ANEXA 3
CURRICULUM VITAE

1. Nume: CILIBIU
2. Prenume: ANDREEA-MIHAELA
3. Data şi locul naşterii:
4. Cetăţenia: Română
5. Date de contact (e-mail, telefon, fax):
6. Studii: Universitare/Doctorat
Instituţia
Perioada: de
la (anul) până la
(anul)

Grade sau
diplome obţinute

Universitatea „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu

2010-2012 – Master ACUI
2008-2010 – Master SARI
2008-2010 – Master APE
2005-2008 – Licență RISE
Master în Administrarea și
Conducerea Unităților de
Învățământ
Master în Sisteme
Administrative și Relații
Internaționale

Universitatea „Spiru
Haret” București,
Facultatea de Drept și
Administrație Publică

Universitatea din Craiova,
Facultatea de Ştiinţe
Sociale, Şcoala Doctorală
de Sociologie

2005-2009 – Licență

Licențiat în Drept

2011-2015

Doctor în Sociologie

Master în Administrație
Publică Europeană
Licențiat în Relații
Internaționale și Studii
Europene

7. Titlul ştiinţific: Doctor în Sociologie
8. Experienţa profesională:
Perioada

Octombrie 2018 –
prezent

Locul
Facultatea de Științe
ale Educației, Drept și
Administrație Publică,
Facultatea de Științe
Medicale și
Comportamentale,
Facultatea de Științe
Economice, Facultatea
de Inginerie

Octombrie 2018 –
prezent

Departamentul pentru
Pregătirea Personalului
Didactic

Octombrie 2017 –

Facultatea de Științe

Instituţia

Funcţia

Descriere

Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu

Lector
universitar
(cadru didactic
asociat)

Activități
didactice de
predare și
seminarizare

Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu
Universitatea

Asistent
universitar
(cadru didactic
asociat)
Lector

Activități
didactice de
seminarizare
Activități

Februarie 2018

ale Educației, Drept și
Administrație Publică

„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu

universitar
(cadru didactic
asociat)

Februarie 2017 –
Iunie 2017

Facultatea de Științe
ale Educației și
Management Public

Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu

Asistent / Lector
universitar
(cadru didactic
asociat)

Octombrie 2016 –
Ianuarie 2017

Facultatea de Științe
ale Educației și
Management Public

Aprilie 2016 –
Iunie 2016

Departamentul pentru
Pregătirea Personalului
Didactic

Octombrie 2010 –
Februarie 2011

Facultatea de
Administrație Publică
și Studii Politice
Comparate

Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu
Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu
Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu

Lector
universitar
(cadru didactic
asociat)
Asistent / Lector
universitar
(cadru didactic
asociat)
Preparator
universitar
(cadru didactic
asociat)

didactice de
predare și
seminarizare
Activități
didactice de
predare și
seminarizare
Activități
didactice de
predare și
seminarizare
Activități
didactice de
seminarizare
Activități
didactice de
seminarizare
Activități
administrative
conform Fișei
postului;

Iulie 2009 prezent

Departamentul/Biroul
de Relaţii
Internaţionale şi
Programe Comunitare

Aprilie 2013 –
Mai 2017

Rectorat

August 2008 –
Iulie 2009

Departamentul pentru
Asigurarea Calității

Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu

Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu
Universitatea
„Constantin
Brâncuși” din
Târgu-Jiu

Referent de
specialitate

Activități de
coordonare a
Biroului de
Relaţii
Internaţionale
şi Programe
Comunitare /
Erasmus+,
începând cu
iunie 2012 –
Coordonator
BRIPC/Birou
Erasmus+

Purtător de
cuvânt

Activități de
promovare a
universității

Referent

Activități
administrative
conform Fișei
postului

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Cadru didactic asociat al Universității „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu, referent de specialitate în cadrul Departamentului de Relații
Internaționale și Programe Comunitare al UCB Târgu-Jiu
10. Vechime la locul de muncă actual:
cadru didactic asociat: 6 semestre
referent de specialitate: 10 ani

11. Membru al asociaţiilor profesionale: Președinte Asociaţia Absolvenţilor Universităţii
"Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu
12. Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Spaniolă
13. Alte competente:
Competenţe de comunicare

- bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca
purtător de cuvânt;
- excelente abilităţi de interacţiune cu studenții și personalul UCB
Târgu-Jiu, dobândite prin activitatea desfășurată în cadrul
programului Erasmus, dar și în urma desfășurării activității de
predare.
- capacitate de argumentare şi convingere, participând la dezbateri
publice pe diferite teme de interes, organizate de diverse instituții
(instruiri, traininguri, conferințe științifice, diferite evenimente socioculturale).

