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Informaţii personale
Nume / Prenume
Addresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

FARTUSNIC CIPRIAN
Str. Constantin Brancusi, nr 1 Bucureşti, 030421, România
+ 40 21 315 87 05
+ 40 21 315 87 05

Mobile: +40 723 32 88 51.

cipf@ise.ro
Română
15.08.1975
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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Martie 1999 – prezent
Cercetător ştiinţific principal gr. I
• Participarea la elaborarea de studii evaluative şi analize în domenii cheie privind :
performanţa internă şi externă a sistemului de educaţie, formarea profesională iniţială
şi continuă, educaţia permanentă, învăţământul în mediul rural, educaţia pentru
populaţii dezavantajate, violenţa în şcoală, dimensiunea de gen, parteneriatul şcoalăsocietate civilă.
• Participarea la pilotarea şi monitorizarea unor proiecte de intervenţie în domeniul
educaţiei şi formării profesionale
• Coordonarea procesului de elaborare de documente curriculare în cadrul unor
proiecte strategice desfăşurate la nivel naţional (noi programe școlare pentru clasele
III-VIII, noul plan cadru pentru învățământul gimnazial, noi programe privind CDS)
• Participarea la activităţi de formare a cadrelor didactice, personalului de
conducere din învățământul preuniversitar
• Monitorizare a impactului formării pe diferite teme din domeniul educaţiei atât în
sistem clasic cât şi blended learning şi online (management educaţional, educaţie
pentru cetăţenie democratică, combaterea violenţei, parteneriatul şcoală-comunitate)
• Participarea la dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea de proiecte
europene (Socrates, Leonardo da Vinci, Programe Cadru, Erasmus+, Banca
Mondială, UNICEF, CEDEFOP) pe teme de educaţie
• Contribuţie la formularea de documente de politică educaţională și strategii
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(reducerea părăsirii timpurii a școlii, incluziune, drepturile copilului, dezvoltare curriculară
etc.)
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştirbei Vodă nr.37, 010102, Bucureşti, România
Cercetare-dezvoltare în domeniul educației

Martie 2014 – Ianuarie 2018
Director General
• Asigurarea managementului operațional şi coordonarea activității ştiinţifice a
Institutului;
• Reprezintarea Institutului în relaţiile cu Ministerul Educației şi cu alte organizaţii
guvernamentale şi non-guvernamentale din domeniul cercetării şi educaţiei;
• Preşedinte al consiliului de administrație şi membru în consiliul științific;
• Participă la structurile consultative şi operaţionale constituite de MEN la acţiuni privind
inițierea, implementarea sau evaluare unor programelor de reformă/politici
educaționale;
• Reprezintă institutul în cadrul unor evenimente științifice naționale și internaționale.
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştirbei Vodă nr.37, 010102, Bucureşti, România
Managementul cercetării

Ianuarie 2011- Iunie 2012
Director adjunct
• Participare la activitățile de management strategic și operațional ale Institutului:
proiectarea activităților și planurilor de cercetare multi-anuale și anuale, monitorizarea
și evaluarea activității științifice; dezvoltarea de parteneriate de cercetare; elaborarea
criteriilor de performanță și evaluarea personalului etc.
• Verificarea respectării normelor și procedurilor interne ale organizației
• Reprezentarea instituției atât în cadrul întâlnirilor profesionale cât și a evenimentelor
publice
• Participare la managementul activității editoriale a institutului cât și la elaborarea și
aplicarea planului de promovare instituțională
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştirbei Vodă nr.37, 010102, Bucureşti, România
Managementul cercetării

2004-prezent
Cadru didactic asociat
Curs Politici educaţionale în cadrul programului de Master Politici Publice și Integrare
Europeană , Facultatea de Stiinte Politice
Curs optional Politici educaţionale în cadrul programului de studii de licenta, Facultatea de
Stiinte Politice
Curs Proiectarea si evaluarea programelor de formare, Facultatea de Psihologie și Științele
Educației, Universitatea București
Curs Teorii moderne ale învățării, Facultatea de Litere, Masterat didactic, Universitatea
București
SNSPA Str. Povernei, nr.6-8, sect.1, Bucureşti, 021/3180887
UNIVERSITATEA Bucuresti, Bd. Kogalniceanu nr 34-46, sect 1, București, 021/3077300
Învăţământ superior

