
  

 

 

Curriculum vitae   

InformaŃii personale  

Nume   Zamfirescu  
Prenume Gheorghe Octavian 

Data şi locul naşterii 20.05.1971, Piteşti, jud. Argeş 
NaŃionalitatea Română 

Sex Masculin 
Starea civilă Căsătorit (din 1997); doi copii: Eva-Christiana (n. 1999) şi Tiberiu Andrei (n. 2005)  

Domiciliul Bucureşti, sect. 1, str. Vasile Pârvan, nr. 12, ap. 8  
Telefonul (0040) 0724 363 049 

E-mail zamfirescugrieg@yahoo.com 
Sex Masculin 

Profesia Lector universitar  

Studii  

EducaŃie şi formare 
Perioada 

Numele şi tipul instituŃiei de 
învăŃământ / furnizorului de formare 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaŃionale 

Tipul calificarii / diploma obŃinută 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăŃământ 
 
 

 
2012-2013 
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, POSDRU 87/13/S/63709 
"Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul 
superior" 
Didactica 
 
Certificare didactica universitara cu credite 
 
Studii postuniversitare 
 

Perioada 2002-2013 
Numele şi tipul instituŃiei de 

învăŃământ / furnizorului de formare 
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaŃionale 

Istorie contemporană/RelaŃii internaŃionale tema: RelaŃii politico-militare şi diplomatice româno-slovace 
în perioada 1939-1945 

Tipul calificarii / diploma obŃinută Doctorand în istorie  
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăŃământ 
Studii postuniversitare 

Perioada 1994-1998 
Numele şi tipul instituŃiei de 

învăŃământ / furnizorului de formare 
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Istorie, Bucureşti; licenŃiat al UniversităŃii din 
Bucureşti, Facultatea de Istorie, Bucureşti 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaŃionale 

Specializare în istoria modernă şi contemporană 

Tipul calificarii / diploma obŃinută LicenŃiat în studii istorice - şef de promoŃie (1998) 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăŃământ 
Studii superioare 

Perioada 1986-1988; 1988-1990 
Numele şi tipul instituŃiei de 

învăŃământ / furnizorului de formare 
Liceul Zinca Golescu, Piteşti (1986-1988); Liceul de Filologie-Istorie Câmpulung Muscel, judeŃul Argeş 
(1988-1990) 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaŃionale 

Profil mecanică (1986-1988); profil filologie-istorie (1988-1990) 

Tipul calificarii / diploma obŃinută Absolvent cu diplomă de bacalaureat 



Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăŃământ 

Studii liceale 

Perioada 1985-1986  
Numele şi tipul instituŃiei de 

învăŃământ / furnizorului de formare 
Şcoala generală nr. 10, Piteşti, jud. Argeş 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaŃionale 

Cursuri gimnaziale (clasa a VIII-a) 

Tipul calificarii / diploma obŃinută Absolvent 8 clase 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăŃământ 
Studii gimnaziale 

Perioada 1978-1985  
Numele şi tipul instituŃiei de 

învăŃământ / furnizorului de formare 
Şcoala generală Albota, jud. Argeş 

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaŃionale 

Cursuri primare şi gimnaziale (clasele I - VII) 

Tipul calificarii / diploma obŃinută Absolvent 7 clase 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăŃământ 
Studii primare şi gimnaziale 

ExperienŃa profesională  
 

 

Perioada 1998-prezent 
FuncŃia sau postul ocupat Lector (2005), asistent (2002), preparator (1998),  

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Titular – seminarul: Istoria contemporană a Românilor;  
cursul şi seminarul; Didactica ariei curriculare;  
cursul special: România în relaŃiile internaŃionale ale primului deceniu postbelic (1944-1954);  
cursul şi seminarul: Muzeologie 
cursul şi seminarul: Istoriografie românească 
cursul şi seminarul: Științele auxiliare ale istoriei 
cursul şi seminarul: Didactica specialității  (nivelul I și II, Departamentul de Pregătire al Personalului 
Didactic) 
cursul şi seminarul: ŞtiinŃele auxiliare ale istoriei 
Coordonator al studenŃilor în practica pedagogică şi practica de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de Istorie, Splaiul Unirii, Nr. 176, Sector 4, 
Bucureşti, www.ucdc.ro  
Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Departamentul de Pregătire al Personalului Didactic, Splaiul 
Unirii, Nr. 176, Sector 4, Bucureşti, www.ucdc.ro 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

educaŃie 

Perioada 2007-2010 
FuncŃia sau postul ocupat Membru în colectivul de cercetare 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Studii privind crearea modelului de conŃinut digital pentru dezvoltarea cunoaşterii in domeniul ales 

