FORMULAR CV

Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Andrioni Felicia
Bl.64B/31, str. Aviatorilor, 332103, Petrosani, Romania

Telefon(oane)

Mobil:

0721137299

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

felicia_andrioni@yahoo.com
romana
17.03.1972
feminin
Conf. univ. dr. habil.

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

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

Martie 2007-prezent (norma întreagă)
Conferențiar universitar, Lector universitar, Preparator universitar
Director Departament ( dec. 2015 – dec. 2017)
Activităţi educaţionale nivel superior: Titular discipline: „
Deontologia profesiei de asistent social”; „Managementul si
evaluarea proiectelor sociale”; „Tehnici de interventie in asistenta
sociala”; „Practica de specialitate in asistenta sociala”
Activităţi de consiliere vocaţională individuală şi de grup şi de
orientare în carieră a studenţilor
Activități de management la nivelul Departamentului de Științe
Socio-Umane
Universitatea din Petroşani
Activităţi educaţionale nivel superior
Octombrie 2019-prezent
Coordonator doctorat domeniul Sociologie
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Coordonare studii doctorale în domeniul Sociologie
Universitatea din Craiova

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activităţi ede cercetare

Perioada

17 dec. 2018 -prezent

Funcţia sau postul ocupat

Director de grant, Centrul Remedial Educațional al Studenților
Capacitați ai Universității din Petroșani C.R.E.S.C. – UPET,
Beneficiar Universitatea din Petroșani, 101 / SGU /CI / II
/17.12.2018 , granturi competitive, finanțator MEN-UMPFE,
valoare 841834,206 lei

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Managementul proiectului

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea din Petroşani

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Management și activităţi educaţionale nivel superior
Mai 2019-prezent (normă parțială)
Consilier în carieră CRESC-UPET
Activităţi de consiliere suportivă individuală și de grup
Activități de orientare în carieră a studenţilor CRESC
Universitatea din Petroşani
Consiliere şi orientare în carieră a studenţilor
Dezvoltare personală și profesională
Decembrie 2019
Formator curs ”Protecția persoanelor adulte cu dizabilități”
Elaborare suport de curs
Predare și evaluare
SC Avangarde Business Group SRL București
Program de specializare
29 September 2017-29 June 2018
Short Term Consultant, Children Deinstitutionalization RAS
(P156981)
Social Work and Research
Asistență socială
Cercetare
World Bank
Asistență socială
15 August 2018 – 30 Noiembrie 2018
Cercetător
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Elaborare analiză a datelor calitative referitoare la problemele
asistenţilor sociali, precum şi la competenţele acestora
Colegiul Naţional al Asisţentilor Sociali, București

Tipul activităţii sau sectorul Cesiunea neexclusivă a drepturilor de autor pentru elaborarea
de activitate unui document care sa cuprinda analiza datelor calitative

referitoare la problemele asistenţilor sociali, precum şi la
competenţele acestora.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului

Octombrie 2017 - Septembrie 2018 (voluntariat)
Director proiect, partener UPET: Adult Life Long Learning in
Social Work-A European Network for Social Work as Adult
Education and Blended Learning, finanţat de EASSW, (2017-2018)
Coordonarea activităţilor proiectului din cadrul Universităţii din
Petroşani
Universitatea din Petroşani

Tipul activităţii sau sectorul Asistenta sociala și management - Adult Life Long Learning in
de activitate Social Work-A European Network for Social Work as Adult
Education and Blended Learning
Perioada

Martie 2014-Decembrie 2015 (voluntariat)

Funcţia sau postul ocupat

Coordonator Comisie Relaţii Internaţionale

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

Coordonarea activităţilor Comisiei de Relaţii Internaţionale din
cadrul Universităţii din Petroşani
Universitatea din Petroşani
Relaţii internaţionale
Aprilie 2015-Decembrie 2015
Director Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră –
Universitatea din Petroşani
Managementul Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră
Activităţi de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor
Universitatea din Petroşani

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Management
Consiliere şi orientare în carieră a studenţilor

Perioada

Iulie 2015- Noiembrie 2015 (normă parţială)

