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DUMITRAȘCU Dănuț Dumitru 

   

 

 
 

 

              Curriculum vitae 
Europass 

 
 

 

 
INFORMAŢII PERSONALE 

 

Nume, prenume  DUMITRAŞCU DĂNUŢ DUMITRU 

Adresă  22 A, STR.CĂLŢUN, 550298 SIBIU, ROMANIA 

Telefon  0269 216062 int. 470, 0269 - 218153 

Fax  0269 - 218153 

E-mail  dumitrascud@asconet.ro 

Cetăţenia  română 

Data naşterii 

Sex 

 

 13.03.1961 

MASCULIN 

                   

             
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

  

• Perioada   1990-prezent 

• Funcţia sau postul ocupat  Director de departament (2011-prezent) 

Şef Catedră Inginerie Economică (2008 – 2011) 

Conducător de doctorat în domeniul Management (2007-prezent) 

Profesor (2006-prezent) 

Conferenţiar (2004-2006)  

şef lucrări (1997-2004) 

asistent (1990-1997) 

 

• activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  

Managementul Catedrei Inginerie Economică 

Coordonatorul specializarii Inginerie economică în domeniul mecanic, Master Managementul 
proiectelor europene, Master Managementul afacerilor industriale 

Îndrumător de doctorat în domeniul Management 

Îndrumător proiecte de diplomă şi lucrări de disertaţie 

Predare cursuri şi aplicaţii la disciplinele: Managementul Proiectului, Managementul Producţiei şi 
Serviciilor, Dezvoltarea Afacerilor, Management general 

Cercetare 

Membru în Biroul Consiliului Facultăţii 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei nr.10 Sibiu, Facultatea de Inginerie  

• Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 
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• Perioada   1997-prezent 

• Funcţia sau postul ocupat  Administrator 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Managementul firmei, Consultanţă în afaceri şi management, Întocmire proiecte şi studii de 
fezabilitate, planuri de afaceri, cereri de finanţare, studii de piaţă, formare profesională 

• Numele şi adresa angajatorului  SC Danco Prod srl, str.Călţun 22A, Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Consultanţă în afaceri şi management, formare profesională 

   

• Perioada   2005-2008 

• Funcţia sau postul ocupat  Consultant, manager de proiect 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Implementare proiect Phare, Consultanţă în management 

• Numele şi adresa angajatorului  Primăria Cisnădie, Piaţa Revoluţiei nr.1, Cisnădie, Jud.Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Administraţie publică Locală 

   

• Perioada  1986-1990 

• Funcţia sau postul ocupat  Inginer, cadru didactic 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Urmărire producţie, Proiectare, Predare cursuri de specialitate 

• Numele şi adresa angajatorului  Întreprinderea Mecanică Mârşa, Liceul Industrial Mârşa, jud. Sibiu 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate 

 Industrie constructoare de maşini, învăţământ de specialitate 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
   

• Perioada   1998-2003 

• Calificarea / diploma obţinută  Doctor în management 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Studii doctorale în Economie, domeniul Management 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – învăţământ doctoral 

   

• Perioada   1981-1986 

• Calificarea / diploma obţinută  Inginer 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Inginerie mecanică, construcţii de maşini 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic Cluj Napoca, Secţia Tehnologia Construcţiilor de maşini Sibiu - învăţământ 
universitar 

   

• Perioada   1976-1980 

• Calificarea / diploma obţinută  Absolvent de liceu, bacalaureat 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Matematică - fizică 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul Gh. Lazăr din Sibiu – învăţământ liceal 

   

• Perioada   2010 

• Calificarea / diploma obţinută  Expert achizitii publice - acreditare CNFPA 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Managementul achizitiilor 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 SC SVASTA CONSULTING - formare profesională 
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• Perioada   2010 

• Calificarea / diploma obţinută  Expert accesare fonduri europene - acreditare CNFPA 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Accesare fonduri europene 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Asociatia pentru Excelenta in Educatie Europa - formare profesională 

   

• Perioada   2009 

• Calificarea / diploma obţinută  Formator -  acreditare CNFPA 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Formare profesională a adulţilor 

