MIHAI NEMOIU
Experiență

SME - QC - Social Media - Tutor
MDPI Bucuresti | 09.11.2021 - Prezent

• Assistant Editor - 4 jurnale: Sustainability; Education Sciences;
Profil
Sunt o persoană axată pe
rezultate și îmi ating
întotdeauna cu succes
obiectivele! Bine ancorat în
societatea de astăzi, dar încă
visător, convins că există loc
pentru îmbunătățiri și dornic
să văd care poate fi cea mai
bună versiune a noastră!

Religions; Societies (SME Education Sciences and Societies)
• Tutor pentru noii angajați
• SIE: 26 numere speciale
• QC: Education Sciences și Societies
Certificate MDPI: Section Managing Editor; Social
Media; Assistant Editor; Tutor

•

Project Manager

AIO living | 03.02.2020 - 11.03.2021

• Cel mai bun studio de design interior din regiunea noastră!
•
•
•
•

În portofoliul nostru veți găsi proiecte precum: Cummins, Hotel
Splendid, Hotel Boutique, Restaurant Papanu etc.
Asigurarea unei bune desfășurări a activității în cadrul echipei AIO,
prin gestionarea eficientă a timpului și structurarea obiectivelor
individuale și de echipă în funcție de importanța acestora.
Menținerea legăturilor permanente cu partenerii și colaboratorii
implicați în activitățile noastre și asigurarea suportului logistic.
Gestionarea etapelor de șantier și familiarizarea șefilor echipelor de
construcții cu planurile noastre, astfel încât acestea să fie îndeplinite
cu succes.
Realizări: Implementarea unei platforme de gestionare a timpului:
Trello, în cazul nostru - Prin acest proces am organizat cu succes
proiectele active în timpul stării de urgență și am făcut tranziția de la
offline la online - sarcinile de echipă și cele individuale fiind alocate
rapid și ușor înțelese de fiecare membru; Am organizat serviciile
cloud storage pentru a facilita accesul colaboratorilor; Împărțirea
eficientă și clară a sarcinilor în cadrul echipei; Propuneri diverse
pentru activități de team building etc.

Asist. univ. drd.

Universitatea din Craiova - Facultatea de Științe Sociale| 10.2019 - 10.2020

• La nivel didactic, predarea următoarelor seminarii:

- Recrutarea și selectarea resurselor umane;
- Calitatea vieții;
- Managementul și evaluarea programelor de asistență socială.
La nivel editorial, în calitate de colaborator, menționez lucrările:
Monografia Universității din Craiova (2017); Monografia echipei de
fotbal Universitatea Craiova. 70 de ani în arena fotbalului românesc și
european (2018); Orașul Craiova / Craiova city. Monografie / A
monograph (2018); Oltenia - Evoluție social-istorică și patrimoniu
cultural / Historical-social evolution and cultural heritage (2019).
Realizări: Stabilirea obiectivelor individuale ale studenților cu privire
la ceea ce doresc să studieze în clasa noastră, în fiecare semestru,
pentru materiile predate, astfel oferind cele mai relevante și mai
interesante informații pentru aceștia; Culegerea și editarea tehnică a
unui număr de 4 lucrări monografice reprezentative etc.

•

•

Aptitudini
Leadership
Planificare și
livrare
Mentoring
Team building
Rezolvare
situații
Gândire
strategică
Time
management
Comunicare
Încredere
Open minded
Ascultare activă
Feedback and
Frontfeed
Vorbire
eficientă
Academic
Aptitudini
organizatorice
Gândire
analitică
Compoziție
Înțelegere

Limbi străine



Engleză - B1



Franceză - B1

Permis de conducere



Categoria B - 2012

Team leader

Wave Division - advertising | 07.2019 - 02.2020

• În cadrul echipei coordonate de mine, am avut 5 promoteri și 1 șef de
echipă, cărora trebuia să le ofer, în calitate de Team leader și
Gestionar, stocul necesar de țigarete pentru campaniile zilnice.
• Pentru o bună desfășurare a activității, mă ocupam de selecția și
angajarea personalului, dar și de pregătirea formală a acestuia.
• O altă atribuție implica gestionarea echipamentelor pe plan local și
național, astfel încât noi - local-, dar și celelalte orașe, să avem
întotdeauna echipamentul potrivit pentru angajații noștri.
• Realizări: Stabilirea unor programe de aprovizionare convenabile;
Simplificarea procesului de aprovizionare a promotorilor; Organizare
eficientă pentru schimbările campaniei, asigurându-mă că promoterii
aveau echipamente și informații relevante pentru un început perfect
de campanie; Efectuarea programelor de lucru în funcție de nevoile
și de domiciliul angajaților etc.

Sociolog

Asociatia Culturala Oltenia | 09.2018 - 12.2018

• Efectuarea cercetărilor de teren necesare pentru elaborarea studiului
intitulat: "Meseria, brățară de aur".
• Obiective: conservarea tradițiilor locale și promovarea
meșteșugarilor din regiune.