 Numele 
şi adresa angajatorului 

Autoritatea Națională pentru Cercetare Ştiințifică, Centrul Național de Management Programe 

Tipul activităŃii sau sectorul de 
activitate 

Portal educațional pentru învățarea interactivă a limbilor străine din perspectiva cerințelor de integrare 
în medii multiculturale 

Perioada 2007 
FuncŃia sau postul ocupat Cercetător 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Conceperea şi prezentarea de proiecte şi documentaŃii ştiinŃifice 

Numele şi adresa angajatorului Academia Română, Centrul pentru proiecte europene socio-umane 
Tipul activităŃii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare 

Perioada 2004-2005 
FuncŃia sau postul ocupat Cercetător ştinŃific principal II 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Editarea ColecŃiei naŃionale a documentelor diplomatice româneşti  

Numele şi adresa angajatorului Academia Diplomatică, Ministerul Afacerilor Externe 
Tipul activităŃii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare 

Perioada 2003-2004 



FuncŃia sau postul ocupat Cercetător 
ActivităŃi şi responsabilităŃi 

principale 
Elaborarea modulului Istorie  în cadrul programului ReŃeaua stagiilor şi culturilor PECO (Pays d′Europe 
Centrale et Orientale) finanŃat de Uniunea Europeană sub egida Academiei Române, Comitetului 
NaŃional UNESCO pentru Dezvoltare Culturală şi Pôle Universitaire Européen de Lorraine sub forma unui 
site web destinat cetăŃenilor de peste hotare  http://www.euromost.org/cultures/EN/index.asp 

 
Numele şi adresa angajatorului Uniunea Europeană, Pôle Universitaire Européen de Lorraine, www.euromost.org  
Tipul activităŃii sau sectorul de 

activitate 
Cercetare/educaŃie 

Perioada 1998 
FuncŃia sau postul ocupat Profesor  

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Predarea disciplinelor istorie şi cultura civică 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală nr. 49, Vatra Luminoasă, Bucureşti 
Tipul activităŃii sau sectorul de 

activitate 
EducaŃie 

Perioada 1990-1991 
FuncŃia sau postul ocupat Profesor 

ActivităŃi şi responsabilităŃi 
principale 

Predarea disciplinelor limba franceză şi geografie 

Numele şi adresa angajatorului Şcoala generală Albota, judeŃul Argeş 
Tipul activităŃii sau sectorul de 

activitate 
EducaŃie 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

Curs de ghizi turistici (internaŃional)  

Limba maternă Româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaŃie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba slovacă  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

Aptitudini şi competenŃe artistice Nu este cazul 
Aptitudini şi competenŃe sociale Spirit de echipă, abilitate în lucrul cu tinerii şi adulŃii, comunicare interactivă, cooperare cu studenŃii, 

tinerii absolvenŃi şi cadrele didactice, dorinŃă de continuă perfecŃionare, corectitudine, spirit analitic. 
Aptitudini şi competenŃe 

organizatorice 
Preşedintele Comisiei de Etică a UniversităŃii Creştine „Dimitrie Cantemir”,  

   Membru în Senatul UniversităŃii Creştine „Dimitrie Cantemir” 
Secretar științific al Facultății de Istorie UCDC 
Responsabil din partea FacultăŃii de Istorie a UCDC privind programul Erasmus (mobilitate 
interculturală), Alumni, relaŃii internaŃionale, proiecte şi cercetare ştiinŃifică, învăŃământul la distanŃă 
Îndrumare şi coordonare ştiinŃifică în domeniul istoriei, practicii pedagogice și de specialitate, 
tenacitate, spirit analitic, aptitudini de lider 

 
 

Aptitudini şi competenŃe tehnice Word, Excel, Power Point, Acces, navigare internet, noŃiuni web design 

 
 

Permis de conducere Categoria B (martie 1994), Toyota Corolla 

Alte aptitudini şi competenŃe Atestat de cunoaştere a limbii engleze (2002, M.E.C., Centrul de Limbi Străine) 
Certificat de calificare – lucrător cu studii medii în aparatul de stat – stenodactilograf (1990, Liceul de 
Filologie-Istorie Câmpulung Muscel, jud. Argeş) 

  

 

 