Activităţi educaţionale 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 SC REDIS CONSULT – formare profesională 

   

• Perioada   2009 

• Calificarea / diploma obţinută  Manager de proiect - acreditare CNFPA 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Managementul proiectelor,  

proiecte cu finanţare europeană 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 SC SVASTA  CONSULTING - formare profesională 

   

• Perioada   2000 

• Calificarea / diploma obţinută  Formator pentru întreprinderi simulate 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Simularea activităţii administrative a firmelor 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Simulimpreza Ferrara, Italia – cursuri de formare profesională 

   

• Perioada   ian.1998 - aug.1998 

• Calificarea / diploma obţinută  Specializare în domeniul management și afaceri 

• Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Management operaţional, Comportament organizaţional, Politici şi strategii în companii, 
Management strategic, Management general, Bani şi Bănci 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Columbia – Missouri, SUA, College of Business and Public Administration – 
învăţământ postuniversitar 

 
 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

LIMBA MATERNĂ  ROMÂNĂ 

 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

Limba germană  A2 Nivel 
elementar 

A2 Nivel 
elementar 

A2 Nivel 
elementar 

A2 Nivel 
elementar 

A2 Nivel 
elementar 

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 

 Aptitudini de muncă în echipă – participare în proiecte şi contracte de cercetare 

Aptitudini de comunicare – activitate de predare şi îndrumare studenţi şi doctoranzi 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Management educaţional – aptitudini dobândite prin activitatea la locul de muncă, gestionarea şi 
dezvoltarea de specializări universitare şi master, şcoală doctorală în domeniul management. 

Managementul firmei – aptitudini dobândite prin studii şi experienţă în administrare firmă  de 
consultanţă în afaceri şi management  

Management de proiecte – aptitudini dobândite prin studii şi experienţă de manager pe proiecte 
de cercetare dezvoltare, proiecte de afaceri, proiecte cu finanţare europeană, gestionare bugete 
de proiect 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 Utilizare calculator – competenţă dobândită prin activitatea didactică şi de cercetare 

Proiectare tehnică – competenţă dobândită prin studii şi experienţă 

 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ARTISTICE 

 Desen, muzică 

 

ALTE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

 

 Cercetător ştiinţific, elaborator de cărţi şi lucrări ştiinţifice: 17 cărţi (lucrări didactice) publicate, 
110 lucrări ştiinţifice din care 81 publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională , în 
volumele unor manifestări internaţionale recunoscute din ţară şi străinătate etc. 

Experienţă pe proiecte: participare la 33 contracte de cercetare-dezvoltare, formare, naţionale şi 
internaţionale din care 12 ca manager proiect sau responsabil zonal, în domeniul formării 
profesionale, management, managementul mediului, marketing şi transfer tehnologic; 31 participări 
la alte contracte şi studii din care 17 ca manager de proiect. 

îndrumător ştiinţific de doctorat în domeniul management, îndrumător în elaborarea lucrărilor  de 
disertaţie şi licenţă, îndrumător cercuri studenţeşti: Managementul proiectelor europene (2003-
prezent). Dezvoltarea afacerilor (2001- prezent) 

formator în managementul proiectelor, fonduri structurale, administrarea firmelor, firme simulate, 
egalitate de șanse și dezvoltare durabilă 

recenzor ştiinţific în domeniile : managementul producţiei, managementul transportului, 
managementul proiectului; 

membru în comitete ştiinţifice ale conferinţelor naţionale şi internaţionale; 

Membru al Centrului de Cercetări în Domeniul Calităţii de la Universitatea ”Lucian Blaga! din 
Sibiu 

Membru în Asociaţia managerilor şi inginerilor economişti din România (AMIER) 

Membru în Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) 

Secretar general - Societatea Academică de Management din România (SAMRO) 
 

PERMIS DE CONDUCERE  Permis auto categoria B 

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Referinţe: Prof.univ.dr.ing.DHC Constantin Oprean – Președintele Senatului Universității „Lucian 
Blaga” din Sibiu 

 

   

 

Sibiu, 18.08.2014 
       Prof.univ.dr.ec.,ing. Dănuţ Dumitru DUMITRAŞCU 