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

Asistent social
Activităţi specifice domeniului de asistenţă socială în cadrul
proiectului „START O viaţă de calitate în siguranţă” ID
POSDRU/170/6.3/S/146738 destinat victimelor violenţei domestice
SC Cristian Roşu şi Asociaţii
Activităţi asistenţă socială
Noiembrie 2015-Decembrie 2015 (normă parţială)
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Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Consilier în carieră în cadrul proiectului Start în carieră – Bune
practici europene în consilierea profesională a studenţilor români,
POSDRU/160/2.1/S/137360
Activităţi de consiliere şi orientare în carieră a studenţilor
Universitatea "Titu Maiorescu" Bucureşti
Consiliere şi orientare în carieră a studenţilor
Martie 2015- August 2015 (normă parţială)
Formator curs-expert termen scurt “Îngrijitoare copii”în cadrul
proiectului Şanse egale şi respect pentru femeile din Hunedoara –
SER, POSDRU/149/6.3/G/126734
Activităţi educaţionale nivel mediu destinate persoanelor
vulnerabile
Fundaţia Mara
Activităţi educaţionale şi de asistenţă socială
Iunie 2014-iulie 2015 (voluntariat)
Director grant internaţional
Managementul proiectului internaţional “CROSS-EUROPEAN
BLENDED LEARNING OF PART-TIME STUDENTS” finanţat
prin EASSW
Universitatea din Petroşani
Activităţi educaţionale nivel superior , managementul proiectelor
internaţionale
20 August 2014- 05 Octombrie 2014 (fractiune de norma)
formator
Activitati educationale nivel mediu Curs „Îngrijitor bătrani la
domiciliu”
SC EURO JOB SRL
Activitati educationale de calificare nivel mediu
2012-2013 (fractiune de norma)
Asistent manager
Activităţi de implementare a proiectului „E şansa ta. Califică-te”
finantat prin FSE/POSDRU şi de coordonare a activităţilor
proiectului pe zona Valea Jiului, jud. Hunedoara
Activităţi de consiliere şi orientare profesională a beneficiarilor
Asociaţia Maica Precista
Managementul proiectelor
Consiliere şi orientare în carieră
Noiembrie 2010-2012 (voluntariat)
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Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa
angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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
Perioada

Membru echipa implementare proiect international „Increasing the
Quality of Staff Related with Vocational Guidance for Individuals
with Special Needs” proiect finanţat prin programul LLPGRUNDVIG Learning Partnership, implementat de Universitatea
din Turkey în parteneriat cu Universitatea din Petroşani.
Implementare activitati proiect, planificare, consiliere vocaţională
suportivă a studenţilor cu nevoi speciale, organizare workshopuri,
pregatirea unor prelegeri de specialitate in domeniul protectiei
sociale a persoanelor cu dizabilitati.
Universitatea din Petroşani
2010-2011 (fractiune de norma)
Coordonator Serviciul de Informare Consiliere şi Orientare
Profesională (SICOP)
Coordonarea echipei multidisciplinare
Fundaţia Mara
Consiliere şi Orientare Profesională, Asistenta sociala,
Management
Aprilie 2009-Noiembrie 2009 (fractiune de norma-voluntariat)
Coordonator proiecte comunitare: „The Open Doors Day” si
„Building the Colony Togheter for People”
Activităţi manageriale specifice proiectelor comunitare initiate si
implementate pentru zona Colonie Petrosani; Activitati de
supervizare a echipei multidisciplinare.
Humanity at Heart - United of Kingdom
Activităţi manageriale, activitati de dezvoltare comunitara Management social si Asistenţă socială comunitara suportiva.
Septembrie 2007-Martie 2008 (voluntariat)

Funcţia sau postul ocupat

Membru echipa implementare proiect international ”Networking
for a long term cooperation on important themes in Europe”
finantat prin EACEA Programme, Europe for Citizens, initiat de
Samarkand 2015 Ludvika Suedia, tari partenere: Suedia, Romania,
Irlanda, Cipru, in calitate de expert social.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de implementare proiect international; Activitati de
sustinere a unor prelegeri referitoare la politicile sociale si culturale
ale Romaniei in context european, desfasurate in cadrul
workshopurilor organizate in Suedia si Irlanda.

Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada

Primaria Petrosani
Activităţi de promovare a politicilor sociale din Romania

Septembrie 2007-Martie 2008 (voluntariat)
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Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Membru echipa implementare proiect international „EU villages
meeting points for citizens in Europe” finantat prin Europe for
Citizens Programme-Active Civil Society in Europe, initiat de City
of Smedjebachen Suedia, tari partenere: Suedia, Romania, Irlanda,
Cipru, proiect premiat in 2008 cu titlul „.European Regional
Champions Award”.
Activităţi de promovare a programelor si masurilor de raspuns
social la problemele cetatenilor din Romania; Activitati de sustinere
a unor prelegeri la nivel international.
Primaria Petrosani
Promovarea la nivel european a modelelor de bune practici in
domeniul asistentei sociale din Romania.

Perioada Martie 2008-Iunie 2008 (voluntariat)
Funcţia sau postul ocupat

Manager proiect „Revitalizarea zonei verzi ce imprejmuieste
Campusul Universitatii din Petrosani” implementat de Asociatia
Maica Precista in parteneriat cu Universitatea din Petrosani,
Primaria Petrosani, Scoala Generala nr. 7 Petrosani, Parohia
Ortodoxa Romana Livezeni Petrosani, finantat de Moll Romania si
Fundatia pentru Parteneriat Miercurea-Ciuc.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de constientizare a comunitatii locale cu privire la
necesitatea protectiei mediului inconjurator; Activitati de
ecologizare a zonelor verzi poluate; Activitati de dezvoltare a unei
retele de voluntariat locala; Activitati de plantare a 400 puieti brad.

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

Asociatia Maica Precista Petrosani
Management proiect; Protectia mediului inconjurator.

Iunie 2006-Septembrie 2007 (fractiune de norma)
Asistent manager
Activităţi de management in programul „Managementul Centrelor
de Afaceri si Sprijin pentru Intreprinzatori in judetele Alba,
Hunedoara, Gorj, Mehedinti, Valcea” finantat de Banca Mondiala.
Gruppo Soges SpA Italia
Management proiect si management in afaceri
Noiembrie 2000-Noiembrie 2003 (norma intreaga)
Asistent social, Inspector de specialitate
Activităţi de preventie si interventie sociala destinate copiilor in
dificultate din zona Valea Jiului, judetul Hunedoara.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara
Asistenta sociala; Managementul de caz.
Noiembrie 2003-Noiembrie 2006 (norma intreaga)
Coordonator servicii sociale
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de dezvoltare si coordonare a unor servicii sociale
destinate protectiei copiilor in dificultate din Valea Jiului, jud.
Hunedoara.

Numele şi adresa
angajatorului

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului
Hunedoara

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Managementul serviciilor sociale, Asistenta sociala-Protectia
sociala a copiilor, Coniliere suportivă de grup.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
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
Perioada

Aprilie 2004-august 2005 (voluntariat)
Manager proiect
Activităţi de implementare, monitorizare, evaluare si raportare a
proiectului social „Centrul de zi Colonie Petrosani” finantat de
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala.
Fundaţia Herepeia, Petroşani
Management proiect; Asistenţă socială.
Octombrie 2003 - iulie 2004 (fractiune de norma)
Asistent social membru echipa management proiect; Lector
Activităţi de implementare proiect social; Activităţi specifice
asistenţei sociale; Activităţi de predare curs de formare continuă „
asistent personal”.
Fundaţia Conexiuni, Deva
Management de proiect; Asistenţă socială.
Martie 2002-august 2004 (fractiune de norma)

Funcţia sau postul ocupat

Manager proiecte: „Centrul Social Petrosani” si „Cantina Sociala
Livezeni si ateliere de calificare” finantate din fonduri PHARERICOP, implementate de Parohia Ortodoxa Romana Livezeni in
parteneriat cu Scoala Generala nr. 7 Petrosani, FPIPMM Petrosani.

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Coordonare activităţi, formare , supervizare echipă
multidisciplinară, implementare, monitorizare, evaluare si raportare
proiecte sociale.