2

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2005-prezent
Expert
Dezvoltarea şi implementarea unor proiecte finanţate din programe europene şi
internaţionale în domeniul învățării permanente
Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente - ODIP
Str. Stirbei Vodă 76, sect 1 Bucuresti (www.odip.ro)
Învățare pe parcursul întregii vieți
2004-prezent
Coordonator programe
Dezvoltarea şi implementarea unor proiecte de cercetare finanţate din programe europene
şi internaţionale în domeniul educației și formării profesionale
TEHNE – Centrul pentru Inovare in Educatie
Str. Dr Louis Pasteur nr 54, sect 1 Bucuresti (www.tehne.ro)
Educație și formare profesională inițială

1997-2000
Asistent proiect
Participare la implementarea unor proiecte de cercetare finanţate din programe europene
şi internaţionale în domeniul politicilor publice
Societatea Academică din România, Centrul Român de Politici Publice
Str. Mihai Eminescu nr 61, sect 2, Bucureşti (sar.org.ro)
Activități de cercetare în aria politicilor publice (politici educaționale, politici privind
administrația locală și centrală)

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
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2000-2008
Doctor în ştiinţele educaţiei
Titlul tezei: Participarea societăţii civile la reforma învăţământului din România; rolul
organizaţiilor nonguvernamentale
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
ISCED 6
1999-2000
Master
Politici Publice
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
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formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

ISCED 5

1994-1998
Diplomă de licenţă
Filosofie, specializarea Filosofie moral-politică
Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie
ISCED 5
1990-1994
Diplomă de bacalaureat
Matematica-fizică
Liceul Teoretic Petru Rares Piatra Neamţ
ISCED 3

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Auto-evaluare
Nivel european

Ascultare

(*)

Engleză

C1

Franceză

B1

Spaniolă

Competenţe şi abilităţi sociale

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Utilizator C1 Utilizator C1 Utilizator C1 Utilizator C1 Utilizator
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator B1 Utilizator B2 Utilizator
independent
independent
independent
independent
independent
A1 Utilizator B1 Utilizator A1 Utilizator A1 Utilizator A2 Utilizator
elementar
independent
elementar
elementar
elementar
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine
Lucrul în echipă: utilizat în organizarea şi desfăşurarea temelor de cercetare, activitatea
de formator
Competenţe interculturale: dobândite ca experienţă de lucru în proiecte internaţionale si
în activitatea de formator.
Competenţe de comunicare şi negociere: utilizate în activitatea de cercetare şi în
activitatea de formator.
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Manager de proiect şi membru în echipele de organizare a evenimentelor de promovare,
seminarii de lucru în cadrul unor programe de cercetare naţionale şi internaţionale

Competenţe şi aptitudini
tehnice

Competenţe în domeniul proiectării şi aplicării metodologiei şi instrumentelor de cercetare
în domeniul educaţiei, analiza statistică a datelor cantitative, utilizarea TIC în proiectarea
materialelor de învăţare, evaluarea de program şi de proiect, analize de impact, studii de
fezabilitate, elaborarea propunerilor de finanţare în cadrul unor proiecte de cercetare şi
intervenţie cu finanţare publică europeană/internaţională.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere
Informaţii suplimentare

Competenţe de utilizare a programelor Microsoft Office (Word, Power Point, Excell, SPSS,
Moodle, Page Maker).
DA (cat. B)
•

Coordonare şi monitorizare proces dezvoltare nou curriculum în învățământ
preuniversitar
2014-2015 Noi programe școlare pentru clasele III-IV
2015-2016 Noul plan cadru pentru învățământul gimnazial
2016-2017 Noi programe școlare pentru învățământul gimnazial (clasele V-VIII)

