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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume RĂULEA Andreea Simina 

Adresă(e) Str. Țebea, nr. 18, ap. 5,  Șelimbăr, Sibiu, România 

E-mail(uri) rauleaandreea@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 04.04.1991 
  

Gen Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Domeniul 

ocupaţional 

 

 

  

Experiența profesională în 

cadrul proiectelor  

 

  

Perioada mai 2018 – decembrie 2018 

Functia sau postul ocupat Expert platformă – formator  

Titlul proiectului CNFIS - FDI  Învățarea centrată pe student prin metode de lucru în echipă de tip 

Problem Based Learning – CNFIS – FDI 2018-0405 
  

Perioada septembrie 2018 – octombrie 2018 

Functia sau postul ocupat Expert financiar 

Titlul proiectului H2020    Noaptea Cercetătorilor 2018 – H2020 - Marie Skłodowska 

 

Perioada iulie 2017 – decembrie 2017 

Functia sau postul ocupat Expert educațional (asistent) 

Titlul proiectului  CNFIS -FDI ULBS – Universitatea elevilor! Consiliere și orientare în carieră 

pentru elevii de liceu, în vederea creșterii accesului la 

învățământul superior – CNFIS – FDI – 2017-0432 
  

Perioada iulie 2017 – decembrie 2017 

Functia sau postul ocupat Expert grup țintă 

Titlul proiectului CNFIS - FDI  Pasiune în predare, excelență în cercetare 
  

Perioada octombrie 2014 –  martie 2015 

Functia sau postul ocupat Membru proiect în grupul țintă 

 

Titlul proiectului POSDRU  “SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața activă prin practică 

și crearea de întreprinderi simulate” POSDRU/160/2.1/S/138113 
  

Perioada 2014-2015 

Functia sau postul ocupat Expert cercetare cu contract de muncă pe perioadă determinată  

Titlul proiectului SEE  "Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets 

for financing SMEs in SEE. – EVLIA” SOUTH EAST EUROPE, 

Transnational Cooperation Programme 
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Experienţa profesională 

 

Perioada octombrie 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator patrimoniu S 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurare concultanță în domeniul proiectelor de cercetare.  

Oferirea de suport pentru întocmirea cererilor de finanțare. 

Asigurarea diseminării informațiilor legate de oportunitățile de 

finanțare în domeniul cercetării. 

Numele şi adresa angajatorului Univeristatea Lucian Blaga Sibiu, Bl. Victoriei, nr. 10.  

Departament Cercetare-dezvoltare-inovare. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Concultanță proiecte de cercetare 

  

Perioada aprilie 2015 – octombrie 2017  

Funcţia sau postul ocupat Administrator patrimoniu S 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea consultanței în domeniul proprietății industriale și a dreptului 

de autor. 

Oferirea de suport pentru întocmirea dosarelor de înregistrare a 

tuturor formelor comune de PI către OSIM, ORDA, EPO, WIPO. 

Contribuirea la asigurarea managementului organizării 

evenimentelor importante, asigurarea realizării și conceperii 

materialelor legate de aceste evenimente.  

Comunicarea cu Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci,  Oficiul 

Român pentru Drepturile de Autor, Oficiul European de Brevete, 

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în vederea 

organizării de seminarii, cursuri și alte manifestări științifice.  

Numele şi adresa angajatorului Univeristatea Lucian Blaga Sibiu, Bl. Victoriei, nr. 10.  Departament 

Protecția Proprietății Intelectuale. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Protecția Proprietății Intelectuale 

  

Perioada mai 2012- iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Stagiu de practică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Servicii bancare, managementul documentelor bancare. 

Numele şi adresa angajatorului UniCredit Tiriac Bank, Sibiu, Strada Emil Cioran, nr.5. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Finanțe – Bănci 

  

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 2015 – octombrie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de doctorat  în domeniul Inginerie și 

management, 

Titlu teză de doctorat Contribuții cu privire la managementul calității capitalului 

intelectual în organizația bazată pe cunoștințe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

 

Perioada octombrie 2013- iulie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de masterat în domeniul Inginerie și 

management, programul de studii Managementul calității, media 

absolvirii 10 (zece). 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Managementul calității totale; Controlul statistic al proceselor; 

Fiabilitatea și mentenabilitatea sistemelor; Cercetarea 

experimentală și prelucrarea datelor; Tehnici și instrumente ale 

calității; Calitatea și managementul mediului; Auditarea și 

certificarea sistemelor calității. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
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Perioada octombrie 2010-iunie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare de licență – Licențiat în Științe Economice, 

în domeniul Management, specializarea Management, diplomă 

nr.0079622 din 30.06.2014, media absolvirii 10 (zece). 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Microeconomie; Macroeconomie; Statistică; Informatică 

economică; Economia întreprinderii;  Istorie economică; 

Economie europeană; Finanțele firmei; Management 

internațional; Tranzacții comerciale; Management strategic; 

Managementul inovării; Managementul IMM-urilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 

  

Activitate ştiinţifică  

 Lucrări ştiinţifice publicate: 19 

 Activitate științifică derulată în cadrul proiectului european de 

cercetare EVLIA 2014-2015 

Contribuții în realizarea pachetelor de lucru WP4 și WP5.  

