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ANEXA 10                                                              CV – format european                                            

  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gruiescu, Mihaela 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri)  gruiescu.mihaela@profesor.rau.ro,  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 

Data naşterii 06.10.1969 
  

Locul de muncă/ Domeniul 

ocupaţional 

 Universitatea Româno-Americană din București 

 Conferențiar universitar doctor 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada  Din octombrie 2010  până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Româno-Americană” , Bd. Expoziţiei nr. 1B, Sector 1, Bucureşti, România 

 Drepartamentul de Informatică, Statistică,  Matematică, Academia de Studii Economice, Calea 

Dorobanţilor 15-16, sector 1 Bucureşti, România, Departamentul de Statistică şi Econometrie 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior   

  

Perioada  Din octombrie 2007  până în octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat  Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Româno-Americană” ,  Bd. Expoziţiei nr. 1B, Sector 1, Bucureşti, România,  

Departamentul de Informatică, Statistică , Matematică, Academia de Studii Economice, Calea 

Dorobanţilor 15-16, sector 1 Bucureşti, România, Departamentul de Statistică şi Econometrie,  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada  Din octombrie 2006  până în octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar drd 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Româno-Americană” , Bd. Expoziţiei nr. 1B, Sector 1, Bucureşti, România,  

Departamentul de Informatică, Statistică,  Matematică  

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada  Din octombrie 2001  până în octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică şi de cercetare 
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Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Constantin Brâncuşi” Tg-Jiu, Jud. Gorj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ superior 

  

Perioada  Din ianuarie 1998  până în octombrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat  Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Participarea la lucrări de contabilitate 

Numele şi adresa angajatorului  S.C. Gruser S.R.L. Tg-Jiu, Str. Victoriei, bl.D, parter, judeţul Gorj 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Comerţ 

  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite   
 

Numele și tipul furnizorului de 

formare  

 iunie 2014 

 Evaluator proiecte (cod COR 241263)/ Certificat de absolvire 

  

Aplicarea normelor de asigurare a securității informațiilor, Pregătirea personală pentru evaluare, 

Organizarea procesului de evaluare, Evaluarea propunerii de proiect, Validarea evaluării, 

Acordarea de asistență tehnică pentru selecția de proiecte 

 
 SC GS CONSULTING SERV SRL 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite   
 

Numele și tipul furnizorului de 

formare  

 

 iunie 2014 

 Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene (cod COR 242213). 

 Certificat de absolvire 

 

Aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă, Aplicarea normelor de protecția mediului, 

Menținerea unor relații de muncă eficace, Pregătirea elaborării proiectului, Documentarea în 

vederea realizării proiectului, Stabilirea parteneriatelor, Elaborarea proiectului. 

 

 SC GS CONSULTING SERV SRL 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite   

 

 
Numele și tipul furnizorului de 

formare  

  

 mai 2014 

 Expert achizitii publice (cod COR 214946)/ Certificat de absolvire 

 
Comunicarea interpersonală; Coordonarea muncii în echipă; Perfecționarea pregătirii profesionale; 

Analizarea legislației aplicabile specifice; Planificarea achizițiilor publice; Negocierea în cadrul 

procedurilor de atribuire; Elaborarea documentelor de specialitate; Derularea procedurilor de 

atribuire; Finalizarea procedurilor de atribuire; Acordarea consultanței de specialitate. 

 

 SC GS CONSULTING SERV SRL 

 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite   

Numele și tipul furnizorului de 

formare  

  

 aprilie  2014 

 Mediator  (cod COR 243202)/ Certificat de absolvire 

 

Teoria și analiza conflictelor; Rezolvarea alternativă a disputelor; Comunicare; Teoria și 

practica medierii; Procesul de mediere; Etica mediatorului; Organizarea activității de mediator. 

 

Consiliul de Mediere/ Asociația Pro Medierea 
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Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

Disciplinele principale studiate/ 

competențe profesionale dobândite   

 

 

 
Numele și tipul furnizorului de 

formare  

 ianuarie 2011 

 Manager proiect  (cod COR 241919)/ Certificat de absolvire 

 Stabilirea scopului proiectului, Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului, 

Planificarea activităților și  jaloanelor proiectului, Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor 

operaționale pentru proiect, Realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect, Managementul 

riscurilor, Managementul echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, 

Managementul calității proiectului. 
 