•

Expert evaluare proiecte europene în domeniul educației
EU Comission, Horizon 2020 Program, H2020-SC6-CO-CREATION-2016-2017 _REA și
H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016_REA (2016, 2017)
Evaluator, EU Comission, Framework 7 Program, FP7-SSH-2013-2 Call (2013)
Evaluator, EU Comission, Framework 7 Program, FP7-SSH-2012-1 Call (2012)

•

Coordonare şi monitorizare proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul educaţiei
Coordonator sau membru in echipa de coordonare şi monitorizare a peste 25 de proiecte
internaţionale finanţate de UNICEF, World Bank Institute, World Learning, Leonardo da Vinci,
Socrates, European Training Foundation, Open Society Foundation, Brookings Institution etc.
Exemple de proiecte relevante:
- Membru în echipa local de experți. Raport național OECD privind evaluarea și examinarea
în sistemul de educație din România. UNICEF și OECD, 2017
- Membru în echipa local de experți, Studiu național privind investițiile în educație, UNICEF
România (2014-2015)
- Extinderea proiectului ZEP în comunități din județe cu nivel ridicat de abandon școlar (20092015), ISE și UNICEF Romania; Campania Națională Hai la școală!
- Coordonator România – Out of school children Global Campaign, UNICEF și UIS (20102012)
- Prezent! Stimularea participării la formarea continuă a angajatilor aflati în situatie
de risc pe piata muncii – informare, constientizare si acces la învătare de calitate
peparcursul întregii vieti, Asociatia Observator pentru Dezvoltarea Invatarii Permanente;
- Coordonator Romania proiect LLL ELDER – Elder Experience New Knowledge (20102012)
- Coordonator Romania proiect LLL SKRAT – Strategic Competences for Know How
Retention (2008-2010)
- DYCOWFI (Dynamic Competences in Wood and Furniture Sector) – Lifelong Learning
Program (2007-2009);
- REINFORCE METAL (Development of Competences in Metal Sector) – Lifelong Learning
Program (2007 – 2009);
- Training Links – proiect Leonardo da Vinci (2004-2006);
- Metalcert – Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale – proiect Leonardo da Vinci
(ES/06/B/F/PP-149430 – 1006/2008)
- Tools Training – proiect Grundtvig, Socrates (2004-2006);
- Strategii instituţionale de combatere şi prevenire a violenţei şcolare – proiect UNICEF
(2006);
- Competenţe în Societatea Cunoaşterii – proiect Leonardo da Vinci (2004/2006);
- Participarea copiilor şi tinerilor romi la educaţie – proiect UNICEF (2003/2005);
- Educaţia în mediul rural – proiect al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă
(2000-2002);
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- Lifewide Learning Gateways – Jobrotation model, proiect Grundtvig 2, Parteneriate pentru
Învăţare, Agenţia Naţională Socrates (2000).
•
-

-

-

•

Activităţi de evaluare de proces/impact al unor programe şi proiecte în domeniul
educaţiei şi formării profesionale

-

Membru în echipa de experți care realizează analiza de nevoi a sistemului de educație și
formare profesională pentru Ministerul Educației Naționale în vederea fundamentării
documentelor de programare 2014-2020.
Coordonator echipă evaluare a programului de formare Cadru Didactic – Un profesionist în
sistemul de învățământ, POSDRU/87/1.3/S/53889, instituție contractantă UMPFE (20112013)
Membru al echipei de evaluatori ai Comisiei Europene, Programul Cadru 7, Apelul FP7-SSH2013-2 (2013)
Membru al echipei de evaluatori ai Comisiei Europene, Programul Cadru 7, Apelul FP7-SSH2012-1 (2012)
Membru al echipei de evaluatori ai programului POS DRU, evaluare ad-hoc Axa 5.1 (Kantor și
KPMG, 2010/2011)
Membru al echipei de cercetare in cadrul proiectului ,,Parteneriate active şcoală-întreprindere
pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”, POSDRU/85/1.1/S/63196
(2011).
Coordonator echipă de evaluare a programului Măsuri complementare de finanţare a
mobilităţilor COMENIUS 2011, ANPCDEFP (2011)
Membru al echipei de cercetare care a realizat evaluarea sistemului naţional de formare
continuă a cadrelor didactice (2009).
Membru al echipei de cercetare care a realizat evaluarea politicilor de integrare a copiilor cu
CES în învăţământul de masă (2009).
Expert local în cadrul evaluării ex-ante a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea

