Anexa D

Curriculum vitae

INFORMAȚII PERSONALE
Nume / Prenume BREZNICEANU ANDRA MARIA
Adresa Craiova, str. Sfinții Apostoli, nr.94, jud. Dolj
Telefon
Fax
E-mail
Cetățenia
Data nașterii
Sex
Locul de muncă pentru care se
candidează

0351 442287
0351 442287
andra_brezniceanu@yahoo.ro

Mobil 0723154085

Română
11.01.1976
Feminin
Lector universitar
Poziția 34
Disciplinele: Istoria administrației publice, Teoria generală a dreptului,
Dreptul familiei, Drept funciar și cadastral, Dreptul transporturilor

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2005 – prezent
Asistent universitar
Activități de predare (Istoria administrației publice, Libertăți fundamentale,
Teoria generală a dreptului, Dreptul familiei, Drept funciar și cadastral, Dreptul
transporturilor, Drept comunitar, Drept civil. Parte generală, Drept civil. Drepturi
reale, Drept civil. Contracte speciale), inclusiv pregătirea acestora
Activități de seminar
Îndrumarea (conducerea) proiectelor de licență
Evaluarea în cadrul activităților didactice (curs, seminar, lucrări de licență)
Consultații pentru cursurile cuprinse în activitatea de predare
Activități de pregătire științifică
Activități de cercetare științifică
Universitatea din Craiova - Facultatea de Drept
Adresa: Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, jud. Dolj, cod poștal 200585
Educație, Învățământ superior

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Mai 2015 – prezent
Consilier juridic - Proiect INTERACT-Servicii integrate pentru migranți, dialog
social și multicultural, FAMI 15.03.01, FAMI 17.02.01, Programul Național –
Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Oferirea de inputuri asupra cazurilor individuale în ceea ce privește accesul la
educatie , piața muncii/ocupare, sprijin juridic în vederea recunoașterii și
echivalării diplomelor de studii/de calificare ale persoanelor din afara UE.
Asociația Global Help, adresa: Craiova, str. Sf. Apostoli, nr.92, jud. Dolj
Social

iulie 2014 - decembrie 2015
Expert achiziţii
Planificare achiziții publice, inițiare și lansare proceduri de achiziții, derulare și
finalizare proceduri de achizitii publice, administrare contracte
Asociatia Global Help, adresa : Craiova, str. Sf. Apostoli, nr.92, jud. Dolj
Proiect "Şanse egale pe piaţa muncii din Oltenia – soluţii integrate" ID 133757

Mai 2012 – noiembrie 2013
Expert achiziții
Verificare administrativă preliminară a cererilor de rambursare transmise de către
beneficiarii Axei 2 POSCCE, inclusiv verificarea preliminară a achizițiilor
desfășurate de către aceștia. Elaborarea solicitărilor de clarificări
Mott Mac Donald LIMITED adresa București, str. Traian, nr.246
Servicii de asistență tehnică/consultant pentru eficientizarea îndeplinirii
atribuțiilor OI pentru Cercetare privind activitatea de verificare a Cererilor de
rambursare aferente proiectelor finanțate în cadrul Axei prioritare 2 a POS-CCE
Octombrie 2010 - martie 2012
Formator
Activitate de predare, formare profesională adulți, legislație domeniu social
Asociaţia Global Help Craiova, str. Sfinţii Apostoli, nr.92, jud. Dolj
PROIECT POSDRU ID 76845 - Proactivitate pe piaţa muncii prin servicii integrate
pentru şomeri şi persoane în căutarea unui loc de muncă, din judeţul Dolj
Formare profesională, domeniul socio-juridic

Perioada aprilie 2008- noiembrie 2008
Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic
Principalele activităţi şi Consiliere juridică acordată victimelor traficului de persoane, consiliere juridică
responsabilităţi acordată echipei de implementare a Proiectulului “Asistenţă pentru viitor” –
Proiect de Interes National (PIN 2008)
Numele şi adresa angajatorului Asociaţia Naţională Mutuală România- Franţa “Louis Pasteur” Dej – Fil. Craiova
Social, Craiova, str. Sfinţii Apostoli, nr.92, jud. Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de Juridic
activitate

