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Despre mine  Biblioteca mea Competențele mele Interesele mele Candidaturile mele

 Adăugați un pro�l în altă limbă  Partajați  Setări

Pro�l    Ieșire

 Partajați Mai mult

„Știați că puteți crea un CV profesional după pro�lul dumneavoastră Europass? Creați-vă acum CV-ul sau urmăriți tutorialul video pentru a a�a
cum."

 Formatul datei

23/04/2019

 Modi�că

Paul-Claudiu Cotîrleț

English română

 Modi�că

Informații personale 

Informații cu caracter personal

Gen: Masculin

Cetățenie: română

Date de contact

 cotirlet_claudiu@yahoo.com  cotirlet.paul@ub.ro

  +40 234588884

Adresă

 Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, Calea Mărășești, nr. 157
600115 Bacău, România

  Experiența profesională 

Modi�că ȘtergeLector Universitar
Facultatea de Litere - Universitatea „Vasile Alecsandri”
02/2019 – În curs Bacău, România

• țin prelegeri în fața studenților în conformitate cu programa analitică;
• efectuez muncă de cercetare în domeniul de specialitate;
• coordonez studiul individual al studenților;
• sunt implicat în munca de cercetare și în cea academică;
• public manuale/suporturi de curs sau alte materiale folositoare studenților;

Modi�că ȘtergeConsilier Parlamentar - Cabinet Chestor
Senatul României
01/2013 – 12/2016 București, România
- elaborează și redacteză comunicate de presă, întrebări și interpelări adresate instituţiilor centrale ale statului;
- monitorizează activitatea angajaţilor de la biroul senatorial din colegiul uninominal;
- informează privind noutăţile apărute în mass media;
- propune proiecte de legi din domeniul de competenţă.

Modi�că ȘtergeDirector executiv
SC MALP SRL
10/2010 – 12/2012 Moinești, România
- stabilește obiectivele generale;
- identi�că oportunităţile de afaceri;
- reprezintă �rma în relaţiile protocolare cu furnizorii, clienţii și alte organizaţii cu impact real/potenţial asupra
rezultatelor �rmei;
- asigură managementul �rmei;
- asigură reţeaua de relaţii necesare dezvoltării activităţii �rmei.

Consilier Parlamentar

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/dashboard
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/my-library
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/my-skills
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/my-interests
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/application-tracker/dashboard
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-193054?lg=OR&sublg=ro
mailto:cotirlet_claudiu@yahoo.com
mailto:cotirlet.paul@ub.ro




 Adăugați experiența profesională

Modi�că ȘtergeConsilier Parlamentar
Senatul României
12/2019 – În curs București, România

• comunicare strategică;

• mass-media;
• PR și afaceri europene;
• monitorizarea procesului legislativ.

Modi�că ȘtergeSubprefect
Instituția Prefectului Bacău
09/2019 – 12/2019 Bacău, România
1) Analizarea activității desfășurate de serviciile publice deconcentrate, de serviciile publice comunicare de
pașapoarte și serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor și elaborarea
de propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora;
2) Examinarea, împreună cu conducătorii serviciilor publice deconcentrate și cu autoritățile administrației publice
locale, a stadiului de execuție a unor lucrări și acțiuni care se derulează în comun;
3) Consultarea conducătorilor serviciilor publice deconcentrate cu privire la ordinele prefectului prin care se stabilesc
măsuri cu caracter tehnic sau de specialitate, potrivit legii;
4) Dispunerea de măsuri în vederea organizării ședințelor colegiului prefectural, stabilirea, după consultarea
conducătorilor serviciilor publice deconcentrate, a ordinii de zi și a listei invitaților, pe care le înaintează prefectului;
5) Gestionarea și urmărirea măsurilor dispuse de către prefect în calitate de președinte al comitetului județean pentru
situații de urgență, precum și a hotărârilor luate în cadrul comitetului județean pentru situații de urgență;
6) Asigurarea conducerii operative a instituției prefectului, cu excepția cancelariei prefectului.

Modi�că ȘtergeConsilier Parlamentar
Senatul României
03/2018 – 09/2019 București, România

Modi�că ȘtergeSecretar de stat
Ministerul Culturii și Identității Naționale
11/2017 – 03/2018 București, România
- contribuie la realizarea misiunii și a obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea și aplicarea unui
management performant, prin realizarea e�cientă a legăturilor funcţionale dintre subdiviziunile și structurile
organizaţionale din sfera de competenţă a ministerului;
- conduce activitatea Departamentului Identitate Naţională cunoscut și sub numele de Centenar.
Alte sarcini de bază:
1. coordonarea procesului de elaborare a programelor de dezvoltare strategică, a planurilor de activitate ale
ministerului;
2. asigurarea elaborării documentelor de politici publice în domeniu, a proiectelor de acte legislative și normative în
domeniile de activitate încredinţate ministerului, urmărirea executării acestora;
3. asigurarea avizării proiectelor de acte legislative și normative, parvenite de alte autorităţi publice;
4. coordonarea procesului de asigurare a ministerului cu personal, menţinerea și dezvoltarea acestuia;
5. asigurarea monitorizării, evaluării și elaborării informaţiilor privind realizarea obiectivelor și a direcţiilor strategice
de activitate ale ministerului.