Film maker
Freelancer

• Pentru început, am practicat această poziție timp de câțiva ani, în

perioada 2017-2019, la evenimente familiale locale, lucrând cu
echipamente precum: camere video, DSLR-uri, drone etc.
• După un timp, am început să execut filme de prezentare pentru
întreprinderile mici - de exemplu cofetăria AISU din Craiova (2019).
• Cel mai important colaborator a fost Novacolor România și Benjamin
Moore România, pentru care am efectuate 3 astfel de filme (2019).

Motivație
I always DO and never
"try"!
I always WANT and never
"hope"!
I always WORK and never
"wish"!

Educație

Studii doctorale - Sociologie

Universitatea din Craiova | 2018 - 2021

• Școala Doctorală de Științe Sociale și Umaniste
• Doctorand în domeniul Științelor sociale, specializarea Sociologie
• Forma de învățământ - Buget
• Durata: 3 ani
• Tema de cercetare: Calitatea serviciilor medicale din România
Studii masterale

Universitatea din Craiova | 2016 - 2018

• Facultatea de Științe Sociale
• Domeniul: Sociologie - Dezvoltare comunitară și integrare europeană
• Notă examen disertație: 10
Studii licență

Universitatea din Craiova | 2013 - 2016

• Facultatea de Științe Sociale
• Domeniul: Asistență socială
• Notă examen licență: 9,50

Modul psiho-pedagogic - Nivel 1 și 2
Universitatea din Craiova | 2013 - 2018

Studii postliceale

Colegiul National Economic "Gheorghe Chițu", Craiova | 2014 - 2017

• Certificat - Technician Nutriționism
Studii liceale

Colegiul National Economic "Gheorghe Chițu", Craiova | 2009 - 2013

• Certificat - Technician Turism
• Notă examen bacalaureat: 9.18
Alte cursuri

• Certificat - Inspector / referent resurse umane
A.C.C.E.S. Oltenia - 2017
• Competențe antreprenoriale - EMPRETEC Romania - 2016
Voluntariat

CENTRUL DE CONSILIERE ȘI ORIENTARE ÎN CARIERĂ
Universitatea din Craiova | 2015 - 2016

• Activități organizaționale:

- Participant la 3 proiecte finanțate de Uniunea Europeană și la 5 proiecte
organizate de Universitate.

POSDRU - START - O VIAȚĂ DE CALITATE ÎN SIGURANȚĂ
Departamentul pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați| 2015

• Adunarea informațiilor sociologice despre subiect pentru studiul național.
A.C.C.E.S. OLTENIA
Asociație | 2015

• Coordonator voluntari în cadrul proiectului ”Eroi de poveste”:
- 80 de voluntari: 60 de elevi, 20 de studenți.

• Alte activități întreprinse:

- Câștigător al celui de-al treilea loc în
”Competiția de vorbire publică - discurs cultural”;
- Prezentatorul festivalului ”Teatrul Sperantei” - organizat cu prilejul
Zilei Internaționale a Teatrului 2016.

ASOCIAȚIA C.R.O.N.O.
Asociație | 2015 - 2016

• Asistent planificare evenimente:

- Asigurarea bunei desfășurări a evenimentelor C.R.O.N.O.;
- Asocierea și planificarea rutelor pentru întâlnirile și conferințele la care
participă membrii asociației.

CONVENȚIA ORGANIZAȚIILOR STUDENȚEȘTI
Universitatea din Craiova | 2015

• Reprezentarea Universității din Craiova în proiectul intitulat:
"Caravana învățământului oltenesc".

Realizări
Primul loc în Regiunea S-V Oltenia pentru un plan de afaceri
Fonduri Europene - POSDRU
Asociația Națională "Spiru Haret" pentru Educație, Știință și Cultură
http://www.startupspirit.ro/wp-content/uploads/2015/06/castigatoriconcurs-idei-deafaceri.pdf



•



Coordonatorul de voluntari al anului 2015 în domeniul social
Gala Voluntariatului Doljean, Craiova
- În cadrul primei gale de voluntariat, organizată cu sprijinul A.C.C.E.S.
Oltenia, A.S.I.S. și Universitatea din Craiova, am reușit să câștig
această distincție.

•

Universitatea din Petroșani
Participant la simpozionul național "Student, știință, societate"
- Primul loc - 2016 - cu lucrarea intitulată: Egalitatea de șanse
între sexe
- Locul 2 - 2014 - cu: Harm reduction - O nouă politică socială pentru
prevenirea consumului de droguri
- Locul 2 - 2015 - cu: Migrația creierelor
- Locul 3 - 2017 - cu: Sistemul de asistență socială a persoanele
cu dizabilități

•


Ultimele Publicații
Revista Universitară de Sociologie

SOCIOLOGICAL PERSPECTIVES ON HARM REDUCTION:
DRUGS USE
Mihai Nemoiuș Dumitru Otovescu

2021
Revista Universitară de Sociologie

THE SOCIAL IMPACT OF BRAIN MIGRATION
Dumitru Otovesciț Mihai Nemoiu

2021

