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Experienta profesionala

martie 2008-prezent,
Decan, Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice ;
Activitate de conducere şi coordonare a activităţii didactice şi
administrative în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Sociale şi
Politice având atribuţii în;
- managementul calităţii procesului de învăţământ;
- management economico-administrativ al facultăţii;
- managementul tranziţiei învăţământului superior tradiţional românesc
spre învăţământului superior de tip european în concordanţă cu
procesul de la Bologna;
- responsabilitatea calităţii profesionale a absolvenţilor facultăţii vis-avis de ocuparea prin concurs a locurilor de muncă în context european;
- dotarea corespunzătoare a laboratoarelor la fiecarea disciplină care
presupune acest lucru;
- preocupări privind dezvoltarea activităţii departamentului de
cercetare ştiinţifică a facultăţii;
- preocupări privind dezvoltarea bazei materiale a facultăţii –
laboratoare virtuale;
- preocupări privind crearea Spaţiului European al educaţiei şi
cercetării ştiinţifice;
- preocupări privind compatibilitatea şi comparabilitatea diplomelor
universitare, transferabilitatea creditelor de studii între facultăţile
instituţiilor româneşti de învăţământ superior, precum şi între acestea şi
universităţi din alte ţări;
- abordarea într-o manieră dinamică, creativă şi deschisă a resursei
umane privind reperele înnoirii învăţământului superior , implicând
emergenţa sistemului ce încorporează informaţiile, activitatea de
practică şi cercetare ştiinţifică, spre a se ajunge la capacitatea
absolventului de a se exprima profesional ca lider în domeniu.
Numele si adresa Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someşului nr. 57

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

angajatorului
Tipul activitatii sau Elaborarea planului managerial privind conducerea facultăţii în
sectorul de activitate perioada 2008-2012, cuprinzând activităţi specifice ce vizează în
primul rând crearea cadrului general propice dezvoltării unei activităţi
didactice care să ne permită obţinerea acreditării primelor programe de
studii autorizate, autorizarea unor noi programe de studii precum şi
autorizarea unor programe ce aparţin ciclului doi de licenţă;

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

2007-prezent,
Conferenţiar, Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice ;
Activitate didactică şi ştiinţifică,
Universitatea „Alma Mater” din Sibiu, str. Someşului nr. 57

- realizarea programelor disciplinelor pentru care am fost titularizat în
concordanţă cu problematica naţională şi europeană în materie;
- preocupări privind cercetarea ştiinţifică;
- preocupări privind orientări majore în consonanţă cu standarde şi
proceduri europene de învăţământ superior pentru ca absolvenţii să fie
capabili de maximă flexibilitatea şi adaptabilitate la cerinţele europene
ale economiei de piaţă;
- activitate de îndrumare a studenţilor pentru realizarea lucrării de
licenţă;
- elaborarea de cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice la
disciplinele de Managementul unităţilor economice şi Marketing,
Marketing agroalimentar susţinerea acestora în faţa studenţilor – în
cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Sociale şi Politice;
Perioda 2004-2007,
Functia sau postul ocupat Conferenţiar,
Principalele activitati si Activitate didactică şi ştiinţifică,

responsabilitati
Numele si adresa Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, b-dul. Victoriei nr. 10;
angajatorului
Tipul activitatii sau - realizarea programelor disciplinelor pentru care am fost titularizat în
sectorul de activitate concordanţă cu problematica naţională şi europeană în materie;
- dotarea laboratoarelor de discipline în concordanţă cu normele
C.N.E.A.A.;
- preocupări privind cercetarea ştiinţifică;
- preocupări privind orientări majore în consonanţă cu standarde şi
proceduri europene de învăţământ superior pentru ca absolvenţii să fie
capabili de maximă flexibilitatea şi adaptabilitate la cerinţele europene
ale economiei de piaţă;
- activitate de îndrumare a studenţilor pentru realizarea lucrării de
licenţă;
- elaborarea de cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice la
disciplinele de Genetică şi Ameliorarea plantelor, Management şi
Marketing agricol, susţinerea acestora în faţa studenţilor – în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia
Mediului;
Perioda 2001-noiembrie 2007,
Functia sau postul ocupat Director Editura Alma Mater Sibiu,
Principalele activitati si Coordonare activitate editură,

responsabilitati
Numele si adresa Fundaţia Universitară Alma Mater, Sibiu, str. Oituz nr. 31
angajatorului
Tipul activitatii sau Organizarea activităţilor specifice în cadrul Editurii Alma Mater din
sectorul de activitate Sibiu la nivelul standardelor recomandate de CNCSIS în vederea
recunoaşterii activităţii editurii din punct de vedere ştiinţific şi
menţinerea acesteia de-a lungul activităţii sale în cadrul Fundaţiei
Alma Mater din Sibiu;

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa
angajatorului
Tipul activitatii sau
sectorul de activitate
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa
angajatorului