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Parohia Ortodoxă Română Livezeni I, Petroşani
Management de proiect; Asistenţă socială
Februarie 2001 - februarie 2002 (fractiune de norma)
Asistent social-membru echipă proiect
Implementare acţiuni cu caracter social
Fundaţia Mara Deva
Asistenţă socială
Iunie 2000 - septembrie 2003 (fractiune de norma)
Lector
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Activităţi şi responsabilităţi
principale
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

Predare curs lucrător social
Centrul de Formare Profesională Petroşani
Educaţie continuă adulţi, perfecţionare şi reconversie profesională
Ianuarie 2000 - iunie 2000 (fractiune de norma)
Manager proiecte sociale
Coordonare activitati, formare şi supervizare echipa
multidisciplinară.
Organizaţia Salvaţi Copiii, Petrila
Management de proiect; Asistenţă socială.

Perioada

Iulie 2000 - octombrie 2000 (norma intreaga)

Funcţia sau postul ocupat

Asistent social – membru echipa proiect social

Activităţi şi responsabilităţi
principale
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

Activitati suportive asistentiale destinate membrilor comunitatii
Petrila.
Organizaţia Humanitas Pro Deo, Punct de lucru Petrila
Asistenţă socială.
Septembrie1998 - iunie 1999 (fractiune de norma)
Lector
Predare disciplina psihologie
Scoala Postliceală Carol Davilla, Petroşani
Educaţie postliceală - psihologie

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

06.08.2018-14.08.2018
Develop as Leaders
Non-formal education and key competences
Intercultural learning process
Project management
Zolta Owca Fundacia, Male Ciche, Poland

Perfectionare
03.07.2017-10.07.2017
Media et Dialogue Interculturel

8

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
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
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

L`utilization des methodes de l`education non-formelle
Les media et pensee critique
Atelier de creation de support intercultural
Association Maraguiri France

Perfecționare
12.10.2016-18.10.2016
Project Instruments for Erasmus+
Project Management
Writing, management and reporting
Development Assistance Center

perfecționare
17.06.2016-20.06.2016
Circle of Security Parent Facilitator/ Educator parental atestat
Circle of Security
Programul parental Circle of Security

Cooper, Hoffman&Powel, LLC

perfecționare
28.05.2016
Utilizarea testării standardizate în consilierea carierei
Instrumente standardizate în consilierea carierei

NBCC Romania

perfecționare
28.05.2016
Basic Introduction in Family Counseling
Family Counseling
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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
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
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

NBCC Romania

perfecționare
26.03.2016-27.03.2016
Formare lideri Award
Dezvoltarea de abilități personale, voluntariat , aventură; proiecte
rezidențiale
The Duke”s of Edimburgh”s International Award

inițiere
14.09.2015-18 09.2015
Social Economy Entrepreneurship Development Skills
Social Economy
Entrepreneurship
Association of Active Youths

perfecționare
20.03.2015-16.04.2015
Consilier orientare privind cariera
Evaluarea componentelor profesionale, Evaluarea
psihoprofesională a clienţilor; Instruirea pentru automotivare;
Consiliere profesională; Comunicare interpersonală
Universitatea Lucian Blaga Sibiu

Specializare
18.02.2014-20.02.2014
Erasmus+ Curs PLUS de scriere de proiecte
Scrierea proiectelor ERASMUS +

TiA (Tineret in Actiune)

Initiere
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Perioada Februarie 2013
Calificarea / diploma „Didactica specialităţii predării disciplinelor socioumane şi drept”
obţinută
Disciplinele principale Didactica specialităţii predării disciplinelor socioumane şi drept
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Ministerul Educaţiei Naţionale, Universitatea din Bucureşti,
învăţământ / furnizorului de Universitatea A.I.Cuza Iaşi, Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca,
formare Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea din Piteşti,
Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
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

program de formare
01 Iunie 2013-02 Iunie 2013
Acces și echitate în învățămantul superior
Mecanisme și instrumente pentru creșterea echității și facilitarea
accesului la învățămantul superior
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de
Comunicare şi Relaţii Publice
Formare profesională continuă

