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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale 

 

Nume / Prenume 

 

      Selegian Laurenţiu Dumitru 

Adresa(e) Str. Pietei, Bl.12 A, et 1, ap.7, 125300, Rm.Sarat, Judeţul Buzău 

Telefon(-oane) Mobil: 0766109698 

E-mail(uri) laurenţiu_sel@yahoo.fr 

Nationalitate(-tati) Română  

Data / Locul naşterii 05.10.1977, București Sect. II 
Sex  

 

 

Locul de muncă 

actual / Domeniul 

ocupaţional  

 

 

 

 

Experienţa 

profesională 

Masculin  

 

 

 2015  

Muzeograf pedagogie muzeală - proiecte educaționale, Grad II 
Loc de muncă: Muzeul Municipal Râmnicu Sărat / Domeniul:         

Cultură, Educație / Atribuții: Conservare patrimoniu cultural,       

organizare evenimente culturale, proiectarea și coordonarea      

programelor de pedagogie muzeală, redactarea cererilor de       

finantare, responsabil parteneriate educaționale, etc. 

 

2007 - prezent 

Conservator Bunuri Culturale şi Monumente Istorice / Muzeul        

Municipal Râmnicu Sărat / Domeniul: Cultural / Atribuții:        

Conservare patrimoniu cultural, organizare evenimente culturale,      

etc. 

 

 
2013 -2016 Director programe conform COR 1120213       

Angajator: ATCE SR (Asociația de Tineret, Cultură și Educație         

Speranța Râmniceană) Nr. contract individual de muncă: 184 /         

02.09.20132013 - 2015 Director Programe conform COR       

1120213 Angajator: ATCE SR (Asociația de Tineret, Cultură        

și Educație Speranța Râmniceană) Nr. contract individual de        

muncă: 184 / 02.09.2013 

2013 - 2014 Formator / Domeniul artă plastică / Centrul After 

School Râmnicu Sărat 



2006 - 2007 Psiholog Școlar Grup Școlar „Traian Săvulescu” 

Râmnicu Sărat & Colegiul Economic Râmnicu Sărat 

Educaţie şi formare  

Perioada 2002 - 2005 & 2007 - 2008 

Calificarea / diploma 

obţinută 

2008 Licenţă 

Disciplines principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială 

Specializarea: Psihologie 

 
 Universitatea “Petre Andrei” Iaşi 

Alte informaţii  privind 

educaţia şi formarea: 

- Curs "Conservare opere de artă şi monumente istorice"         

organizat de Centrul de Perfectionare în domeniul Culturii        

Bucureşti sub egida Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului        

Cultural;  

- Curs „Consiliere şi orientare şcolară” organizat de Centrul         

Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, şi Casa Corpului Didactic        

Buzău;  

- Curs „Formare de formatori”, Fundaţia „Formare,      

Dezvoltare Resurse Umane pentru ONG – uri” şi „ Opportunity          

Associetes” România;  

- Curs „Cultură Organizaţională”, Fundaţia „Formare,     

Dezvoltare Resurse Umane pentru ONG – uri” şi „ Opportunity          

Associetes România”;  

- Curs „Managementul Resurselor Umane”, Fundaţia     

„Formare, Dezvoltare Resurse Umane” pentru ONG – uri şi         

„Opportunity Associetes” România;  

- Curs “Psihoterapia Sandplay” Asociatia pentru Promovarea      

Psihoterapiei, Centrul de Sănatate Mintală Adulţi din cadrul        

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 

- Curs “Consiliere și Orientare”, Casa Corpului Didactic I. Gh.          

Dumitrașcu Buzău, 2007; 

- Curs „Contabilitate şi Management financiar” pentru      

ONG-uri, Fundaţia „Formare, Dezvoltare Resurse Umane pentru       

ONG – uri” Buzau şi „Opportunity Associetes România”;  

- Curs „Managementul Ciclului de Proiect – Foduri       

Structurale”, SC Consulting SRL, Focşani;  

- Curs "Metode şi Tehnici de Educaţie Nonformală în contextul         

Programului TIA" organizat de ATCE - SR Râmnicu Sărat sub          

egida ANPCDEFP;  

