
1 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

 

Informații personale  

Nume / Prenume Spînu Cezar Ionuț 

Adresă Craiova, Str. Desnățui nr. 23, bl. A11, sc. 1, ap. 1 

  

E-mail spinu_cezar@yahoo.com 
  

Naționalitate română 
  

Data nașterii 14.09.1967 

Sex Masculin 
  

Experiența 
profesională 

 

Perioada 2016 – prezent  

Funcția sau postul ocupat Rector Universitatea din Craiova 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Management universitar 

Perioada 2012-2016  

Funcția sau postul ocupat Prorector Universitatea din Craiova 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Management universitar 

Perioada 2011-2012 

Funcția sau postul ocupat Director de departament 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Exacte, Departamentul Chimie  

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Management universitar 

Perioada 2008-2011 

Funcția sau postul ocupat Decan 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 

Tipul de activitate Management universitar 

Perioada 2007-2008 

Funcția sau postul ocupat Secretar științific 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 

Perioada 2008-prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar doctor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 
 

Perioada 2004-2008 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 

Perioada 1999-2004 
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Funcția sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 

Perioada 1996-1999 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 

Perioada 1993-1996 

Funcția sau postul ocupat preparator 

Numele și adresa 
angajatorului 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Chimie 

  

Educație și formare  
 

Perioada 2016 

Calificarea/diploma 
obținută 

Certificat de atestare a competențelor profesionale, Universitatea Politehnică din București,  
Ministerului Educației și Cercetării, Științifice -Program postuniversitar de formare și dezvoltare 
profesională continuă –MANAGEMENTUL RISCULUI 

Disciplinele principale 
studiate/competențe 

profesionale dobândite 

Competențe profesionale dobândite: 
- Dezvoltarea de proiecte profesionale privind inițierea, dezvoltarea și managementul 

afacerilor sustenabile, cu utilizarea de metode și tehnici specifice domeniului 
 

Perioada 2014 

Calificarea/diploma 
obținută 

Certificat de absolvire EVALUATOR PROIECTE emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Autoritatea Naţională pentru Calificări şi a Ministerului Educaţiei 
Naţionale 

Disciplinele principale 
studiate/competențe 

profesionale dobândite 

Competențe profesionale dobândite: 

- Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor  
- Pregătirea personală pentru evaluare  
- Organizarea procesului de evaluare  
- Evaluarea propunerii de proiect  
- Validarea evaluării 
- Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte 

 

Perioada 2012 

Calificarea/diploma 
obținută 

Certificat de absolvire MANAGER PROIECT emis sub egida Ministerului Muncii, Familiei și 
Protecției Sociale, Consiliului Național de Formare Profesională a Adulților și a Ministerului 
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului 

Disciplinele principale 
studiate/competențe 

profesionale dobândite 

Competențe profesionale dobândite: 
- Stabilirea scopului proiectului 
- Stabilirea cerințelor de management integrat 
- Planificarea activităților și jaloanelor/Gestiunea utilizării costurilor și resurselor operaționale 
- Realizarea procedurilor pentru proiect 
- Managementul riscurilor/Managementul echipei de proiect 
- Managementul comunicării în cadrul proiectelor/Managementul calității proiectelor 

  

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma 
obținută 

Specializare pe teme educaționale 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea Bourgogne-Dijon, Franța 

Perioada 1994-2000 
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Calificarea / diploma 
obținută 

Doctor în Științe Exacte, Domeniul Chimie 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma 
obținută 

Diploma de chimist 

Numele și tipul instituției 
de învățământ/furnizorului 

de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Chimie 

  

Aptitudini și 
competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

 Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Franceză B2 B2 B2 B2 B2 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

  

Competențe și abilități sociale Devotament, spirit de echipă, bun suport motivațional pentru ceilalți, adaptabilitate, 
sociabilitate. Responsabilitățile ca secretar științific, director de departament, decan, 
prorector și rector, precum și lucrul alături de colegii mei  din proiectele de cercetare în 
care am fost membru de echipă m-au ajutat să-mi perfecționez aceste abilități. 