-

-
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Activităţi de formare şi monitorizare a impactului activităţilor de formare
Formator în cadrul proiectului Grundtvig INOVATE, coordonator ITOL Romania (2012);
Formator în cadrul programului de formare pentru directori al MECTS in aria Prevenirii
absenteismului și abandonului în școli cu populație școlară romă (2011, 2012);
Formator în cadrul proiectului structural Tinerii împotriva violenței!, coordonator MECTS 2009(2010-2011);
Formator în cadrul proiectului LLL Grundtvig ELDER Learning, coordonator Fondo Formacion
Euskadi, Spania (2011);
Formator în cadrul programului Phare 2006 Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări,
FCG International (2008);
Formator în Management de proiect, curs acreditat CCD Neamţ (2008);
Formator curs politici educaţionale în cadrul proiectului Formare în politici publice pentru
decidenţi, Konrad Adenauer Stiftung (2008);
Formator în cadrul proiectului Educaţia imaginativă şi integrarea copiilor cu CES. Focalizare
pe copiii cu ADHD, ISE şi IERG, Frazer University Canada(2008);
Formator/tutor în cadrul proiectului Dimensiunea de gen în educaţie coodonat de Institutul de
Ştiinţe ale Educaţiei, finanţat de UNICEF (2007);
Formator în cadrul programului Phare 2004 Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări
CINOP Advies (2007);
Formator în cadrul proiectului Prevenirea şi combatera violenţei şcolare, coodonat de Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, finanţat de UNICEF (2006);
Formator în cadrul proiectului Zone Prioritare de Educaţie, coodonat de Institutul de Ştiinţe ale
Educaţiei, finanţat de UNICEF (2003-2006);
Formator în cadrul activităţilor de evaluare a Proiectului pentru Învăţământul Rural finanţat de
Banca Mondială şi Guvernul României : primul studiu longitudinal (2005-2006), al doilea
studiu longitudinal (2007) ;
Formator de formatori în cadrul proiectului Socrates Grundtvig TooLs Training (2004-2007)
Dezvoltarea competenţelor transversale ale participanţilor la cursurile de formare
dobândite în contexte non-formale şi informale;
Formator în cadrul proiectului Leonardo da Vinci EVA - Evaluarea competenţelor profesionale
coodonat de Fondo Formacion Euskadi, (2004) ;
Formator în domeniul politicilor educaţionale în cadrul proiectului de dezvoltare instituţională a
Observatorului Naţional Moldova, European Training Foundation (2003).
Formator în cadrul programului de dezvoltare a competenţelor profesionale ale
reprezentanţilor administraţiei publice în România, Institutul Naţional de Administraţie
(2002).
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-

Resurselor Umane (2006-2007).
Membru al comisiei evaluatori ai Agentiei Nationale pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) în cadrul acţiunilor Tineret in actiune şi
Comenius (2001 – 20011).
Membru în echipa de evaluare a Proiectului pentru Învăţământul Rural finanţat de Banca
Mondială şi Guvernul României, studiu longitudinal (2006, 2007, 2008).
Membru în echipa de evaluare ex-post a programului Dezvoltarea Resurselor Umane, PHARE
2000 Programul Coeziune Socială şi Economică (2002).
Membru al echipei de evaluare nominalizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru analiza
activităţii curente a Agenţiei Naţionale Socrates (2004).
Membru al comisiei de evaluare Teacher Exchange Program, Comisia Fulbright – (2003).
Observator al procesului de evaluare pentru programul PHARE – Human Resources
Development Program, ca reprezentant al Delegaţiei UE in Romania pentru Regiunea de
Dezvoltare Centru (2002).
Evaluator extern penru Centrul Educaţia 2000+, Membră a Reţelei Fundaţiei pentru o Societate
Deschisă, Proiectul Şanse Egale – Dezvoltare Şcolara in Comunitati cu Romi (2001).
Evaluator in cadrul Societăţii Academice din România, Centrul Român de Politici Publice
CeRPP (1999).
Evaluator extern al Centrului Leonardo da Vinci, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (1998-2001).

