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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  
Nume / Prenume Moga, Valer 

Adresă(e) Alba Iulia, România 
Telefon(oane)  Mobil: +40-0740783232 

Fax(uri)  
E-mail(uri) valermoga@yahoo.co.uk 

  
Naţionalitate Română 

  
Data naşterii 21.10.1954 

  
Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Școala Doctorală, Domeniul Istorie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
 

Perioada 

Din 2016 
Universitatea „1 Decembrie 1918”. Școala Doctorală. Domeniul Istorie, director. 
Din 2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar titular al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Departamentul de Istorie, Arheologie 
şi Muzeologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Desfăşurarea unei activităţi de cercetare în domeniul istoriei moderne şi contemporane a României. 
- Conceperea şi redactarea unor cursuri universitare în domeniul Istorie, Istoria modernă şi 
contemporană a României şi universală, la nivel de licenţă şi masterat; predarea acestor cursuri. 
- Pregătirea şi conducerea unor activităţi de seminar la nivel de licenţă şi masterat. 
- Evaluarea activităţii studenţilor la disciplinele predate. 
- Coordonarea ştiinţifică a unor lucrări de licenţă şi a unor disertaţii. 
- Pregătirea unor cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea definitivatului, a 
gradelor didactice II, respectiv, I; coordonarea unor lucrări metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I; 
participarea, în calitate de preşedinte sau coordonator, la inspecţii pentru acordarea gradului didactic 
I. 
- Participarea la activitatea unor comisii în vederea acordării titlului de doctor în ştiinţe istorice; 
redactarea unor referate în acest scop. 
- Îndeplinirea funcţiei de şef de catedră, respectiv, director al Departamentul de Istorie, Arheologie şi 
Muzeologie (2008-2012) 
- Editura „Aeternitas” a Universităţii „1 Decembrie 1918”, recunoscută CNCSIS, director 92006-2008). 
- Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia (CNCS B, CEEOL, Scopus), membru în 
colegiul de redacţie (2008-prezent). 
- Buletinul cercurilor ştiinţifice studenţeşti, Alba Iulia, membru în colegiul de redacţie (2008-prezent). 
- Apulum, Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia, membru în colegiul editorial (2006-prezent). 
- Banatica, Muzeul Banatului Montan, Reşiţa, recenzent. 
 

Perioada 1995 - 2004 
Funcţia sau postul ocupat Lector titular al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Istorie  
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Desfăşurarea unei activităţi de cercetare în domeniul istoriei moderne şi contemporane a României. 
- Conceperea şi redactarea unor cursuri universitare în domeniul Istorie, Istoria modernă şi 
contemporană a României şi universală, la nivel de licenţă şi masterat; predarea acestor cursuri. 
- Pregătirea şi conducerea unor activităţi de seminar la nivel de licenţă şi masterat. 
- Evaluarea activităţii studenţilor la disciplinele predate. 
- Coordonarea ştiinţifică a unor lucrări de licenţă şi a unor disertaţii. 
- Pregătirea unor cadre didactice din învăţământul preuniversitar pentru obţinerea definitivatului, a 
gradelor didactice II, respectiv, I; coordonarea unor lucrări metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic I; 
participarea, în calitate de preşedinte sau coordonator, la inspecţii pentru acordarea gradului didactic 
I. 

Perioada 1993-1995 
Funcţia sau postul ocupat Lector asociat al Universităţii „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Catedra de Istorie 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Desfăşurarea unei activităţi de cercetare în domeniul istoriei moderne şi contemporane a României. 
- Conceperea şi redactarea unor cursuri universitare în domeniul Istorie, Istoria modernă şi 
contemporană a României şi universală, la nivel de licenţă şi masterat; predarea acestor cursuri. 
- Pregătirea şi conducerea unor activităţi de seminar la nivel de licenţă şi masterat. 
- Evaluarea activităţii studenţilor la disciplinele predate. 
- Coordonarea ştiinţifică a unor lucrări de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918”, Str. Gabriel Bethlen 5, Alba Iulia, România. 
Tel. +40-0258806130 
Fax: +40-0258812630 
E-mail: cond@uab.ro 
Website: http://www.oab.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Muzeologie, Muzeul Naţional al Unirii 
Perioada 1993-1995 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător principal III la Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia 
Activităţi şi responsabilităţi principale - Desfăşurarea unei activităţi de cercetare în domeniul istoriei moderne şi contemporane a României. 

- Organizarea unor expoziţii cu tematică istorică 
- Participarea la activităţi de reorganizare a expoziţiei de bază a muzeului. 
- Efectuarea activităţii de ghidaj în expoziţia permanentă şi în expoziţiile temporare a muzeului. 
- Desfăşurarea unor activităţi de conservare a patrimoniului mobil al muzeului. 
- Participarea la simpozioane şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Perioada 1980-1993 
Funcţia sau postul ocupat Muzeograf la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia 

 - Desfăşurarea unei activităţi de cercetare în domeniul istoriei moderne şi contemporane a României. 
- Organizarea unor expoziţii cu tematică istorică 
- Participarea la activităţi de reorganizare a expoziţiei de bază a muzeului. 
- Efectuarea activităţii de ghidaj în expoziţia permanentă şi în expoziţiile temporare a muzeului. 
- Desfăşurarea unor activităţi de conservare a patrimoniului mobil al muzeului. 
- Participarea la simpozioane şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice. 

Perioada 1978-1980 
Funcţia sau postul ocupat Profesor de istorie la Liceul de Teoretic din Jibou, jud. Sălaj 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Predarea disciplinelor istorice la elevii claselor IX-XII. 
- Evaluarea cunoştinţelor elevilor. 
- Activităţi specifice de diriginte de clasă. 
- Alte activităţi educative şi culturale specifice învăţământului preuniversitar. 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 10 iunie 2015 
 Deţinător al atestatului de abilitare şi a calităţii de conducător de doctorat, acordate prin ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4209 din 10 iunie 2015. 
Perioada 17 mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de curs obţinută de Moga Valer pentru participare la cursul: Utilizarea modului de arhivare 
electronică în cadrul proiectului RAEL – REŢEA ACADEMICĂ DE E-LEARNING 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea modului de arhivare electronică în cadrul proiectului RAEL 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Software Development & Consulting S.R.L. Societate Comercială Otopeni România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada Aprilie 2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire seria G, nr. 00053198 din 22 aprilie 2010. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formator, formarea profesională a adulţilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în ştiinţe istorice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în domeniul cercetării istoriografice; îndeplinirea condiţiilor pentru avansare în ierarhia 
academică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

Perioada 1981-1982 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de muzeogaf eliberat în 1983. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe în domeniul desfăşurării activităţilor specifice orofesiunii de muzeograf 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Culturii, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Naţională 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  
C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
Engleză  B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Dispun de capacitatea de relaţionare rapidă, de comunicare şi dialog cu persoane cunoscute şi 
necunoscute 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Dispun de capacitatea de a concepe un proiect, de a-i asigura managementul 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Dispun de competenţa de a utiliza calculatorul: 
- în navigaţia pe internet în scopul obţinerii unor informaţii necesare cercetării sau utile în 

activitatea profesională. 
- În redactarea şi tehnoredactarea unor texte rezultate din activitatea de cercetare sau utile în 

activitatea profesională. 
  

Competenţe şi aptitudini artistice (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Alte competenţe şi aptitudini (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere, categoria B. 
  

  

 
Alba Iulia, 19 mai 2016. 
 

Conf. univ. dr. Valer Moga 