  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Leadership (conducător). Prin responsabilitățile pe care le-am asumat din 2007 până în 
prezent mi-am perfecționat spiritul de organizator și capacitatea de a-i motiva și atrage 
în demersuri constructive pe membrii echipelor cu care am lucrat. Experiența ca director 
de departament, secretar științific, decan, prorector și rector, precum și cea ca director 
la cinci proiecte de cercetare m-au ajutat să-mi dezvolt temeinice competențe 
organizatorice, să-mi utilizez energia, dinamismul și creativitatea în beneficiul instituției 
pe care am reprezentat-o și pe care o reprezint. 

  

  

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizator experimentat al aplicațiilor pachetului Microsoft Office 2007: Word, Excel, 
Outlook, PowerPoint, Access, Visio, Publisher 

  

  

  
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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Informații suplimentare 

 
 

 Expert pe termen lung - contract POSDRU/86/1.2/S/62485, 2010-2013 "Sistem 
de formare şi evaluare centrat pe student, Online, la discipline fundamentale de 
licenţă şi masterat din învăţământul superior tehnic”; 

 Director de laborator în cadrul proiectului "Infrastructură de cercetare în stiinte 
aplicate” (INCESA) Contract POS/CCE-CDI 256/28.09.2010; 

 Director - "Laborator de analize fizico-chimice”, Contract POS/CCE-CDI, 
competiţia Impact 2006, cod 34; 

 Director proiect: Universitatea Antreprenorială – sistem de educaţie 
superioară şi de formare pentru piața muncii din România prin acordarea 
de burse pentru doctoranzi şi cercetători postdoctorat si implemetarea de 
programe de formare antreprenoriala innovative, Cod proiect:  123990,  Axa 
prioritară 6: Educație și competente, Prioritatea de investiții – 10.iv. 
Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, 
facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație 
și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru 
anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și  
dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de 
învățare duale și de ucenicie, Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului 
absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc 
un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de 
muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial 
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă 
conform SNCDI,  Valoare: 7,082,571.00  lei, perioada:  2019-2022; 

 Director proiect:  HUB-UCv - Centru Suport pentru Proiecte CD 
Internaţionale pentru regiunea Oltenia, Cod proiect: 107885,  
Apel: CENTRE-SUPORT - Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale 
programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI 
internaţionale, Valoare: 2,803,318.14 lei, perioada:  2020-2023. 

Cursuri susținute: 
- Chimie generală (Agricultură, Agromontanologie, Electromecanică-FR) 
- Chimie anorganică (TPPA, IM, Biologie)/Chimie anorganică și analitică (CEPA) 
- Chimia materialelor (Automatică)/Chimie bioanorganică (Biochimie Tehnologică, 

Chimia Mediului)/Structura compușilor anorganici (Chimie) 
- Sinteze și analize structurale de compuși anorganici (Master-Chimie Aplicată și 

Calitatea Mediului)/Combinații complexe bioactive (Master-Chimia Compușilor 
Biologic Activi) 

 Activitate științifică: 

  123 lucrări publicate, dintre care: 
-    cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS: 7 
- manuale universitare: 7 
- articole publicate în reviste cotate ISI: 42 
- articole publicate în alte reviste și lucrări prezentate la conferințe: 67 

  18 granturi/contracte de cercetare, dintre care: 
- granturi/contracte de cercetare-dezvoltare internaționale obținute prin  

competiție: 6  
- granturi/contracte de cercetare-dezvoltare naționale obținute prin competiție:10 
- granturi/contracte de cercetare-dezvoltare naționale cu agenți economici: 2 

  Citări în reviste cotate ISI, patente și cărți de specialitate: 
- Web of Science: 290 (h-index=10) 
- Scopus: 326 (h-index=10) 
-     Google Scholar:  478 (h-index=11). 
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Membru în comunități academice: 
- Vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor; 
- Membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior; 
- Membru al Consiliului Agenției de Credite și Burse de Studii; 
- membru al Societății de Chimie din România; 
- Expert Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior 

(ARACIS), domeniul Științe Exacte; 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

februarie 2022 
 