•

Participarea la formularea de politici si proiecte de advocacy

-

-

-

2013 - membru în echipa de experți care elaborează strategia privind drepturile copiilor
(Direcția Protecția Copilului și UNICEF România)
2013 – membru în echipa de experți care participă la procesul de programare 2014-2020
în domeniul educației și formării profesionale (analiză de nevoi, strategie, propuneri privind AP
pentru obiectivul tematic 10, consultări privind portofoliul de proiecte), MEN.
2013 – membru în echipa de experți care elaborează strategia în domeniul părăsirii
timpurii a sistemului de educație, Banca Mondială.
2012 – membru în echipa de experți care a elaborat Ghidul privind dezvoltarea
parteneriatelor școală-întreprindere, Proiect POSDRU Pașii FPI, CNDIPT
2011 – membru in echipa de experti care evalueaza situatia copiilor in afara sistemului de
educatie (UNICEF, MEN si ISE) în cadrul inițiativei globale OOSC a UNICEF.
2010-2012 – membru în echipa de experți care elaborează strategia privind dezvoltarea
învățării permanente în România, cu focalizare pe categoriile aflate în situație de risc pe piața
muncii, MEN, coordonator Unitatea de Politici Publice.
2006/2008 – membru în echipa de experţi care a dezvoltat metodologia revizuită de
elaborare a standardelor ocupaţionale şi calificărilor asociate (Programul Phare 2004 EuropAId
121949/D/SV/RO– Înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări).
2005/2007 – membru în echipa de experţi care a contribuit la redactarea Raportului privind
starea educaţiei, prezentat de Ministrul Educaţiei în Parlament (2005, 2006 şi 2007).
2007 – membru în echipa de experţi care realizează studiul longitudinal de evaluare a PIR
(Proiectul pentru Învăţământul Rural – Banca Mondială).
2006-2007 – expert local în cadrul echipei de evaluare a Programului Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.
2006 – membru în echipa de experţi care a dezvoltat materiale de formare şi a
implementat proiectul de strategie privind combaterea şi prevenirea fenomenelor de violenţă
şcolară (parteneriat ISE, MEC şi UNICEF).
2001/2004 – editor al Buletinului Informativ al Programului Şanse Egale pentru copiii romi
prin programe de dezvoltare şcolară şi implicarea părinţilor, Centrul Educaţia 2000+ şi SLO
(Olanda).
2002/2004 – membru în echipa de experţi care a elaborat Monografia de ţară privind
educaţia, formarea şi piaţa muncii în România (Country Monograph on Employment policies
and LLL in Romania), Fundaţia Europeană de Formare – Torino.
2001/2003 – evaluator al impactului programelor comunitare in domeniul educatiei in
Romania (Socrates si Leonardo da Vinci ).
2002/2003 – membru in echipa de cercetare privind extinderea invatamintului obligatoriu studiu de fezabilitate si strategii de implementare.
2000/2002 – membru in echipa de experti care a redactat strategia de crestere a
participarii la educatie a populatiei scolare de etnie rromă.
1998/2000 – membru in echipa de experti care a redactat strategia de dezvoltare a
invatamintului rural din Romania.
1999 - membru in echipa de experti care a redactat strategia de dezvoltare a resurselor
umane din Romania (integrata in Planul National de Dezvoltare).
Ciprian FARTUŞNIC – Curriculum Vitae
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•

