Curriculum vitae
12.07.2016, Sibiu

INFORMAŢII
PERSONALE
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii

Buzaș-Neagoe Andreea Georgeta
Str. Caporal Mușat, nr. 4, Bușteni, județul Prahova
0721589153
buzasandreea@yahoo.com
Română
21.07.1984

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la)
Decembrie 2007 – august 2014
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 40, Sibiu
Tipul activităţii sau sectorul de Administrativ
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Referent
Principalele activităţi şi
Creşterea şi dezvoltarea colecţiilor și publicaţiilor bibliotecii ICSU Sibiu
responsabilităţi
(achiziţii, donaţii, schimb); evidenţa colecţiilor (primirea, inventarierea
publicaţiilor);
catalogarea
publicaţiilor/documentelor
(descrierea
bibliografică a publicaţiilor: realizare de fişe cărţi, aşezarea lor în punctele
de acces – catalog alfabetic); colaborare cu colectivul Institutului şi relaţii cu
publicul (pregătirea publicaţiilor pentru punerea lor la dispoziţia colegilor şi
punerea lor în circulaţie şi evidenţa activităţii la bibliotecă); păstrarea actelor
bibliotecii, arhiva bibliotecii; corespondenţă bibliotecă; operare computer.
Operaţii administrative: casierie, gestiune, aprovizionare, control financiar
preventiv.
Editarea anuarului Studii și comunicări de etnologie, periodic al Academiei
Române.
Activităţi de perfecţionare profesională (stagiu de pregătire doctorală),
inclusiv participare la sesiuni ştiinţifice de comunicări şi publicarea unor
articole.
Activităţi de protocol şi reprezentare.
Perioada (de la – până la)
August 2014 – prezent
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări Socio-Umane Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 40, Sibiu
Tipul activităţii sau sectorul de Cercetare fundamentală, sectorul Etnologie
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Cercetător științific
Principalele activităţi şi
Organizarea și prezentarea Arhivei de folclor a Asociației folcloriștilor și
responsabilităţi
etnografilor din județul Sibiu; publicarea de cărți și articole științifice;
participarea la sesiuni de comunicări naționale și internaționale; editarea,
acreditarea și introducerea în baze internaționale de date a periodicului Studii
și comunicări de etnologie.
Aceleași sarcini administrative, mai puțin control financiar preventiv.
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea a
formei de instruire /
învăţământ
Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea a
formei de instruire /
învăţământ
Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
Domeniul studiat / aptitudini
ocupaţionale
Tipul calificării / diploma
obţinută
Nivelul de clasificarea a
formei de instruire /
învăţământ
APTITUDINI ŞI
COMPETENŢE
PERSONALE
dobândite în timpul vieţii
şi carierei dar care nu sunt
recunoscute neapărat
printr-un certificat sau o
diplomă
Limba(i) maternă(e)

2010 - 2014
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Facultatea de Științe Socio-Umane

Istorie
Diplomă de doctor în istorie
Studii doctorale

2007 - 2009
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Facultatea de Științe Socio-Umane

Sociologie / Managementul ospitalității. Etnoidentitate și turism ecologic
Diplomă de master în sociologie - etnologie
Studii masterale

2003 - 2007
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
Facultatea de Litere și Arte

Filologie / Limba și literatura română – Limba și literatura franceză
Diplomă de licență în filologie
Studii superioare

Atestat în turism. Competenţe profesionale: întâmpinarea turiștilor;
comunicarea în mediul profesional; identificarea, colectarea informaţiilor
pentru consilierea clientului; realizarea vânzării produselor turistice;
asigurarea calităţii serviciilor; integrarea în cultura organizaţiei şi în viaţa
profesională.

Română
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Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
*
abilitatea de a citi
*
abilitatea de scrie
*
abilitatea de a vorbi

Franceză

Engleză

Germană

Excelent
Excelent
Foarte bine

Foarte bine
Bine
Bine

Bine
Începător
Începător

Aptitudini şi competenţe
artistice
Aptitudini şi competenţe
sociale
Locuiţi şi munciţi cu alte
persoane, într-un mediu
multicultural.

Realizare și prelucrare fotografii

Aptitudini şi competenţe
organizatorice
De ex. coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor
persoane, proiecte şi gestionaţi
bugete; la locul de muncă, în
acţiuni voluntare (de ex. În
domenii culturale sau sportive)
sau la domiciliu

Lucrez într-un colectiv multietnic, am bunăvoință, sunt o fire sociabilă și
stabilă, receptivă la ideile celor din jurul meu, agreez spiritul de echipă.

2006-2007: cercetare în cadrul Arhivei de folclor a Asociaţiei folcloriştilor
şi etnografilor din judeţul Sibiu (AFES): ordonarea, sistematizarea,
inventarierea şi prezentarea materialelor Arhivei AFES.
Din 2008, secretar de redacție al periodicului Studii și comunicări de
etnologie și membră a Asociației de Științe Etnologice din România.
Din 2009, secretar al Asociației folcloriștilor și etnografilor din județul
Sibiu.
2010: Cercetări în Roșcani (jud. Hunedoara), coordonate de dr. Narcisa
Știucă – Universitatea din București, cu scopul reeditării monografiei
etnologice Roșcani – un sat pentru mileniul III, prin reevaluarea tradițiilor și
urmărirea impactului pe care l-au avut cercetările efectuate între 1998-2000
de către specialiștii Centrului National pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale.
2010-2011: continuarea cercetărilor începute în anul 2009 în localitatea
Nădlac (jud. Arad), cu accent pe conviețuirea grupurilor etnice din localitate,
interferențele și elementele diferențiatoare care conturează identitatea etnică.
2010-2016: coordonare, în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga”
Sibiu, a practicii de profil a studenților de la Facultatea de Litere și Arte.
2011-2012: am îndrumat, la solicitarea Facultății de Litere și Arte, elevii
care au participat la olimpiada națională de limbă, comunicare și literatură
română, secțiunea tradiții culturale.
2012-2015: Cercetări etnografice în județul Arad (comunele Bata, Birchiș,
Căpâlnaș, Chelmac, Ostrov, Săvârșin), în cadrul unui proiect științific al
Centrului Cultural Arad, coordonat de dr. Rodica Colta și conf. univ. dr.
Narcisa Știucă de la Universitatea din București.
2013: 1 aprilie-30 iunie: Stagiu de documentare în muzee etnografice în aer
liber din Ungaria, Cehia, Austria și Danemarca (bursă doctorală acordată de
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu).
Abilități de operare pe computer (Microsoft Office-Word, Excel, Power
Point, etc., prelucrare imagine Corel Photo-Paint.

Aptitudini şi competenţe
tehnice (utilizare calculator,
anumite tipuri de echipamente,
maşini etc.)
Alte aptitudini şi competenţe
Cooperare, creativitate, disciplină, prudență, atenție, ordine.
Persoane care pot oferi referințe: Dr. Rodica Colta (Arad), prof. univ. dr.
INFORMAŢII
Nicolae Constantinescu și conf. univ. dr. Narcisa Știucă (București), prof.
SUPLIMENTARE
univ. dr. Virgiliu Florea (Cluj-Napoca), prof. univ. dr. Ilie Moise (Sibiu), dr.
Steluța Pârâu (Tulcea), muzeograf Emilia Martin (Ungaria).
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