Perioada 02-10 septembrie 2013
Calificarea / diploma Facilitator educaţie nonformală în munca cu tinerii (Facilitator
obţinută involved in Non-formal Education with Young People)
Disciplinele principale Educaţie non-formală, Facilitare în munca cu tinerii
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de International Development Alliance Bulgary
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Formare profesională continuă
naţională sau internaţională
Perioada 02 Decembrie 2013-04 Decembrie 2013
Calificarea / diploma Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în
obţinută Învățamantul la Distanță-ID
Disciplinele principale Managementul calității în învățămantul superior
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea Spiru Haret În Parteneriat Cu Academia Comercială
învăţământ / furnizorului de Din Satu-Mare Și TUV Austria Romania, în cadrul proiectului
formare POSDRU/86/1.2/S/60720: Dezvoltarea și implementarea unui sistem
de monitorizare, îmbunătățire continuă și evaluare a calității în
învățămantul superior deschis și la distanță pe baza indicatorilor de
performanță și standardelor internaționale de calitate.
Nivelul în clasificarea Formare profesională continuă
naţională sau internaţională
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Perioada 16 Ianuarie 2012-27 Ianuarie 2012
Calificarea / diploma Operator proesare text și imagine
obţinută
Disciplinele principale Aplicarea prevederilor legale ale sănătății și securității în muncă
studiate / competenţe Aplicarea normelor de protecție a mediului
profesionale dobândite Aplicarea procedurilor de calitate
Asigurarea securității datelor/documentelor
Procesarea textelor
Numele şi tipul instituţiei de SC Memory SRL
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea Specializare
naţională sau internaţională
Perioada Octombrie 2006-Iulie 2010
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
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

Doctor in sociologie.
Metode calitative avansate, Dimensiuni teoretico-epistemologice
ale cercetarii, Metode cantitative avansate, Metode interculturale
comparative, Metode generale de cercetare si metodica elaborarii
de lucrari stiintifice
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Sociologie
si Asistenta Sociala
Nivel III- Studii doctorale
Ianuarie 2009-Martie 2009
Calificarea: „Understanding Aging: The Social Workers Role”
Aging-General Aspects and Global Context; Elderly People Problems; The needs of elderly;Social Solutions for elderly people.
The National Association of Social Workers, United of States of
America
Specializare.
Ianuarie 2009-Martie 2009
Calificarea: „Achieving Cultural Competence to Reduce Health
Disparities in End of Life Care”
Cultural Competences; Health Disparities; End of Life Care.

The National Association of Social Workers, United of States of
America
Specializare.
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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

31 Ianuarie 2009-27 Februarie 2009
Formator de formatori
Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea
participanţilor, Aplicarea metodelor şi tehnicilor de formare,
Marketingul formării, Proiectarea programelor de formare,
Organizarea programelor şi stagiilor de formare, Evaluarea,
revizuirea, şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de
formare
Fundaţia Muncii Deva

Specializare

Februarie 2008-Aprilie 2008
Specializarea:“Strategii de comunicare, propagandă şi lobby la
diferite nivele”
Strategii de comunicare; Interventie si propaganda; Lobby la
diferite nivele.

Numele şi tipul instituţiei de University of Wolverhampton-The
învăţământ / furnizorului de Development and Trainning
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite

Perioada
Calificarea / diploma
obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

for

International

Specializare.

Februarie 2008-Aprilie 2008
Specializarea:“Dezvoltarea parteneriatelor in comunitate”
Dezvoltare comunitara; Parteneriatul public-privat; Metode de
atragere a partenerilor.

Numele şi tipul instituţiei de University of Wolverhampton-The
învăţământ / furnizorului de Development and Trainning
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Centre

Centre

for

International

Specializare.
Septembrie 2004-februarie 2006
Managementul proiectelor
Managementul proiectelor, Globalizare şi integrare europeană,
finanţare europeană, Managementul resurselor umane, Analiza
financiară a proiectelor, Audit, Microsoft project, Aplicaţii Phare,
Ispa şi Sapard
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de
Comunicare şi Relaţii Publice « David Ogilvy » Bucureşti
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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
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
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

Nivel II- Studii de Master
14 Mai 2003-15 Mai 2003
Essentials of HIV Counseling and Testing
HIV Counseling
HIV Pre and Post- Testing Counseling
Baylor College of Medicine, Baylor International Pediatric AIDS
Initiative
perfecționare
Septembrie 2001-iunie 2002
Consiliere si orientare – Curs postuniversitar
Consiliere vocaţională; Consiliere educaţională

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Psihologie
şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj Napoca
Nivel educaţional postuniversitar
21 Mai 2001-27 Mai 2001
Travailleurs sociaux
Formation de travailleurs sociaux