- Curs „Dezvoltare Comunitară”, Fundaţia „Formare,     

Dezvoltare Resurse Umane pentru ONG – uri ” şi „ Opportunity           

Associetes” România;  

- Curs „Psihopedagogie”, Fundatia Academica „Vasile     

Alexandri” Iaşi;  

- Curs "Scrierea Cererilor de Finanţare în contextul       

Programului TIA", organizat de ATCE - SR Râmnicu Sărat sub          

egida ANPCDEFP;  

- Curs „Planificare Srategică, Fundaţia Formare, Dezvoltare      

Resurse Umane pentru ONG – uri” şi „Opportunity Associetes”         

România; Curs Dezvoltarea Echipei şi motivarea personalului,       

Fundaţia Formare, Dezvoltare Resurse Umane pentru ONG – uri şi          

Opportunity Associetes România;  



- Curs „Planul de afaceri pentru ONG – uri”, Fundaţia         

„Formare, Dezvoltare Resurse Umane pentru ONG – uri” şi         

„Opportunity Associetes” România;  

- Curs „Contabilitate şi Management financiar” pentru      

ONG-uri, Fundaţia „Formare, Dezvoltare Resurse Umane pentru       

ONG – uri” Buzau şi „Opportunity Associetes România”;  

- Curs “Psihoterapie” Asociatia pentru Promovarea     

Psihoterapiei, Centrul de Sănatate Mintală Adulţi din cadrul        

Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti; 

  

 

  

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

COORDONATOR AL PROIECTELOR: 

- 2011 (mai-octombrie) – coach / îndrumător în cadrul Proiectului          

InterViu inițiat de Grupul Informal de Tineri InterViu cu sprijinul          

financiar al Comisiei Europene prin Programul „Tineret în acțiune”         

(Acţiunea 1 Tineri pentru Europa / Sub-Acţiunea 1.2. Inițiaive ale          

tinerilor) Angajator: Grupul Informal de Tineri InterViu / Nr. de          

referință proiect: RO-12-139-2011-R1; 

- 2015 "Tinerii râmniceni spun Da performanței" (proiect aflat in          

derulare) Inițiatori: Unity in Values Interconfessional Association       

& ATCE - SR cu sprijinul financiar al Consiliului Local Municipal           

Râmnicu Sărat; 

- "Târgul tinerilor meșteșugari”, edițiile 2013 și 2014 - proiect          

inițiat de Unity in Values Interconfessional Association cu sprijinul         

financiar al Comisiei Europene prin Programul Tineret în acțiune         

(Acţiunea 1 Tineri pentru Europa / Sub-Acţiunea 1.2. Inițiaive ale          

tinerilor); 

 

COORDONATOR TEHNIC ŞI DE VIZIBILITATE AL      

PROIECTELOR: 

 

1. Proiecte cu finanțare din partea Comisiei Europene prin 

Programul “Tineret în Acțiune” 

 

- Dynamic Snapshots / Acţiunea 1.1, schimb de tineri         

multilateral cu 4 promotori, România, Lituania, Bulgaria şi Turcia,         

tema fiind sportul şi fotografia (2010);  

- History of the Parliamant / Acţiunea 1.3, proiect de          

democraţie participativă cu 2 promotori din Brolo, Italia, tema         

fiind apariţia şi evoluţia în timp şi spaţiu a Parlamentului (2011);  

- Theatrical art as a tool for Intercultural Dialogue Creation          

/ Acţiunea 3.1b, training cours cu 13 promotori: România 2,          

Ucraina, Turcia 2, Grecia, Italia, Ungaria, Georgia, Azerbaijan,        

Armenia, Croaţia, Cehia, tema fiind utilizarea teatrului forum ca         

metodă nonformală în dialogul intercultural (2011).  

- Comunicare prin artă şi tradiţie / Acţiunea 1.2, pe scurt           

ComuniCAT, o iniţiativă a tinerilor voluntari ai FORTES care         

doresc să reînvie tradiţiile, obiceiurile, meşteşugurile naţionale în        

noul context european, prin aplicarea de motive ale UE (pace,          

toleranţă, cetăţenie activă, etc) (2012). 

- European Union Republic and Monarchy / Acţiunea 1.3,         

proiecte de democraţie participativă, cu un parteneriat România -         

Spania ce a implicat 2 entităţi nonprofit şi 2 municipalităţi          

(Râmnicu Sărat şi Puente Genil) (2013). 