Mi-am adus contribuția la implementarea unei metodologii 

integrative de valorificare a PI prin selectarea unei metode care să 

răspundă nevoilor mediului economic şi care să fie luată în 

considerare pentru adoptare în întreaga Europa; 

În cadrul pachetului de lucru WP4 am contribuit la dezvoltarea unui 

algoritm de evaluare a tehnologiilor brevetabile și a bunurilor de 

proprietate intelectuală. 

În cadrul pachetului de lucru WP5 am contribuit la  elaborarea de 

instrumente în sprijinul acțiunilor pilot, și am ajutat la colectarea 

experiențelor de training existente și elaborarea modulelor de 

training EVLIA. 

De asemenea, în cadrul acestui proiect m-am implicat în dezvoltarea 

indicatorilor de evaluare a BI, în realizarea de traininguri online și 

front-desk.  

 

 Activitate științifică derulată în cadrul proiectului 

POSDRU ‘’UNIVERSITARIA’’ 2014-2015 
Contribuție la realizarea unui studiu denumit:  "Analiza bunelor 

practici în domeniul formării universitarilor în domeniul cercetării". 

 

 Activitate științifică derulată în cadrul proiectului POSDRU 

‘’SIMPRACT’’ 2014-2015 
În cadrul proiectului “SIMPRACT – Tranziția de la școală la viața 

activă prin practică și crearea de întreprinderi simulate” 

POSDRU/160/2.1/S/138113 am avut rolul de administrator pentru 

întreprinderea simulată IS SIB WAYS S.R.L.  În acest sens, m-am 

implicat în coordonarea celor patru compartimente ale întreprinderii 

dar și în realizarea materialelor de promovare necesare în cadrul 

Târgului întreprinderilor simulate desfășurat la București în perioada  

20-21 februarie 2015. 

 
  

Specializări/Calificări/Atestate  

 2014 – 2015 

Curs intensiv de învățare a limbii chineze -  organizat și susținut de 

Institutul „Confucius” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din 

Sibiu 
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Septembrie 2018                 

 

 

 

 

Andreea Simina RĂULEA 

 18. 07. 2013 - 29.07.2013 

Școala de vară cu activități de simulare trading interbancar, 

Investiții, Finanțe 

Curs organizat de Young Leaders Club Finace- the only business 

summer school in South East Europe held under the patronage of 

the World Banck. 

 2012 - 2013 – AdWords Fundamentals and Display Advanced 

Curs organizat de Google Online Marketing Academy 

Calificat Google Adwords - Publicitate grafică 

-Data obținerii certificatului: 29 septembrie 2013 

-Cod de certificare :01511912 

 2012 - 2013 – Cours de francais de specialite -Tourisme et mise en 

valeur du patrimoine, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu. 

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 engleză  B2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator 

experimentat 

Limba franceză    B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 

Limba chineză  A1 
Utilizator 

introductiv 
A1 

Utilizator 

introductiv 
A1 

Utilizator 

introductiv 
A1 

Utilizator 

introductiv 
A1 

Utilizator 

introductiv 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - prin natura activităţii desfășurate am susținut, motivat, 

comunicat cu colegii cu care am lucrat, mă implic, în vederea 

atingerii obiectivelor; creez şi menţin un climat favorabil 

activităţilor de grup; 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - abilități de planificare și organizare, coordonare și prezentare a 

activităților, gândire analitică pentru a rezolva problemele. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 
- deţin competenţe de utilizare a calculatorului; am foarte bune 

cunoştinţe de Microsoft Word, Excel, Power Point, dar și în 

alte programe precum Statistica, MiniTAB, Visual Fox Pro, 

Qualica, Picasa. 
  

Competenţe şi aptitudini artistice - fotografie, pictură; 
  

Alte competenţe şi aptitudini - aptitudini sportive (snowboard, pilates);  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, data obținerii 28.08.2009 
  

 
 

 


