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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Carbarău Ionuţ-Dan 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) dcarbarau@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(Asistent Universitar Doctorand) Domeniul: Sociologie, Istorie, Filosofie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2003 – prezent  
Asist. univ. drd. 
Coordonarea activităţilor de seminar 
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Ştiinţe Politice 
Învăţământ superior 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2004 – 2007  
Director producţie 
Supervizarea producţiei tipografice 
Cotidianul „Atac” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2003 – 2004 
Secretar de redacţiie 
Grafică de presă 
Cotidianul „Prosport” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2000 – 2003 
Secretar de redacţiie 
Grafică de presă 
Cotidianul „Gazeta sporturilor” 
Presă 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

1998 – 2000 
Secretar general de redacţie 
Coordonarea activităţii redacţionale 
Cotidianul „Cotidianul” 
Presă 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1997 – 1998 
Secretar general de redacţie 
Coordonarea activităţii redacţionale 
Cotidianul „Ziua” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1995 – 1997 
Secretar de redacţiie 
Grafică de presă 
Cotidianul „Evenimentul zilei” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1994 – 1995 
Secretar de redacţiie 
Grafică de presă 
Cotidianul „Tineretul liber” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1994  
Secretar de redacţiie 
Grafică de presă 
Cotidianul „Vocea României” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1992 – 1994 
Secretar de redacţiie 
Grafică de presă 
Cotidianul „Tineretul liber” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1990 – 1992 
Tehnoredactor 
Tehnoredactare  
Cotidianul „Tineretul liber” 
Presă 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

1987 – 1990 
lăcătuş-mecanic 
Mecanic de întreţinere 
Combinatul Poligrafic „Casa Scânteii” 
Poligrafie 

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 – prezent  

Calificarea / diploma obţinută Şcoala doctorală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Filosofie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorand 
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Perioada 1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în istorie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Preistoria generală, Antichitatea orientală, greacă şi romană, Istoria medievală, Istoria medie a 
României, Istoria Bizanţului, Istoria modernă, Istoria modernă a României, Istoria contemporană, 
Istoria contemporană a României, Integrarea euro-atlantică, Ştiinţele speciale ale istoriei, Istoriografia 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat (B.A) 

  

Perioada 1991 – 1996  

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în Sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sociologie generală, Sociologie politică,  Metode şi tehnici de cercetare sociologică, Sociologia 
culturii, Logică, Filosofie, Istoria sociologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Sociologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat (B.A) 
 

  

Perioada 1981 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Limba şi literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Istorie, Matematică, Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu”, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C1 Franceză C2 Franceză B2 Engleză B2 Engleză B1 Engeză 

Limba  C1 Engleză  C2 Engleză  B2 Franceză  B2 Franceză  B1 Frnceză  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate ridicată de interacţiune interpersonală; spirit de echipă; presă, învăţământ 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Lăcătuş-mecanic, categoria a III-a, CPCS 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Word, Excel, Powerpoint, QuarkXPress, Photoshop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 
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Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

  
  

Anexa LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE 
 
Cărţi 
 
1. „Istorie Politică Modernă Universală”, Daniel Sabin Drăgulin, Dan Carbarău, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2010, ISBN: 606-591-03-86 
 
Lucrări  publicate, autor unic 
 
1. "1859 - o încercare de filosofie a istoriei în spaţiul românesc", Revista Sud, ianuarie-februarie 

2009 
2.  „Puterea presei, presa ca putere”, Suplimentul Revistei de Statistică, Bucureşti, 2012 
3. „Ian Kershaw – The End: Hitler’s Germany, 1944-45”, recenzie publicată în Revista “Holocaust- 

studii şi cercetări” a Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România “Elie 
Wiesel”,  Vol. V, Nr.1 (6) / 2013, Bucureşti, noiembrie, 2013, p. 281-288, ISSN 2065-6602 

 
Lucrări  publicate, coautor 
 
1. „Drepturi sociale şi societatea civilă în conflictul de la Roşia Montană” – articol apărut în revista 

Pro Patria Lex, decembrie 2013 
 

Participări la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, cu lucrări publicate în volume 
colective 
 
1. "Inegalităţi de şanse şi efecte perverse în învăţământul românesc", lucrare prezentată la NEDES 

2012 - 6th International Conference On Nondiscrimination And Equal Opportunities, Bucureşti, 
21-23 noiembrie 2012 

2. „Societatea civilă şi autoritatea Parlamentului – o perspectivă weberiană”, lucrare prezentată la 
Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Raporturile dintre puterile statului în sistemul constituţional 
românesc – o evaluare în perspectiva revizuirii constituţiei”, publicat în Revista „Dreptul”, 
Bucureşti, 2013 

3. „Spaţii sociale. Observaţii pe marginea teoriei bourdieuziene”, lucrare prezentată la Sesiunea de 
comunicări ştiinţifice FSP-ISPRI „Spaţiul public european – încotro?“, Bucureşti, 9 mai 2013 

 
Alte participări la conferinţe şi sesiuni de comunicări ştiinţifice 
 
1. Raportor la Secţiunea I - “Dimensiunea teoretică a problemei spaţiului public european”, Sesiunea 

de comunicări ştiinţifice FSP-ISPRI „Spaţiul public european – încotro?“, Bucureşti, 9 mai 2013 
2. Membru în comisia de organizare a Conferinţei NEDES -  International Conference On 

Nondiscrimination And Equal Opportunities, Bucureşti, 2010, 2011, 2013 
 

 


