
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sîrbu Janetta 

Adresă(e) 115, str. Donath, 400293, Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) + 40 264584526 Mobil: + 40 745773200 

Fax(uri) -  

E-mail(uri) sjanetta2002@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 19/09/1972 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca/Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

Funcţia în universitate  Secretar ştiinţific al universităţii 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada   Februarie 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - predarea şi seminarizarea cursurilor pentru studenţi: Economia întreprinderii, Managementul 
producţiei; 

- predarea cursurilor de masterat: Managementul afacerilor, Recrutarea şi selecţia personalului, 
Managementul carierei profesionale, Motivaţia, cariera şi recompensa salariaţilor 

- coordonarea studenţilor pentru Practică profesională; 
- îndrumarea studenţilor pentru elaborarea lucrărilor de licenţă; 
- îndrumarea masteranzilor pentru elaborarea lucrărilor de dizertaţie; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

             - consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Bogdan Vodă”, str. Gr. Alexandrescu, nr. 26A, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

Perioada Februarie 2001 – Februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat   Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - predarea şi seminarizarea cursurilor: Organizarea producţiei industriale, Managementul 
producţiei, Managementul firmei, Managementul resurselor umane, Economia întreprinderii; 

- coordonarea studenţilor pentru Practică profesională; 
- îndrumarea studenţilor pentru elaborarea lucrărilor de diplomă; 
- activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă; 

          - consultanţă de specialitate pentru parteneri şi/sau firme din mediul de afaceri. 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Bogdan Vodă”, str. Gr. Alexandrescu, nr. 26A, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

Perioada  Octombrie 1999 – Februarie 2001 



Funcţia sau postul ocupat   Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale -  seminarizarea cursurilor de Organizarea producţiei industriale şi Managementul resurselor 
umane; 

- menţinerea contactului permanent cu studenţii; 
            -  activitate de cercetare şi publicare în domeniile de competenţă. 

Numele şi adresa angajatorului  Fundaţia Cultural Ecologică Maramureş, B-l Muncii nr. 13, Baia Mare 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie şi cercetare ştiinţifică 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Iunie-iulie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de pregătire profesională şi documentare   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- documentare bibliografică pe tema Flexibilitatea organizatorică 
- aprofundarea cunoştinţelor privind Externalizarea ca formă oragnizatorică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Economie, Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada Februarie – aprilie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de pregătire profesională şi documentare   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- documentare bibliografică pe tema Flexibilitatea organizatorică 
- aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind Flexibilitatea în muncă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Economie, Universitatea de Studii, Parma, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1995 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale/Diplomă de doctor în economie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul fundamental de cercetare – Economie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Studii de licenţă/Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Economia producţiei agricole şi silvice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Babeş-Bolyai” Facultatea de Ştiinţe Economice, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

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 rusă   C2  C2  C2  C2  C1 

Limba italiană   C1  C1  C1  C1  C1 

Limba franceză   A2  A2  A1  A1  A2 



Limba engleză   B1  A2  A2  A2  A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi de comunicare, convingere, îndrumare şi colaborare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacităţi de analiză, asistare, coordonare, organizare şi planificare 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe în utilizarea Ms Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competenţe în utilizarea calculatorului pentru dactilografiere, aplicare programe atatistice, navigare 
Internet 

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacităţi de cercetare, formare continuă şi publicare 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  

 2008 - Social evolution in a world confronted with a reduction of energy availability and the 
search for transitional path leading to non thermic essentially non fossil power sources,  
coordonator University of Paris 1 Sorbonne (UP1) – Franţa, parteneri: Institute for Social Ecological 
Research (ISOE) – Germania, Universitat de València (UVEG) – Spania, Economic and Social Research 
Institute, Rome (IRES) – Italia, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICSUL) – 
Portugalia, Universitatea „Bogdan Vodă Cluj-Napoca (UBV) – România, Competiţia EPSS FP7, Membru 
- cercetător principal 

 2008- Pregătirea practică - iniţiativă de parteneriat în formarea carierei profesionale, Competitie 
POSTDRU, septembrie,  2008, fonduri europene, Director de proiect 

 2008 - Pregătirea interactivă şi inteligentă a studenţilor de la specializarea Informatică economică 
având ca punct de plecare cerinţele pieţei muncii, septembrie,  2008, fonduri europene, Membru de 
proiect 

 2008 - Creşterea calităţii în învăţământul superior prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de 
asigurare a calităţii în două universităţi, septembrie,  2008, fonduri europene, parteneriat, Membru de 
proiect 

 Iunie 2010 – 2011 – Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din 
învăţământul superior – Absolvenţii şi Piaţa Muncii (POSDRU/60/2.1/S/41750), Expert instituţional  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