CONSEIL GENERAL DU TERITOIRE DE BELFORT,
Republique Francaise
Programme de perfectionnement
Septembrie 1993-iunie 1997
Asistent social - licenta
Psihologie generală, Psihologie socială, Psihologia varstelor,
Sociologie, Asistenţa socială a indivizilor şi grupurilor, Asistenţa
socială în şcoli, Demografie, Psihiatrie, Metode şi tehnici în
asistenţă socială, Alcoolism şi narcomanie, etc.
Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca, Facultatea de Istorie
Filosofie, Secţia Asistenţă Socială
Nivel I –Studii universitare
1994-1997
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Calificarea / diploma Cursul Departamentului pentru pregatirea profesorilor
obţinută
Disciplinele principale Psihologie educaţională; Pedagogie; Metodica specializării; Practică
studiate / competenţe pedagogică
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj- Napoca, Departamentul pentru
Pregătirea Profesorilor
Nivel I –Studii universitare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Romana
1. Engleza
2. Franceza
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Vorbire

Scriere

Participare Discurs
la
oral
conversaţie

Exprimare scrisă

Limba

1

B2

1

B2

1

B1

1

B1

1

Limba

2

B2

2

B2

2

B1

2

B1

2

B2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi
Străine
Competenţe şi abilităţi
sociale

Abilităţi de comunicare şi relaţionare constructivă la nivel individual
şi de grup, flexibilitate, optimism, perseverenţă, eficienţă în munca
în echipă; abilitati dobandite pe parcursul experientei profesionale
si de formare.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Abilităţi organizatorice: planificare, organizare, coordonare,
monitorizare, implementare şi finalizare acţiuni; abilitati
dobandite pe parcursul experientei profesionale si de formare.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizare programe computer (Windows, Excell, Power Point)