2001-2007,
Director Editura Alma Mater Sibiu,
Coordonare activitate editură/tipografie,
Fundaţia Universitară Alma Mater, Sibiu, str. Oituz nr. 31
Conceperea şi urmărirea procesului de lucru şi a activităţii
economico-financiare la Tipografia Alma Mater Sibiu;
Organizarea activităţilor specifice în cadrul Editurii Alma Mater din
Sibiu la nivelul standardelor recomandate de CNCSIS în vederea
recunoaşterii activităţii editurii din punct de vedere ştiinţific şi
menţinerea acesteia de-a lungul activităţii sale în cadrul Fundaţiei
Alma Mater din Sibiu;
2001-2004,
Şef lucrări,
Activitate didactică şi ştiinţifică,
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, b-dul. Victoriei nr. 10
Elaborarea de cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice la
disciplinele de Genetică şi Ameliorarea plantelor, Management şi
Marketing agricol, Pomicultură şi Viticultură, susţinerea acestora în
faţa studenţilor – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie
Alimentară şi Protecţia Mediului;
1999-2001,
Asistent universitar,
Activitate didactică şi ştiinţifică,
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, b-dul Victoriei nr.10
Elaborarea de cursuri şi îndrumătoare de lucrări practice la
disciplinele de Genetică şi Ameliorarea plantelor, Management şi
Marketing, susţinerea acestora în faţa studenţilor – în cadrul
Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie Alimentară şi Protecţia
Mediului;
1996-1999,
Preparator universitar
Activitate didactică şi ştiinţifică,
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, b-dul Victoriei nr.10
Elaborarea de îndrumătoare de lucrări practice la disciplinele de
Genetică, Pomicultură, Viticultură , Management, susţinerea acestora
în faţa studenţilor – în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Inginerie
Alimentară şi Protecţia Mediului;
1993-1996
Şef fermă
Activitate de conducere şi coordonare a activităţii în cadrul fermei
pomicole nr 7 ICAR Mediaş.
S.C. Agrobazn SA – Bazna, Sibiu

Tipul activitatii sau
sectorul de activitate

Elaborarea de tehnologii privind întreţinerea plantaţiilor pomicole
roditoare, plantaţiilor pomicole tinere şi elaborarea unor tehnologii
specifice privind defrişarea unor suprafeţe aflate în declin şi
înfiinţarea unor plantaţii noi;

Educatie si formare

2007-2012,

Perioda
Calificarea / diploma
obtinuta
Domenii principale
studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei
de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de invatamint /
formare
Perioda
Calificarea / diploma
obtinuta
Domenii principale
studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei
de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de invatamint /
formare
Perioda
Calificarea / diploma
obtinuta
Domenii principale
studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei
de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de invatamint /
formare
Perioda
Calificarea / diploma
obtinuta
Domenii principale
studiate / competente
dobindite

doctor
Management

Universitatea din Craiova,
Administrarea Afacerilor;

Facultatea

de Economie

şi

Şcoală doctorală – Universitatea din Craiova.

1996-2001,
Doctor în Agronomie,
Ştiinţe Agricole,

Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie

Facultate,

1999 - 2000,
Inginer Diplomat; inginer/ Inginerie economică
Management şi Inginerie Economică în Agricultură

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
Bucureşti – Centrul de Studii pentru Învăţământ la Distanţă
Bucureşti, Facultatea de Management, Inginerie Economică în
Agricultură şi Dezvoltare Rurală - Centrul de Studii pentru
Învăţământ la Distanţă
Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi
Dezvoltare Rurală - Centrul de Studii pentru Învăţământ la Distanţă
1989 - 1993,
inginer
Agronomie

Numele si tipul institutiei
de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de invatamint /
formare

Universitatea din Craiova
Facultatea de Agronomie

Perioda
Calificarea / diploma
obtinuta
Domenii principale
studiate / competente
dobindite
Numele si tipul institutiei
de invatamint /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a
formei de invatamint /
formare

1984 - 1988
Diplomă Bacalaureat

Aptitudini si competente
personale
Limba materna
Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)
Franceză

Universitatea din Craiova
Facultatea de Agronomie

Agricol

Liceul Agroindustrial Sibiu.