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- abilități de leadership, capacitate de sinteză și analiză, capacități
decizionale (director de proiect FDI, coordonator al Biroului
Erasmus+);
- bune competenţe organizaţionale, dobândite ca purtător de cuvânt,
dar și în urma coordonării Biroului Erasmus+, responsabilă cu
organizarea prezentărilor şi promovarea evenimentelor, organizarea
mobilităților Erasmus;
- aptitudini de coordonare, dobândite în urma experienței de a
coordona Biroul Erasmus+.
- capacitate de a lua decizii în condiții de stres și de a respecta
termene limită, spirit de evaluare si îmbunătățire, monitorizarea
lucrului echipei (controlul calității), capacitate de autoperfecționare autodidact.

Competenţe informatice

- o bună stăpânire a pachetului Office (procesor de text, calcul
tabelar, software pentru prezentări);
- competenţe de nivel mediu de programare (Atestat de competenţă
profesională)

Alte competenţe

Lucrul în echipă - implicare în diverse proiecte la locul de muncă;
participare la diferite traininguri și instruiri: seminarii organizate de
Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul
Educației și Formării Profesionale București (semestrial); participare
la Workshop-ul „Best practices exchanges for internationalization of
higher education” („Schimburi de bune practici privind
internaționalizarea învățământului superior”), la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu, 14 – 15 Noiembrie 2016 – certificat de
participare;

Permis de conducere

Cunoștințe și abilități în elaborarea și implementarea unui proiect,
depunerea și respectarea termenelor limită: realizarea aplicației
privind obținerea Cartei Erasmus+ 2014-2020 (2014), realizarea
candidaturii UCB privind obținerea finanțării în cadrul programului
Erasmus (anual), elaborarea unui proiect FDI și implementarea
acestuia în calitate de director de proiect (CNFIS-FDI-2018-0272)
etc.
Managementul calităţii în învăţământul superior (Certificat de
participare la cursul „Managementul calităţii în învăţământul
superior”, Timişoara, 18-19 iulie 2013);
Competenţe de operare pe calculator şi competenţe de nivel mediu
de programare (Atestat de competenţă profesională)
Competențe de nivel mediu de contabilitate: gestiunea financiară a
fondurilor Erasmus, împreună cu responsabilul financiar;
Contabilitate informatizată (certificat de absolvire a cursului de
formare în specialitatea: Contabilitate informatizată)
Competenţe lingvistice de nivel avansat în limba engleză (atestat de
competenţă profesională, certificat de limba engleză de recunoaştere
internaţională – Cambridge – 2008)
Competențe și abilități sociale: capacitate de adaptare sporită,
comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informații și
abilități, disponibilitate pentru implicare în activități socioculturale,
deschidere la nou, multiculturalism, competențe dobândite în urma
realizării numeroaselor proiecte de grup, în cadrul activităților de la
locul de muncă, în cadrul numeroaselor evenimente culturale și
sociale la care am participat (întalniri, seminarii, traininguri,
conferințe științifice), dar și prin prisma participarii la mobilitățile de
formare Erasmus, a interacțiunii cu cadre didactice și studenți străini,
sosiți în universitate;
Competențe didactice (Certificat de absolvire a Departamentului
pentru Pregătirea Personalului Didactic, Nivelul I; Certificat de
absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic,
Nivelul II)
B

14. Specializări şi calificări:
Curs de perfecţionare pentru „Securitate, diplomație și politică externă”, Institutul Diplomatic
Român, Ministerul Afacerilor Externe (2012)
Program de perfecţionare pentru ocupația „Manager resurse umane”, Universitatea
„Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (2011);
Program de perfecţionare pentru ocupația „Manager proiect”, Universitatea „Constantin
Brâncuși” din Târgu-Jiu (2011);
Curs postuniversitar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Nivelul II,
DPPD, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad (2010);
Program de perfecţionare pentru ocupaţia de „Formator”, Universitatea „Constantin Brâncuși”
din Târgu-Jiu (2010);

Curs postuniversitar, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Nivelul I,
DPPD, Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad (2009);
Certificat limba engleză, University of Cambridge, ESOL Examinations, București (2008);
Curs de formare în specialitatea: Contabilitate informatizată, Centrul de pregătire în
informatică SA, Târgu-Jiu (2007).
Atestat de competenţă profesională: competențe lingvistice de nivel avansat în limba engleză,
Colegiul Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu (2005);
Atestat de competenţă profesională - competenţe de nivel mediu de programare, Colegiul
Național „Spiru Haret”, Târgu-Jiu (2005);
15. Experienţa acumulata (inclusiv manageriala) în proiecte de cercetare naţionale / internaţionale:
Funcţia

Director proiect

Perioada

05/07/2018–
16/12/2018

12/05/201703/06/2017;
Director supleant
07/10/2017–
18/06/2018

Asistent proiect

15.01.2015
- prezent

Expert/Coordonator/
responsabil
05/03/2017–
implementare
09/03/2017
Training Activity