Competenţe şi aptitudini
artistice

Aptitudini creaţie audio- vizuală (materiale educative audio vizuale:
filme documentare, pliante, broşuri); abilitati dobandite pe
parcursul experientei mele profesionale si de formare
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Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Alte competenţe/aptitudini Organizare
simpozioane
şi
conferinte
internaţionale
multidisciplinare:
-Redactor al volumelor cu lucrările ştinţifice ale Simpozionului
Internaţional Multidisciplinar, Secţiunea Socio-Umane „Universitaria
SIMPRO 2008” şi „Universitaria SIMPRO 2010”;
-Membră în organizarea Conferinţei Internaţionale „Networking for a
long term co-operation on important themes in Europe", desfăşurată în
Petroşani în martie 2008, iniţiată de Primăria Petroşani în parteneriat
cu Samarkand2015 Ludvika Suedia;
-Membră în organizarea Conferinţei Internaţionale „Înfrăţire.
Voluntariat. Cooperare” desfăşurată în Petroşani, iniţiată de Primăria
Petroşani în parteneriat cu Bansko- Bulgaria, Ponte nelle Alti-Italia,
Varpalota –Ungaria, Wolfsperg-Austria, iulie-august 2011;
-Membră în organizarea Conferinţei Internaţionale „Best Practice in
Adult Education of People with Special Needs” desfăşurată în
Petroşani, iniţiată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu
Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Ankara-Turkey, Strichting
International
Excellence
Reserve-I.E.R.,
Eindhoven-The
Netherlands; Institut Arbeit und Tecnik Zentrale Wissenschftliche
Einrichtung der Fachhochschule Gelsenkirchen-Germany; Ghent
University – Department of Disability Studies and Special Education,
Gent-Belgium, iulie-septembrie 2011;
-Membră în organizarea Conferinţei Internaţionale “International
Social Work: Working Together for Succes” desfăşurată în Petroşani,
iniţiată de Universitatea din Petroşani în parteneriat cu University of
South Carolina si EEsrASSW, 24-25 mai 2012
-Membru in comitetul de organizare al Conferintei Internationale
“Best Practices in Adult Education of People of Special Needs”, 2011,
Petroşani
-Preşedinte în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale
“Internaţional Social Work. Working Together for Success”, 2012,
Petroşani
-Organizator al Conferinţei Internaţionale „Social Work without
Frontiers”, 31 mai 2013, realizată de Universitatea din Petroşani
- Preşedinte în Comitetul de organizare al Conferinţei Internaţionale
“European projects and Education – Mobility opportunities for
Students and Teachers” organizată de Universitatea din Petroşani în
parteneriat cu International Development Alliance Bulgary şi
European Civile Resources Center Danmark, 11 December 2013.
Membru în Comitetul de organizare al Simpozionul internaţional
multidisciplinar „UNIVERSITARIA SIMPRO”, 2008, 2010, 2012,
2014 Petroşani
Presedinte in comitetul de organizare a World Social Work Day,
2011, 2012, 2013, 2014
Implemetare proiecte sociale, comunicare cu grupuri mari de
oameni, iniţiativă şi implicare comunitară, voluntariat; abilitati
dobandite pe parcursul experientei mele profesionale si de formare.
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Participare în programe de predare şi/sau formare europene:
-Aprilie 2011, Program Erasmus: Lifelong Learning Programme,
Instituţie gazdă: Centro de Practicas Universitaria, Barcelona, Spania
-September 2012, Programme Erasmus: Lifelong Learning
Programme, Host Institution: Service Internship Consulting SL,
Malaga, Spain
-02-10 September 2013, Training Course “Training of Facilitators
Alte competenţe şi aptitudini
involved in Non-Formal Education with Young People”, organized by
International Development Alliance, Bansko, Bulgary
-15-20 octombrie 2013, Conferinţa “European Civil Resources
Centre”, organizată de International Development Alliance, Bansko,
Bulgaria
-1-6 december 2013, ALLISW - Network Meeting and International
Study Week "European Social Work And The Challenges Of
Poverty", Vilnius Lithuania
Membru in organisme profesionale:
Membru în Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educaţionale din
România, 2007-2008
Membru în The Eastern European Sub-Regional Association of
Schools of Social Work of the IASSW, 2008-2010
Membru în Asociaţia Şcolilor de Asistenţă Socială din România,
2010, http://asswromania.wordpress.com/membership
Membru în Asociaţia Maica Precista, 2004- prezent
Membru al Consiliului Consultativ specializat pe Direcţia Strategică 8
“Dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale” de
implementare a Planului strategic de dezvoltare socio-economică a
municipiului Petroşani iniţiat de Primăria Petroşani, 2007
Preşedinte Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din Romania Sucursala
Teritorială
Hunedoara,
2012
prezent,
http://www.cnasr.ro/structuri_teritoriale-17-0-ro-Hunedoara
Membru în Asociaţia Sociologilor din Romania, 2013
Alte menţiuni:
1996-1997 - cercetare de scurtă durată “Necesitatea introducerii
asistenţei sociale în şcoli“, finanţată de Fundaţia pentru o Societate
Deschisă Cluj-Napoca;
2001 - autor “Suport curs asistent social “- AJOFM Hunedoara