- Tastes like European Culture, pe scurt TEC / Acţiunea 1.1 –            

schimb de tineri cu un parteneriat format din România, Turcia,          

Bulgaria, Lituania, Croaţia şi Spania, proiect ce a tratat tematica          

gastronomiei ca parte a multiculturalităţii europene (2013). 



- Vlachs in Europe / Acţiunea 3.1a – Schimb de tineri cu un             

parteneriat format din România, Grecia, Albania şi Macedonia,        

proiect ce are ca scop promovarea şi conservarea culturii vlahilor,          

o minoritate pe cale de dispariţie înrudită cu cea a românilor, ce            

are la bază traco-romanii (aromânii, istroromânii şi       

meglenoromânii), 2014. 

 

2. Proiecte cu finanțare de la Consiliul Județean Buzău și 
Consiliul Local Municipal Râmnicu Sărat  

 

- "Zilele sportului râmnicean", ediţiile I şi II (proiect inițiat de 

ATCE-SR cu sprijinul financiar al CJ Buzău), 2008; Sărat), 

2009; 

 

 

   - "Festivalul Dramaturgiei Buzoiene" ediţiile I, II, III şi IV 

(proiect finanţat de Consiliul Judeţean Buzău); 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi cunoştinţe 

de utilizare a calculatorului 

- „Eu, voluntar!” (proiect inițiat de ATCE-SR cu sprijinul        

financiar al Consiliului Local Municipal Râmnicu Sărat), 2011; 

- "Ziua Naţională Fără Tutun la Râmnicu Sărat" (proiect inițiat         

de ATCE-SR cu sprijinul financiar al Consiliului Local Municipal         

Râmnicu), 2012; 

- „Râmnicu Sărat – spațiul european al voluntariatului” (proiect 

finanţat de C.L.M. Râmnicu Sărat), 2014;  

- „Festivalul Dramaturgiei Buzoiene”, ediţiile I – VII, un brand         

cultural al ATCE Speranţa Râmniceană, singurul festival de        

teatru din judeţul Buzău, dedicat elevilor liceelor buzoiene        

(2008 – 2014); 

- Picătura de Artă Urbană - paint your brain, ediţiile 1 şi 2            

(proiect finanţat de C.L.M. Râmnicu Sărat), 2011 şi 2012; 

      Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer 

  

 

Competenţe şi aptitudini 

artistice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITATE ARTISTICA: 

- Participare Tabara de sculptura in lemn Garboavele, Galati (ed.          

2004, 2006, 2007); 

- Participare Tabara de sculptura in lemn Brates, Galati (ed.          

2005); 

- Participare Tabara de sculptura in lemn de la Meledic, Buzau           

(editiile 2004, 2005, 2017); 

- Participare Tabara "Camp Eli" Buzau, 2009 - 2016; 

- Expozitie personală de modelaj ipsos si sculptura in lemn"          

Culoare si forma ", Club Lobby - Ramnicu Sarat, 2006; 

- Expozitie colectiva de sculptura în lemn, Club Lobby - Ramnicu           

Sarat, 2006; 

- Expozitie colectivă de sculptura în lemn "", Biblioteca Județeană          

Buzău, 2013; 

- Diplomă de Excelență pentru întreaga activitate artistică,        

Primăria municipiului Râmnicu Sărat, 2011; 

- Diploma de Merit din partea Centrului Judetean de Creatie          

Populara Buzau 2004, Tabra de Sculptura de la Meledic; 

- Diploma de virtuozitate din partea Centrului Cultural " Dunarea          

de Jos " Galati, 2004, 2005, 2006; 



 

 

 

Referințe 

- Diplomă de onoaredin partea Club Lobby - Ramnicu Sarat,          

2006; 

- Premiul pentru originalitate din partea Europa FM, in cadrul          

Tabarei de Sculptura in lemn de la Garboavele, Galati 2004; 

 

  Mateevici Volodea – președinte ATCE Speranța Râmniceană 

Neculae Marius – manager Muzeul Municipal Râmnicu Sărat 

Violeta Vîlcu – director Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu” 

Râmnicu Sărat 

Re  

 

 

 