Modi�că ȘtergeConsilier Parlamentar - Cabinet Secretar General
Senatul României
09/2017 – 11/2017 București, România
- pregătește documentele necesare desfășurării activităţii secretarului general;
- analizează și programează activităţile propuse pentru agenda de lucru a secretarului general;
- elaborează studii, analize, expuneri necesare desfășurării și susţinerii activităţii secretarului general;
- înregistrează ordinele emise de secretarul general și le comunică structurilor interesate;
- primește și înregistrează lucrările și corespondenţa adresate secretarului general;
- efectuează lucrările de secretariat;
- primește reclamaţiile și sesizările adresate secretarului general și întocmește propuneri de soluţionare a acestora;
- organizează audienţele ţinute de secretarul general.

Modi�că ȘtergeConsilier Parlamentar - Șef Cabinet Vicepreședinte
Senatul României
01/2017 – 09/2017 București, România
- asigură activităţi de secretariat;
- înregistreză corespondenţa de la și spre alte instituţii și direcţii;
- colectează și înaintează spre aprobare pontajele de prezenţă ale salariaţilor din cadrul cabinetului;
- asigură relaţii de bună colaborare cu direcţiile și departamentele din cadrul instituţiei.





  Educație și formare profesională 

 Adăugați experiențe în materie de educație și formare

Modi�că ȘtergeDiplomă de Doctor

Facultatea de Istorie - Universitatea București
09/2012 – 11/2017  Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, București , 030018 , București , România
istorie.unibuc.ro

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeCerti�cat de Absolvire

Centrul de Dezvoltare Socială T&CO
02/02/2022 – 13/02/2022  Str. Balusescu nr.2, parter , 700309 , Iași , România
https://www.centruldezvoltaresociala.ro/

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeDiplomă de Master

Facultatea de Istorie - Universitatea București
10/2010 – 07/2012  Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, București , 030018 , București , România
istorie.unibuc.ro

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeDiplomă de Licență

Facultatea de Istorie - Universitatea București
10/2007 – 07/2010  Bd. Regina Elisabeta 4-12 Sector 5, cod 030018, București , 030018 , București , România
istorie.unibuc.ro

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeCerti�cat de Absolvire

Institutul Diplomatic Român
10/2010 – 03/2011  Bd. Primăverii nr. 17, Sector 1 , 011972 , București , România
http://www.idr.ro/arhitectura-protocolului-eticheta-si-arta-comunicarii-diplomatie/

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeCerti�cat of Attendance - IBEI Summer School of the Mediterranean

Institut Barcelona D'Estudis Internacionals
11/07/2011 – 15/07/2011  Carrer de Ramon Trias Fargas, 25 , 08005 , Barcelona , Spania
https://www.ibei.org/en



Competențe lingvistice

 Modi�că / AdaugăLimbă(i) maternă(e)

română
Limbă maternă

Altă limbă (Alte limbi)

Comprehensiune orală

     
A1 - Utilizator de bază

Citit

     
A1 - Utilizator de bază

Conversație

     
A1 - Utilizator de bază

E i i ă

suedeză

Comprehensiune orală

     
C2 - Utilizator experimentat

Citit

     
C1 - Utilizator experimentat

Conversație

     
C1 - Utilizator experimentat

E i i ă

engleză

http://istorie.unibuc.ro/
https://www.centruldezvoltaresociala.ro/
http://istorie.unibuc.ro/
http://istorie.unibuc.ro/
http://www.idr.ro/arhitectura-protocolului-eticheta-si-arta-comunicarii-diplomatie/
https://www.ibei.org/en


Exprimare scrisă

     
A1 - Utilizator de bază

Scris

     
A1 - Utilizator de bază

Exprimare scrisă

     
C1 - Utilizator experimentat

Scris

     
C1 - Utilizator experimentat



Competențe digitale

Testați-vă competențele digitale

Modi�că ȘtergeMicrosoft Word Microsoft O�ce Microsoft Excel Social Media

Microsoft Powerpoint Adobe photoshot



  Conferințe și seminare 

Modi�că ȘtergeInstitutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului
Românesc, Universitatea de Vară-Râmnicu Sărat
23/08/2009 – 31/08/2009 Hotel Poienița - Râmnicu Sărat

Experienţa unei detenţii politice.Comunismul în România - Despre ideologie, justiţie și moarte

Modi�că ȘtergeThe 4th International Balkan Annual Conference, “Turkey and Romania:
Historical Ties and Future Collaborations in the Balkans”
15/10/2014 – 18/10/2014 University of Bucharest