Expert monitorizare 01/06/2016–
activități
01/11/2016

Contract de cercetare/ proiect
Proiect
„Creșterea
gradului
de
internaționalizare a UCB prin participarea la
târguri educaționale internaționale
și
organizarea evenimentului „International
Week”; Domeniul: 2. Internaționalizarea
învățământului superior din România, CNFISFDI-2018-0272; beneficiar: UCB Tg-Jiu
Program
de
formare
profesională
„Managementul și dinamica organizațiilor
educaționale”;
Program de formare continuă: Categoria 1 c
conform OMECTS nr. 5564 din 7 Octombrie
2011 (1 c. Dobândirea sau dezvoltarea
competențelor de conducere, de îndrumare și de
control), Program de dezvoltare profesională,
conform art. 244 alin. (5) lit. a), b) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/ 2011; beneficiar:
UCB Târgu-Jiu
Programul Uniunii Europene pentru educație,
formare, tineret și sport în perioada 2014-2020
- Erasmus+
Acțiunea-cheie KA103 - Proiectul de mobilitate
pentru învățământ universitar; beneficiar: UCB
Târgu-Jiu
Programul Erasmus+ - KA2 - Cooperation for
Innovation and the Exchange of Good
Practices - Strategic Partnerships for higher
education, pentru proiectul ” We M@ke IT
H@ppen”, număr de referință 2016-1-TRKA203-034482, perioadă de implementare
2016-2018, beneficiar: Asociația Paradigme
Educaționale, Craiova
Proiect
„Creșterea
gradului
de
internaționalizare prin atragerea studenților
străini la Universitatea „Constantin Brâncuși”
din
Târgu-Jiu;
Domeniul:
2
.
Internaționalizarea învățământului superior din
România
Cod: CNFIS-FDI-2016-0086; beneficiar: UCB

Sursa de
finanţare
Ministerul
Educației
Naționale,
CNFIS
Fondul de
dezvoltare
instituțională

Ministerul
Educației
Naționale

Comisia
Europeană
prin
ANPCDEFP
București

Comisia
Europeană
prin
ANPCDEFP
București
Ministerul
Educației
Naționale,
CNFIS
Fondul de
dezvoltare
instituțională

Târgu-Jiu
Proiect
POSDRU/156/1.2/G/140930:
Imbunatatirea programelor universitare de
Expert relația cu 19/05/2014–
studii in domeniile Administrării afacerilor, POSDRU
alumni
14/12/2015
Contabilității și Științelor juridice prin
consultarea alumni
Proiect POSDRU 90/2.1/S/63960: Convergenţa
Responsabil Relaţii 17/01/2011–
pregătirii universitare cu viaţa activă în POSDRU
Publice
16/01/2013
domeniul economic
Proiect
POSDRU
90/
2.1/S/56319:
Responsabil Relaţii 17/01/2011–
Întreprindere simulată pentru tehnici de lucru POSDRU
Publice
16/01/2013
în cadrul companiilor tehnologice

16. Premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice:17. Alte menţiuni:
Traininguri naționale

14/11/2016-15/11/2016
Certificat de participare
Workshop-ul „Best practices exchanges for internationalization
of higher education” („Schimburi de bune practici privind
internaționalizarea învățământului superior”)
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România
18/07/2013-19/07/2013
Certificat de participare
Cursul „Managementul calităţii în învăţământul superior”
Universitatea de Vest, Timișoara, România

Traininguri internaționale

19/03/2018-23/03/2018
Certificat de participare Erasmus+
Efectuare stagiu de formare în cadrul programului Erasmus+ la
Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii gazdă;
Universitatea din Porto
Porto (Portugalia)
26/06/2017-30/06/2017
Certificat de participare Erasmus+
Efectuare stagiu de formare în cadrul programului Erasmus+ la
Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii gazdă;
Open University of Cyprus
Nicosia (Cipru)
25/08/2016-29/08/2016
Certificat de participare Erasmus+
Efectuare stagiu de formare în cadrul programului Erasmus+ la
Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii gazdă;

Universitatea de Științe Economice din Varna, Bulgaria
Varna (Bulgaria)
12/08/2013-21/08/2013
Certificat de participare Erasmus
Efectuare stagiu de formare în cadrul programului comunitar
Erasmus la Departamentul de Relaţii Internaţionale al universităţii
gazdă;
Universitatea din Mendel, Republica Cehă
Brno (Republica Cehă)
22/06/2012 – 29/06/2012
Certificat de participare Erasmus
Efectuare stagiu de formare în cadrul programului comunitar
Erasmus la Biroul de Relaţii Internaţionale al universităţii gazdă;
Universitatea din Maribor, Slovenia
Maribor (Slovenia)
15/06/2011 – 23/06/2011
Certificat de participare Erasmus
Efectuare stagiu de formare în cadrul programului comunitar
Erasmus la Direcţia de Relaţii Internaţionale şi Publice a universităţii
gazdă;
Universitatea din Pireu, Grecia
Pireu (Grecia)

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea.
Data,

Semnătura,