Participarea ca expert pe termen lung/scurt în proiecte finanțate din POS DRU

-

Proiect PODCA Dezvoltarea capacității administrative a MEN prin implementarea
managementului strategic și îmbunătățirea leadership-ului instituției, cod SMIS 39174,
Ministerul Educației Naționale, Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
din Fondul Social European (2012-2013)
Proiect Dezbatem politici, creștem expertiză, Cod SMIS: 40667, Centrul Român de Politici
Europene Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social
European (2012-2013)
Proiect POSDRU/3/1.3/S4 Schema de sustinere complementara a mobilitatii europene a
cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar beneficiare ale Programului de Invatare pe
Tot Parcursul Vietii (Llifelong Learning) – coordonator ANPCDEFP.
Proiect POSDRU/62/2.3/S/22025 PREZENT Stimularea participării la formarea continuă a
angajaţilor aflaţi în situaţie de risc pe piaţa muncii, coordonator Asociatia ODIP.
POSDRU POSDRU/87/1.3/S/53889 Cadrul didactic – un profesionist în sistemul de
învăţământ, coordonator UMPFE.
Proiect POSDRU/85/1.3/S/57551 Îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin
reţele parteneriale, coordonator ARACIP.
Proiect POSDRU/85/1.1/S/63196,,Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru
îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”, coordonator CNDIPT.
Proiect POSDRU Revizuirea metodologiilor, instrumentelor şi procedurilor pentru creşterea
calităţii învăţământului profesional şi tehnic, coordonator CNDIPT.

-

-

•

Expertiză în dezvoltare de curriculum

-

Coordonare metodologică proces dezvoltare nou curriculum primar, clasele III-IV (programe
școlare), 2014-2015
Coordonare metodologică proces dezvolare nou plan cadru gimnaziu, 2015-2016
Coordonare metodologică proces dezvoltare noi programe gimnaziu, 2016-2017

