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SUMAR PROFESIONAL 

  

Experiența profesională de peste 10 ani în activități de organizare și management în domeniul 

public și privat. Abilitățile dovedite în gestionare eficientă a activităților și sarcinilor, creșterea 

calității mediului organizațional în care am lucrat până acum, mă recomandă pentru ocuparea 

unui post de management. 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

  

Universitatea din București  București, România  

Administrator Patrimoniu  Martie 2015 – Prezent  

 

Responsabilități:  

 

▪ Elaborarea documentelor de proiectare a activității conform specificului postului și 

corelarea acestora cu documentele de proiectare ale unității administrative. 

▪ Implicarea în elaborarea documentelor de proiectare a activității compartimentului 

funcțional. 

▪ Folosirea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în activitatea de proiectare. 

▪ Elaborarea tematicii și graficului de control ale activității personalului din subordine. 

▪ Identificarea și aplicarea soluțiilor optime, prin consultare cu conducerea unității, 

pentru toate problemele ce revin sectorului administrativ. 

▪ Organizarea și gestionarea bazei materiale a unității administrative. 

▪ Elaborarea documentației necesare, conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziții publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a unității administrative. 

▪ Gestionarea inventarului mobil și imobil al unității administrative în registrul inventar al 

acesteia și în evidențele contabile. 

▪ Analizarea propunerilor de diversificare a activității și întocmirea rapoartelor în ceea ce 

privește oportunitatea introducerii de noi proiecte și activități. 

▪ Coordonarea tuturor activităților care se desfășoară în Complexul Studențesc Pallady. 

▪ Coordonarea activității de cazare a studenților în căminele Universității din București. 

▪ Elaborarea planului de munca anual și semestrial pentru compartimentul administrativ 

în corelație cu planul managerial al unității.  
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Universitatea din București               București, România  

Asistent Universitar Doctor  Ianuarie 2019 – Prezent 
 

▪ Predarea de cursuri și seminarii la discipline precum Dezvoltare Regională și Geografie 

Politică; 

▪ Activități de predare și instruire, coordonator de sesiuni științifice, ateliere, 

simpozioane; 

▪ Implicarea în multiple activități de voluntariat în organizații studențești, cu scop 

cultural, educativ și sportiv. 
 

Cercetare academică 

1. Lixăndrescu G., Mocanu N., Bărsoianu A., Bărbărie M., 2020, Characterization and analysis in the 

territorial profile of the transport network in Romania. Case study: Constanța Port. Cinq 

Continents 10 (21): 5-19. 
 

2. Costache S., Weckmüller D., Lixandrescu G., 2019, From Romania to Germany: A Complex 

Motivation of Postcommunist Ethnic Migration. Case Study: Germans Of Romania, Researches 

Reviews of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management 48-2/2019. 
 

 

3. Lixăndrescu G., 2019, The relationship between the climate and transport infrastructure on the 

territory of Romania, ECOSMART 2019 - International Conference – Environment at a CrossrOads: 

SMART approaches for a sustainable future. 
 

4. Lixăndrescu G., Tălângă C., 2018, Quantitative analysis of the Romanian transport network, 

Annual Scientific Conference of the Faculty of Geography "GEOGRAPHY IN THE ROMANIAN 

CENTENARY". 
 

EDUCAȚIE  

DOCTORAT, SCOALA DOCTORALĂ „SIMION MEHEDINȚI – NATURĂ ȘI DEZVOLTARE 

DURABILĂ”, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI;  

  București, România 

 2017 - 2021 

MASTER, CONSULTANȚĂ ÎN AFACERI 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI  

 București, România 

 2013 – 2015 

MASTER, ADMINISTRAREA ȘI DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI 

 București, România 

 2012 – 2014  

FACULTATEA DE FINANȚE, ASIGURĂRI, BĂNCI ȘI BURSE DE VALORI 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI 

 București, România 

 2009 – 2012  

FACULTATEA DE ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI  

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI;  

  București, România 

      2009 – 2012 



  

  

COMPETENȚE PROFESIONALE 

  

 

▪ Engleză – Nivel mediu de înțelegere și vorbire 

 

 

▪ Abilități de organizare și conducere a unor programe sau grupuri de formare; 

▪ Competențe organizatorice în realizarea de sesiuni științifice, simpozioane,     

workshop-uri; 

▪ Spirit de organizare, capacitate de analiză și sinteză, operativitate în luarea deciziilor, 

asumarea răspunderii; 

▪ Experiență în management organizațional în domeniul administrării patrimoniului; 

▪ Competențe în urmărirea executării lucrărilor conform planului de achiziții și investiții 

anual agreat de Ministerul Educației; 

▪ Competențe în evaluarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. 

 

 

COMPETENȚE PERSONALE 

  

 

▪ Dezvoltarea capacității de comunicare și relaționare în interiorul și în afara unității (cu 

elevii, personalul școlii, echipa managerială și în cadrul comunității academice); 

▪ Promovarea unui comportament asertiv în relațiile cu personalul unității de învățământ; 

▪ Relaționarea eficientă cu întregul personal al unităților administrative; 

▪ Spirit analitic, capacitate de a lucra atât în cadrul unei echipe, cât și independent; 

▪ Abilități de comunicare și coerență în exprimare; 

▪ Capacitatea de a motiva și încuraja într-un mod armonios echipa din care fac parte, fie 

în calitate de coechipier, fie în calitate de lider; 

▪ Rezistență la stres, flexibilitate, capacitate de persuasiune, punctual, perseverent; 

▪ Seriozitate/responsabilitate, loialitate, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitivă, 

spirit de observație, răbdare, capacitate de orientare timp și spațiu. 

 

 

CERTIFICATE ȘI FORMĂRI PROFESIONALE 

  

 

▪ Inspector în domeniul S.S.M. – cod COR 325723 

▪ Manager – cod COR 121029 

▪ Manager de Proiect – cod COR 242101 

▪ Cadru tehnic cu atribuții in domeniul P.S.I. - Cod COR 541902 