2004 - aprilie: autor film documentar “Valea Jiului-file de poveste
adevarată”
2004 - autor pliant « Centrul Social Petroşani » finanţat din fonduri
Phare RICOP
2004 - premiul IV PR Romanian Award 2004 pentru proiectul Centrul
Social Petroşani, jurizat internaţional
2005 - autor pliant « Ghidul serviciilor sociale Petroşani
2008 - autor pliant “SOS Mediul înconjurator în pericol”
2008 - experienţă profesională promovată în “Ghidul tinerilor
hunedoreni promotori ai modelelor pozitive”, ghid editat de Asociaţia
Linişor cu sprijinul Guvernului României şi Agenţiei Naţionale pentru
Dezvoltarea Zonelor Miniere
2008-autor articol “Saptămâna verde la Petroşani”, pg.2, Mesager,
Anul VIII, nr.347, 2-9 mai 2008
2008 - autor articol “Poveste verde în lumea reală”, pg.6, Mesager,
Anul VIII, Nr.351, 6-13 iunie 2008
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Premii şi elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice şi
profesionale:
2004 - premiul IV PR Romanian Award 2004 pentru proiectul
Centrul Social Petroşani, jurizat internaţional
2008 – premiul European Regional Champions Award pentru
proiectul "EU villages-meeting points for citizens in Europe" iniţiat de
City of Smedjebacken Suedia, ţări partenere: Suedia, România,
Irlanda, Cipru, finanţat prin Programul Europe for Citizens
Programme, Projects under measure 3 Support for projects initiated by
civil society organisations of Action 2 Active civil society in Europe,
jurizat
internaţional,
http://www.theparliament.com/regionalchampions/shortlist
martie 2013- Diploma de excelenţă pentru aportul valoros, constant şi
eficient la dezvoltarea Asistenţei Sociale şi la promovarea profesiei de
Asistent social în Romania pentru nominalizarea la premiul asistentul
social al anului 2013, conferită de Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din Romania
Martie 2015 - Diploma de excelenţă pentru aportul valoros, constant
şi eficient la dezvoltarea Asistenţei Sociale şi la promovarea profesiei
de Asistent social în Romania pentru nominalizarea la premiul
personalitatea anului 2015 în promovarea educației și formării în
asistență socială, conferintă de Colegiul Naţional al Asistenţilor
Sociali din Romania
2016-Diploma de excelență - Gala Oameni pentru Oameni
Carti reprezentative publicate:
Andrioni Felicia, (2019), Comunicarea asertivă în triangulația
autocunoașterii, imaginii de sine și stimei de sine. Aplicații practice
pentru dezvoltarea de abilități asertive, Editura SITECH, Craiova,
101 pag., ISBN 978606117016-6
Andrioni Felicia, (2019), The HIV / AIDS Phenomenon –Analysis
and Prognosis, Editura SITECH, Craiova, ISBN 978-606-11-6701-2
Andrioni Felicia, (2018), Contemporary Social Work between
Theory and Practice, Academica Greifswald, ISBN 978-3-94023749-1
Andrioni Felicia, (2018), Serviciile sociale în context contemporan,
Editura SITECH, Craiova, 142 pag., ISBN 978-606-11-6507-0
Andrioni Felicia, (2018), Dinamica serviciilor sociale din Valea
Jiului, Editura SITECH, Craiova, 235 pag., ISBN 978-606-11-6511-7
Andrioni Felicia, (2016), Paşi prin valsul destinului, în Asistenţa
Socială: o chemare, o misiune, un destin (coord. Buzducea Doru),
Editura Art, Bucuresti, pp.265-282.
Andrioni Felicia, (2014), Dimensiuni metodologice, deontologice şi
practice în asistenţa socială, Editura SITECH, Craiova, ISBN 978606-11-4421-1, 186 pag.
Andrioni Felicia, (coord.), (2012), International Social Work:
Working Together for Success, Editura Universitas, Petrosani
Ciupe G., Bocşan L., Andrioni Felicia, (2010), Ghid de bune practici
în domeniul formării profesionale continue a adulţilor, Editura
Corvinul, Deva, ISBN 978–973–622–672-4, 60 pag.
Ciupe G., Sofroni M., Andrioni Felicia, (2010), Ghid de bune
practici în vederea prevenirii şi corectării fenomenului de abandon
şcolar la tinerii care nu au absolvit învăţământul minim obligatoriu,
Editura Corvinul, Deva, 100 pag.
Andrioni Felicia, (2010), Îndrumător practic în managementul şi
evaluarea programelor sociale – Exerciţii aplicative pentru seminar,
Editura Focus, Petroşani, ISBN 978-973-677-198-9, 39 pag.
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Andrioni Felicia, Ciupe G. (coord.) (2011), Informarea, consilierea
şi orientarea profesională a persoanelor afectate de virusul
imunodeficienţei umane - Ghid de bune practici, Editura Corvinul,
Deva, ISBN 978-973-622-685-4, 200 pag.
Andrioni F., (2010), Evoluţia serviciilor sociale în România, în
Asistenţa socială a grupurilor de risc, (coord.), Buzducea D. Editura
Polirom, Iaşi, ISBN 978-973-46-0277-3, pp.799-832, 33 pag
Andrioni Felicia, (2016), Ascultare activă, in Enciclopedia Asistentei
Sociale (coord. Neamtu G.), Editura Polirom, Iasi, 2016, pp.116-238;
Andrioni Felicia, (2016), Comunicare, in Enciclopedia Asistentei
Sociale (coord. Neamtu G.), Editura Polirom, Iasi, 2016, pp.226-238;
Andrioni Felicia, (2016), Interviu, in Enciclopedia Asistentei Sociale
(coord. Neamtu G.), Editura Polirom, Iasi, 2016, pp.501-504

Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare
Anexa Lista de lucrări

Semnătura,

Data 01.01.2020
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