Paper entitle: The Aromanians at the time of the two Balkan wars

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeConferinţa Naţională a Tinerilor Cercetători (CNTC 2015), Edition I, organized
by Romanian Association of Young Scholars
12/12/2015 Rin Grand Hotel Bucharest

Paper entitle: Alegerile electorale în România postcomunistã. Studiu de caz: Alegerile în Moinești

Informații suplimentare 

Modi�că Șterge1st International conference on „Business, Economics, Social Science &
Humanities” (BESSH-2016)
29/02/2016

Paper entitle: The origins of football in the Balkan Peninsula. Case study: The apparition of the „king of sports” in
Bosnia and Herzegovina and Romania 

Modi�că ȘtergeInternational Conference on Arts, Social Science, Economics and Education�
09/03/2016 – 10/03/2016 University of St.Michael’s College Toronto-Canada

Paper entitle: From the ancient forms of the ball game to the modern football

Modi�că ȘtergeIV International Conference on Empiric Economics and Social Science
03/07/2021 – 04/07/2021 Bardirma Onyedi Eylul University Turkey

Paper entitle: First elections for the European Parliament after Romanian’s accesion to the European Union in the
homeland of the “black gold” – Moinești 

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeWorld Congress of Sociology of Sport and Sociocultural Studies of Sport ISSA-
ALESDE-CLACSO 2021 Virtual Congress
15/11/2021 – 19/11/2021

Paper entitle: The effects of the �xed matches concerning the development of Romanian football at the beginning of
the new millennium

Informații suplimentare 



 Adaugă conferințe și seminare



  Publicații 

 Adăugați publicații

Modi�că ȘtergePolitică, fotbal și diplomație în Peninsula Balcanică (1896-1933)
2018

Editura Magic Print, Onești, ISBN: 978-606-622-382-9

Modi�că ȘtergeCaiet de seminar: Celebrăm România (1918-2018)
2018

Editura Paideia, București, ISBN: 978-606-748-274-4

Modi�că ȘtergeErgonomie
2021

Editura „Alma Mater”, Bacău, ISBN: 9786065275904

Modi�că ȘtergeO istorie a clubului Petrolul Moinești în interviuri și imagini
2021

Editura Magic Print, Onești, ISBN: 978-606-622-574-8

Modi�că ȘtergeNoua Utopie
2018

Editura Paideia, București, ISBN: 978-606-748-273-7

Modi�că ȘtergeReligion and Sport in the Middle East Societies. How to Make Them Unite
People Again? A Glace Into Modern History
2022

Editura Astra Museum, Sibiu, ISBN: 978-606-733-331-2

Modi�că ȘtergeÎncrederea generației neîncrederii
2022

Editura Astra Museum, Sibiu, ISBN: 978-606-733-332-9

Modi�că ȘtergeUn intelectual sub lupa Securității. Documente, mărturii și interviuri
2022

Editura Astra Museum, Sibiu, ISBN: 978-606-733-333-6



Distincții onori�ce și premii 

 Adăugați distincții onori�ce și premii

Modi�că Șterge50 leaders for Romania
National Coalition for the Modernization of Romania
03/09/2016

Title offered for the involvement in the process of modernization of Romania



  Proiecte 

Modi�că ȘtergeRealitate augmentată la Ubc: vizualizarea 3D a activității didactice – AR@UBc
04/2022 – Prezent
Expert monitorizare în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0072

Modi�că ȘtergeAlege UBc! Comunicare și consiliere educațională în vederea facilitării
accesului la învățământul superior pentru elevii din mediile defavorizate - BE-
UBc
04/2022 – Prezent
Expert comunicare în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2022-0069



  Adaugă o secțiune nouă

 Adăugați proiecte

p p



  Rețele și a�lieri 

 Adaugă rețele și a�lieri

Modi�că ȘtergeMembru al colectivului de redacție - revistă - International Journal of Human
Movement and Sports Sciences
08/2021 – Prezent

Informații suplimentare 

Modi�că ȘtergeMembru al Grupului de Analiză Socială și Identitate Europeană (GASIE) din
cadrul Facultății de Litere - Universitatea Vasile Alecsandri
10/2021 – Prezent

Modi�că ȘtergeMembru al Societatii Internationale de Istorie a Educatiei Fizice si Sportului
(ISHPES)
03/2017 – Prezent

Informații suplimentare 



Permis de conducere 

B1

B

Modi�că Șterge



Recomandări 

 Adăugați recomandări

Modi�că ȘtergeVasile Nistor Vicepreședinte - Senatul României

 +40 734339115

Am coordonat echipa sa de consilieri parlamentari

Modi�că ȘtergeConstantin Hlihor Profesor Universitar

 hlihor121@gmail.com  +40 745078490

A fost coordonatorul lucrării mele de licență.

Locuri de muncă în instituțiile Uniunii Europene Declarație de con�dențialitate Politica lingvistică

Accesibilitatea conținutului web

https://europa.eu/european-union/about-eu/working_ro
https://europa.eu/europass/ro/protection-your-personal-data
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/language-policy_ro
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/accessibility_ro