-
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- Apostu, O., Fartușnic, C. (2017) L'enseignement obligatoire en Roumanie: une panoplie de
réformes. Revue internationale d'éducation de Sèvres, 73 | 2016, 107-118.
- Toderaș, Fartușnic și Stăvaru (2015) Managementul și guvernanța politicilor publice.
Introducere în politicile pentru învățământul superior. București: Ed.Tritonic.
- Pfrang, A., Hiebl, P., Schultheis, K. coord. ( 2015) Children´s perspective on school, teaching
and learning. Berlin/ Münster/ Wien/ Zürich/ London: Lit-Verlag.
- Ciolan, L. Et all. The Role of Impact Evaluation in Evidence-Based HE Policy Making: The
Constribution of Transparency Tools. în Curaj, A., Deca. L., Egron-Polak, E., Salmi, J. –
editors: Higher Education Reforms in Romania. Between the Bologna Process and National
Challenges, Ed. Springer, 2015.
- Fartușnic, C. - coord. Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar pe baza standardelor
de cost. O evaluare curentă din perspectiva echității. București : Ed Vanemonde, 2014.
- Fartușnic, C., Jigău, M. – coord. School participation in upper secondary education. A
challenge fro the current policies in Romania. National study. Buzău : Ed Alpha MDN, 2014.
- Varly, P., Iosifescu, Ș-C., Fartușnic, C., Andrei, T. și Herțeliu, C. Cost of Non-Investment in
Education in Romania. Final report for UNICEF. București: Ed Vanemonde, 2014.
- Leahu, G. – coord. Ghid Metodologic privind finanțarea învățământului preuniversitar de stat.
București: Ed. Tradiție, 2014.
- Fartușnic, C. Copiii în risc major de abandon: cunoaștere, înțelegere și sprijin în Stanciu,
Stefan (coord.) Stilul de învățare și temperamentul școlarilor – instrumente pentru o educație
creativă, București: Ed. Comunicare.ro, 2013.
- Fartușnic, C. - coord. Analiza situației copiilor aflați în afara sistemului de educație în România.
Studiu național. Buzău : Ed Alpha MDN, 2012.
- Apostu, O., Fartușnic, C. et al. (2012) Copiii care nu merg la școală. Raport de cercetare.
Buzău : Ed Alpha MDN, 2012.
- Eckhert et all. Quality in Developing Learning Cities and Regions - A Guide for Practitioners
and Stakeholders, Ludwig-Maximilians-University Munchen, 2011.
- Fartuşnic, C. et all. Anchetă privind participarea la formarea continuă a angajaților aflați în
situație de risc pe piața muncii, anchetă realizată în cadrul proiectului
POSDRU/62/2.3/S/22025, ODIP, 2011.
- Fartusnic, C și Apostu, O. Raport de impact Măsuri complementare de finanţare a mobilităţilor
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Fartuşnic, C. The Role of Tertiary Sector in Promoting Social Dialogue in Education: the Case
of Romania în Vladimirova, K. (ed) Transformations in Labour: Social Security and Social
Dialogue. Ciela Publishing House, Sofia, 2010.
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Educaţiei, Ed Vanemonde, 2009.
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implementare, rezultate şi măsuri corective, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Reprezentanţa
UNICEF în România, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2008.
Jigău, M., Balica, M., Fartuşnic, Horga, I., Timpul elevilor, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
Reprezentanţa UNICEF în România, Buzău, Ed. Alpha MDN, 2008.
Fartuşnic, C şi Ioniţă, S. Lumini şi umbre. Studiu , SAR şi Brookings Institution, 2008.
Fartuşnic, C. şi Măntăluţă, O. Noul management public în politicile de descentralizare din
sistemul de educaţie în Păunescu, M. (coord.) Management public în România, Iaşi, Ed
Polirom, 2008 (ISBN 978-973-46-0950-5)
Fartuşnic, C et al. Strategii didactice imaginative pentru elevii cu ADHD, Ed. Didactica
Publishing House, 2008 (ISBN 978-973-88675 -5 -0)
Caprini et al Metodologia de elaborare şi revizuire a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor
asociate, CINOP, Class Management Consultants, Editura Aso Print Profile, 2008.
Caprini et al. Ghid pentru aplicarea metodologilor de elaborare şi revizuire a standardelor
ocupaţionale şi calificărilor asociate, CINOP, Class Management Consultants, Editura Aso Print
Profile, 2008.
Fartuşnic, C Global Processes: What Has Education to Learn from Globalization în Tat, A. şi
Popenici, Ş. (coord) Romanian philosophical culture, globalization, and education, Council for
Research in Values and Philosophy, Washington, D.C. 2007.ISBN 9781565182424
Jigău, M (coordonator) Evaluarea ex-post a schemei de finanţare de tip pre-ESF, Observatorul
Naţional Român, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006
Jigău, M (coordonator) Violenţa în şcoală, UNICEF, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, 2006.
Jigău, M (coordonator) Zone Prioritare de Educaţie,, UNICEF, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2006.
Riano et all TooLs : Identificarea şi valorizarea competenţelor transversale ale angajaţilor,
Fondo Formacion Euskadi, Bilbao, 2005
Riano, J at all., Cum să evaluăm noile competenţe la nivelul companiei Project Report, Fondo
Formacion Euskadi, Bilbao, 2004
Balica, M. şi Fartuşnic, C. Raport naţional privind implementarea programului Socrates în
România , Ed. Trei, Bucureşti, 2004
(http://europa.eu.int/comm/education/programmes/evaluation/socratesnat/socro.pdf)
Monografia de ţară privind educaţia, formarea profesională şi ocuparea, Fundaţia Europeană
de Formare şi Observatorul Naţional, 2004 (http://www.see-educoop.net/education_in/pdf/etfmono-cand-countries-romania-oth-enl-t02.pdf)
Balica, M. et all Competenţe de comunicare în sistemul iniţial de formare profesională, Institutul
de Ştiinţe ale Educaţiei, 2003.
Jigău, M. (coord.) Skills Audit Survey: Employees competencies and training policies in
Romanian companies, Torino, European Training Foundation, 2003;
Birzea, C. şi Fartuşnic, C. Romanian Education Policies - the agenda ahead în Fullan, M
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Routledge Falmer, 2003.
Jigău, M. Participarea la educaţie a copiilor şi tinerilor romi. Universul, Bucureşti, 2002.
Birzea, C. (coord.) Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională din România.
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Ionită, S. şi Fartuşnic, C. Grassroots Government: strategies, attitudes and effectiveness in the
Romanian local administration în Alina Mungiu- Pippidi, Sorin Ionita (coord) Public Policies –
Theory and Practice, Polirom, 2002.
Birzea, C. (coord.) Lifelong learning – a priority of educational policies in Romania. Survey on
key messages of EC Memorandum on Lifelong Learning. Bucureşti: Observatorul Naţional
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