Liceul Agroindustrial Sibiu.

română
Comprehensiune

Abilitati de
ascultare
A2Noţiuni de
bază

Abilitati
de citire

Vorbit
Interactiune Exprimare

A2 Noţiuni
de bază

A2 Noţiuni
de bază

A2 Noţiuni de A2 Noţiuni
bază
de bază

A2 Noţiuni
de bază

A2 Noţiuni
de bază

Scris

A2 Noţiuni de
bază

Engleză

(*)

Competente si abilitati
sociale

A2 Noţiuni de A2 Noţiuni de
bază
bază

Cadrului european de referinţă pentru limbi
Conduc şi organizez activitatea în cadrul Facultăţii de Ştiinţe
Economice, Sociale şi Politice;
Am condus activitatea editorială a editurii Alma Mater unde
munca în echipă este definitorie;

Competenţă în munca de echipă privind conceperea,
organizarea şi urmărirea unor proiecte de cercetare;
Competente si aptitudini
organizatorice

Competente si aptitudini
tehnice
Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului
Alte competente si
aptitudini
Informaţii suplimentare

Editura Alma Mater – Director, 2000-2008;
Universitatea Alma Mater din Sibiu, – Director departament de
marketing şi imagine;
2001-2004 – cercetător – AGRAL/ Identificarea, promovarea şi
dezvoltarea agroturismului – componentă a dezvoltării spaţiului
rural românesc, Valoare contract 441000 lei
06.2001-20.10.2003 – director proiect – CNCSIS/ Cercetări
privind producerea de sămânţă la cartof în condiţii libere de viroze
01.10.2004-30.11.2006 – cercetător – AGRAL/ Cercetări privind
îmbunătăţirea pajiştilor permanente din zona de deal din sudul
Transilvaniei în vederea realizării unor producţii însemnate în
fermele private, Finanţator: MECT – Programul AGRAL, Valoare
grant : 248000 lei
01.10.2004-30.11.2005 – cercetător – BANCA MONDIALĂ/
Creşterea producţiei de lapte şi îmbunătăţirea calităţii în
conformitate cu normele U.E. în fermele private din judeţul Sibiu
şi sprijinirea crescătorilor pentru a forma asociaţii, Finanţator:
Banca Mondială (prin UMP-MAPDR) Valoare grant: 80.000
dolari SUA, 2004 – 2005.
23/03.10.2005-2008 – director proiect partener- Program CEEX
- Utilizarea resurselor biologice şi tehnologice în aplicarea unor
sisteme de agricultură durabilă – performantă la cultura cartofului
Valoare grant: 693000 lei;
2C/05.02.2007 – cercetător – contract de colaboratre şi prestări
servicii – Studiul privind Modul de Comportare în Exploatare a
unor aparate toografice în vederea creşterii rentabilităţii ridicărilor
topografice şi a realizării unor baze de date GIS, conform ofertei
nr. 69/09.01.2007;
32 C/08.02.2007 – cercetător – contract de colaboratre şi prestări
servicii – Cercetări privind Potenţialul Agroturistic al Văii
Lotrului;
89/07.02.2007-2008 – director proiect achizitor– contract de
colaborare tip consorţiu – Cercetări privind Dezvoltarea
Agroturismului în Zonele Etnografice – Mărginimea Sibiului şi
Valea Oltului – Dealurile Vâlcii în Condiţiile Aplicării Noilor
Norme ale Uniunii Europene.
167/ 2008 Director proiect din parte universităţii Alma Mater (tip
consorţiu), contract de cercetare nr. 167 (2008-2011) între
Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga-Sibiu şi
Universitatea Alma Mater din Sibiu cu tema „CERCETĂRI
PRIVIND IMPACTUL
AGROTURISMULUI
ASUPRA
SPAŢIULUI RURAL ÎN REGIUNEA DE DEZVOLTARE
CENTRU ŞI SUD-VEST OLTENIA”, valoarea 18.000 RON;
Utilizare utilaj agricol; Construcţii agricole;
Utilizare utilaje tipografice – tipar digital.
Utilizator experimentat în: Software pentru birou, calcul tabelar,
bază de date, grafică calculator, printing digital,...etc. în O.S.
Microsoft Windows.
Permis conducere categoria B;
Sport, drumeţii, excursii, lectură

Apartenenţă la asociaţii
profesionale / platforme
tehnologice

Activitate de evaluare şi
expertiză

Activitate editorială

1994 curs de mecanisme şi instrumente ale economiei de piaţă –
Ministerul Agriculturii;
2002 curs curs de formatori “Ingenierie et Pedagogie de la
Formation a distance, l’organisation, la conception, la réalisation”
coordonat de l’Université des Sciences et Technologies de Lille.
Federaţia Cultivatorilor de Cartof din România;
Asociaţia Română de Ecosanogeneză;
Fundaţia Universitară „Alma Mater” Sibiu.
Referent ştiinţific – evaluare lucrări manifestări ştiinţifice:
2009 – Membru în Comitetul ştiinţific al The 33rd Congress of
ARA (American – Romanian Academy of Arts and Sciences), 2–7
iunie 2009, Sibiu;
2009 – Membru în Comitetul ştiinţific al Sibiu Alma Mater
University International Conference, 26–28 martie 2009;
2008 – Membru în Comitetul ştiinţific al Sibiu Alma Mater
University International Conference, 22–24 mai 2008;
Redactor:
2008 – prezent: Sibiu Alma Mater University Journals. Series C.
Economic Sciences, ISSN 2065–2372;