 SC EURO BEST TEAM SRL 

Perioada  Din noiembrie 2002  până în octombrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Statistică teoretică, Statistică macroeconomică, Econometrie, Analiză statistică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică   

Economică, Specializarea Statistică Economică 
  

Perioada  Din octombrie 2003  până în iulie 2005 

Calificarea / diploma obţinută  Master -  Dreptul afacerilor 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Drept contabil. Drept fiscal, Dreptul concurenţei, Drept societar, Dreptul obligaţiilor 

comerciale, Dreptul comunitar al afacerilor, Dreptul asigurărilor, Managementul administrativ 

al afacerilor. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Vest din Timişoara,  

 Facultatea de Drept. 
  

Perioada  Din octombrie 1999  până în iulie 2002 

Calificarea / diploma obţinută  Jurist licenţiat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Drept civil, Drept penal, Drept administrativ, Drept financiar, Drept comercial, Dreptul 

familiei, Dreptul muncii şi securităţii sociale, Drept internaţional privat. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu 

 Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Specializarea Drept 
  

Perioada  Din octombrie 2000  până în iulie 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Psihologie, Pedagogie, Metodica specialităţii, Practică pedagogică, Sociologia educaţiei, 

Management educaţional. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Constantin Brâncuşi Tg-Jiu 

 Departamentul de pregătire şi perfecţionare a personalului didactic (DPPPD) 
  

Perioada  Din octombrie 1998  până în iulie 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Cursuri postuniversitare – Marketing şi mediu 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Marketing, Management, Economia mediului 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

 Academia de Studii Economice, Bucureşti 

  

Perioada  Din octombrie 1990  până în iulie 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Economist licenţiat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

 Informatică, Contabilitate, Statistică, Management, Finanţe, Monedă şi credit,    Marketing, 

Previziune macroeconomică, Eficienţa investiţiilor, Analiză macroeconomică. 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Economia şi Gestiunea Producţiei 

Agricole şi Alimentare, Specializarea Economia Producţiei Alimentare.  
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Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 

experimentat 

Rusă  
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de lucru în echipă, bun negociator, perseverenţă în atingerea rezultatelor; 
 - Bună capacitate de comunicare, dobândită prin practica pedagogică; 

- Adaptare la medii multiculturale, prin participarea la conferinţele naţionale şi 

internaţionale. 
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- Bună capacitate de organizare, formare şi participare în echipe (membru în proiecte de 

cercetare); 

- Competențe de evaluare, monitorizare și control a activităților economice și 

administrative; 

- Capacitate de analiză, sinteză și prognoză. 
  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizare programe PC: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), programe 

de analiză statistică și econometrică (SPSS, STATISTICA, Ewiews, SAS, SYSTAT, S-

PLUS, R-project) 
  

Alte competenţe şi aptitudini Expert evaluator ARACIS / AGENTIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂTII ÎN 

ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR 
 

Membru in Royal Economic Society Anglia; 
 

Membru in Economic Socirty of Australia; 
 

Membru în Societatea Română de Statistică (SRS); 
 

Membru în Asociaţia de Ştiinţe Regionale (ASR); 
 

Membru al Regional Science Association International (RSAI); 
 

Membru în European Regional Science Association (ERSA). 
 

Diplomă de excelenţă pentru contribuţii deosebite la organizarea Simpozionului Internaţional 

de Statistică, ediţia a 5-a, 2010 (Societatea Română de Statistică și Institutul Național de 

Statistică). 
 

Diplomă de excelenţă pentru rezultate de excepție în cercetarea economică și activitatea 

didactică acordată pe 19 decembrie 2014 de către Societatea Română de Statistică și Institutul 

Național de Statistică. 
 

Membru în comitete editoriale (științifice) și comitete de publicare al unor reviste imdexate  

BDI și calitatea de recenzor: 

- Revista Dezbateri Social Economice (Social Economic Debates). 

- Annals of the Romanian German University of Sibiu – Economics. 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Autoare a: 

- 4 carţi de specialitate publicate în edituri recunoscute; 

- 2 cărţi, cursuri publicate în edituri recunoscute; 

- 4 articole publicate în reviste indexate Web of Science; 

- 29 articole publicate în reviste de circulaţie internaţională şi indexate în baze de date 

internaţionale; 

- 28  articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale; 

- 2 articole, studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională, recunoscute 

CNCSIS; 

• Membru în echipele de cercetare a 3 contracte internaţionale şi a 5 contracte naţionale 

obţinute prin competiţie; 
 

 

Anexe Copie a CI, 

Declarație de intenție, 

Declarație de incompatibilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




