Perioada 30 aprilie 2013  - 13 mai 2014 

Funcţia sau postul ocupat    Inspector de specialitate / director Compartiment  relaţii publice şi protocol  
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Stabilirea și menținerea relațiilor de comunicare și informare între A.S.F. şi diferite 

categorii de public. Realizarea strategiei de comunicare şi gestionare a imaginii 

publice a A.S.F, Participarea la organizarea diferitelor campanii de relaţii publice şi 

a altor evenimente speciale. 

Numele şi adresa angajatorului Autoritatea de Supraveghere Financiară 

 (București, str. Amiral Constantin Bălescu nr.18, sector 1) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   comunicare, relații publice, protocol, financiar nebancar 

 

 
 

 

Perioada 15 august 2002 – 29 aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat   director Compartiment relaţii publice şi protocol / (şef birou relaţii publice 2002 – 

iulie 2004) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Stabilirea și menținerea relațiilor de comunicare și informare între C.N.V.M. şi 

diferite categorii de public. Realizarea strategiei de comunicare şi gestionare a 

imaginii publice a C.N.V.M.  

Stabilirea şi menţinerea relaţiilor de comunicare cu reprezentanţii mass-media (în 

calitate de purtător de cuvânt în perioadele: mai – noiembrie 2007, respectiv iunie 

2010 – martie 2013) 

Inițierea, organizarea şi coordonarea diferitelor campanii de relaţii publice şi a altor 

evenimente speciale. Pregătirea activităților de protocol. 

Numele şi adresa angajatorului   Comisia Națională a Valorilor Mobiliare  

(București, str. Foișorului nr. 2, sector 3) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   Comunicare, relații publice, mass-media, financiar nebancar 

 

 
 

 

Perioada ian.2000–aug. 2002 

Funcţia sau postul ocupat  șef Departament comunicare şi relaţii publice  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Stabilirea şi menţinerea relaţiilor cu principalele mass-media centrale şi locale. 

Organizarea diferitelor campanii de informare și relaţii publice, precum și a altor 

evenimente speciale, pentru promovarea imaginii CNSLR – Frăția în rândul 

diferitelor categorii de public. Conceperea şi coordonarea publicaţiei „INFO-Frăţia”. 

Conceperea şi realizarea diferitelor materiale de promovare. 

Trainer pentru cursurile de mișcare sindicală, egalitate de șanse, comunicare, 

comunicare organizațională, relații publice, negocieri sindicale,  

Numele şi adresa angajatorului Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - Frăția (București, 

str. Cristian Popișteanu nr. 1 - 3, sector 1) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   sindicate, societate civilă, comunicare,  economic, social, didactic 

  

Perioada Sept. 1996 - ian.2000 

Funcţia sau postul ocupat Secretar științific  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Trainer pentru cursurile de mișcare sindicală, egalitate de șanse, comunicare, 

comunicare organizațională, relații publice, negocieri sindicale, organizate de 

CNSLR - Frăția și federațiile sindicale afiliate.  

Organizarea şi coordonarea activitatății de cercetare pe domenii de interes pentru 

membrii organizației 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Educaţie şi Studii Sindicale al C.N.S.L.R. – Frăţia  

(B-dul Iuliu Maniu nr. 1-3, sect.6, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   sindicate, didactic, comunicare, economic 
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Perioada Sept. 1992 - sept. 1996 

Funcţia sau postul ocupat profesor , catedra de științe sociale 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predă disciplinele: logică (clasa a IX-a), economie (clasa a XI-a), filosofie (clasa a 

XII-a), sociologie (clasele IX-XII) 

Numele şi adresa angajatorului Școala Normală „Elena Cuza”, Bucureşti  

 (str. Peştera Scărişoara nr. 1, sector 6, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   didactic, economic, sociologie 

  

Perioada Sept. 1984 - sept. 1992 

Funcţia sau postul ocupat învățător 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Învățător clasele I - IV 

Numele şi adresa angajatorului Scoala cu clasele I – VIII nr. 28  

(Aleea Circului, sector 2, Bucureşti) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   didactic 

  

Educaţie şi formare 
 

 

Perioada 2010  
Calificarea / diploma obţinută Certificat de formator (trainer)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

  Formator (trainer) pentru primele 4 competențe 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Pregătire în Informatică București - CPI 

  
Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Relații internaționale  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs postuniversitar 

  
Perioada 1999 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Economie/Economics. Titlul tezei de doctorat: ”Organizațiile sindicale și piața 
muncii” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economie Generală 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

doctorat 

  
Perioada 1995 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii academice postuniversitare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Comunicare, relații publice 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi 
Relaţii Publice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs postuniversitar 

  
Perioada 1984 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licență 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Filosofie, istorie, sociologie, psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din București, Facultatea de Istorie – Filosofie, secția filosofie - istorie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Curs universitar 

  
 

Perioada 
 
1980  - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 
dobândite 

Competențe didactice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Pedagogic București, (actuala Școala Normală ”Elena Cuza”) 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

liceal 

  
Informaţii suplimentare Membru al Asociației Române a Profesioniștilor în Relații Publice 

Membru fondator al Asociaţiei pentru Educaţia Profesională a Tinerilor şi Educaţie 
Alternativă – PROF-ED 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