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

octombrie 2007 – octombrie 2008
Manager proiect
Coordonare echipei de management, a activității de documentare și
implementare pentru proiectul Asistența victimelor holocaustului
Asociaţia Națională Mutuală România- Franţa “Louis Pasteur” Dej – Fil. Craiova,
Craiova, str. Sfinții Apostoli, nr.92, jud. Dolj
Social

Martie 2003 – martie 2005
Preparator universitar
Activități de seminar
Activități de pregătire științifică
Activități de cercetare științifică
Universitatea din Craiova - Colegiul Universitar Drobeta Turnu Severin
adresa Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, jud. Dolj, cod poștal 200585
Educație, Învățământ superior
Martie 2003 – martie 2010
Avocat definitiv
Activitate de consultanță și reprezentare în instanță
Baroul Olt, adresă Slatina, str. Grădiniței nr.14, jud. Olt
Juridic
Martie 2001 – martie 2003
Avocat stagiar
Activitate de consultanță și reprezentare în instanță
Baroul Olt, adresă Slatina, str. Grădiniței nr.14, jud. Olt
Juridic

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

2005 - 2010
Doctorand în Drept
Diplomă doctor: Doctor în Drept (Ordin al Ministrului Educației, Cercetării,
Tineretului și Sportului nr.5729/24.11.2010)
Universitatea din Craiova- Facultatea de Drept
adresa Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, jud. Dolj, cod poștal 200585
Studii doctorale, nivel 8 ISCED

2009 – 2010
Studii postuniversitare de specializare
Tehnici și practici în asistența socială ( discipline Cadrul legislativ în domeniul
asistenței sociale, Metode și tehnici de asistență socială, Structura sistemului de
asistență socială)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea din Craiova, Facultatea de Teologie şi Colegiul Naţional al
Asistenţilor Sociali
adresa Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, jud. Dolj, cod poștal 200585
Studii postuniversitare, nivel 7 ISCED

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

20.06.2001-10.07.2001
Cursuri de Psihopedagogie și Metodică
Psihopedagogie
Metodică

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

1995 - 1999
Diplomă de licenţă
Drept civil, Drept penal, Teoria generală a dreptului, Drept procesual penal, Drept
procesual civil etc.

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

1995-1991
Diplomă de bacalaureat
Matematică - fizică

Altele
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic
Perfecționare

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept ”Nicolae Titulescu”, adresa
Craiova, str. A.I.Cuza, nr.13, jud. Dolj, cod poștal 200585
Licență, nivel ISCED 6

Liceul Frații Buzești, adresă Bulevardul Știrbei Vodă 5, Craiova cod poștal 200352
Învățământ liceal, nivel ISCED 3

03.2013-04.2013
Certificat de absolvire
Expert achiziții publice
Camera de Comerț Industrie și Agricultura Teleorman
Perfecţionare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

15.03.2010 – 26.03.2010
Certificat de absolvire
Manager proiect
SC Kaizen Training &Consulting SRL
Perfecționare
04.10.2010-22.10.2010
Certificat de absolvire
Formator

Liceul UCECOM Craiova
Perfecționare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

română

Limba străină cunoscută
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

–
–
–

spirit de echipă
capacitate de comunicare
adaptare rapidă la orice mediu

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

–
–
–
–

leadership
spirit organizatoric (experiență în logistică)
experienţă în managementul echipei
respectarea termenelor limită

Permis de conducere

Exprimare scrisă

Utilizarea
Utilizarea
Utilizarea
Utilizarea
Utilizarea
B
B2 independent B2 independen B1 independent B1 independent
independentă
1
ă a limbii
tă a limbii
ă a limbii
ă a limbii
a limbii

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Discurs oral

Scriere

- foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Acces)

Categoria B

