Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Simion, Carmen, Mihaela
Miron Costin 7, 550326, Sibiu, România
Fix: +40 269243600

Mobil:

+40 723695296

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

carmen.simion@ulbsibiu.ro
Română
25.02.1959
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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2006-prezent
Profesor universitar
Activitate didactică şi de cercetare, îndrumare studenţi/doctoranzi
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei 10, 550024, Sibiu, România
Învăţământ superior
2001-2006
Conferenţiar universitar
Activitate didactică şi de cercetare, îndrumare studenţi
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei 10, 550024, Sibiu, România
Învăţământ superior
1991-2001
Şef lucrări universitar
Activitate didactică şi de cercetare, îndrumare studenţi
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei 10, 550024, Sibiu, România
Învăţământ superior
1987-1991
Asistent universitar
Activitate didactică şi de cercetare
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei 10, 550024, Sibiu, România
12.01.2016

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ superior
1984-1987
Inginer diplomat
Proiectare tehnologii
Intreprinderea de Piese Auto “IPA” din Sibiu
Construcţii de maşini
1983-1984
Inginer diplomat
Proiectare tehnologii
Intreprinderea “Metalurgica” din Sibiu
Mecanic

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iulie 2011 – decembrie 2012, Sibiu
Calificare pentru activitate în domeniul tehnologiilor ID/IFR şi TIC

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Cursul 4 „Formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID/IFR şi a tehnologiilor TIC în
planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional” (56 ore) – 23.07 2012 și 14.12.2012
Cursul 3 „Formare şi perfecţionare în managementul calităţi – principii de implementare a calității,
indicatori și criterii de calitate și performanță în ID/IFR” (20 ore) - 26-27.01.2012
Cursul 2 „Formare şi perfecţionare în editarea de materiale ID/IFR-materiale de studiu tipărite sau în
format electronic ce combină tehnici interactive, audio, video și multimedia (86 ore) - 17-18.11.2011
Cursul 1 „Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and
Distance Learning” (6 ore) – 5.07.2011

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Cursuri de formare şi perfecţionare în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 „Excelenţă
academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă-un demers pentru calitate”

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

03 august -19 septembrie 2009, Sibiu
Formator cod COR 241205/Certificat seria E, nr. 0079432
Pregărirea formării; realizarea activităţii de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea
metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketingul formării; proiectarea programelor de formare;
organizarea programelor şi stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi stagiilor de formare
Autorităţile naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; Consiliul Naţional
de Formare Profesională a Adulţilor; Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării
Funizorul de formare profesională care a eliberat certificatul: SC DAD EXPERTISE SRL Alba Iulia
04-06 iunie 2008, Sinaia
Evaluator ARACIS, Certificat nr.16/06.06.2008

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Problematici abordate: „Implementarea sistemelor eficiente de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în
Instituţiile de Învăţământ Superior din România”.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământ Superior, ARACIS.
Seminar „ASIGURAREA CALITATII”, parte a Proiectului Phare RO 2005/017-553.04.01.02.04.01.03

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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13-22 iulie şi 2 săptămâni/octombrie-noiembrie, 2005, Sibiu
Calificare pentru activitate didactică şi de cercetare în domeniu
Problematici abordate: Fabricaţia suplă, Planurile de experimente Taguchi, Planificarea Resurselor
de Producţie, 6 Sigma, Controlul Statistic al Procesului, Managementul Întreprinderii prin Calitate,
Specificaţii Geometrice de Produs;

12.01.2016

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Centrul de formare în comandă numerică şi Gestiunea fabricaţiei de la SC Compa SA Sibiu (amenajat
în urma proiectului de colaborare “Honeywell France - Compa SA - ULB Sibiu)
Curs de formare profesională în cadrul proiectului de parteneriat "Spaţiu franco-român de formare pentru
prelucrări mecanice pe maşini-unelte cu comandă numerică" dintre Ministerul Educaţiei şi Cercetării din
România, societăţile COMPA (România) şi REALMECA (Franţa) şi Ministerul Educaţiei Naţionale, al
Învăţământului Superior şi al Cercetării din Franţa cu sprijinul Ambasadei Franţei
1994-2000
Titlul ştiinţific de doctor/diplomă seria B Nr 0005081
Doctor inginer în domeniul Inginerie Industrială
Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

Perioada

19-23 februarie 1996, Sibiu

Calificarea / diploma obţinută

Certificat FRGS-SB-001011

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
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AutoCAD Release 12-Level 1
Fundaţia Română-Germană din Sibiu, str. Turismului nr.15, 2400, Sibiu
1999 ( 1 lună), Sibiu
Calificare pentru activitate didactică în domeniu
Cercetare de marketing
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
Curs de specializare în domeniul cercetării de marketing "Research Design Dynamics: An Integrated
Approach", organizat de către Centrul de Consultanţă şi Cercetări CONCEPT al Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu în colaborare cu University of Missouri, Columbia, SUA.
1996 ( 2 luni), Sibiu
Calificare pentru activitate didactică în domeniu
Bazele managementului
Universitatea din Missouri-Columbia, SUA;
Curs susţinut la Universitatea din Sibiu de lectori americani în cadrul programului bilateral “Business
management partnership” între Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea din MissouriColumbia, USA;
1996 ( 3 luni), Sibiu
Calificare pentru activitate didactică în domeniu
Microeconomie
Universitatea din Missouri-Columbia, SUA;
Curs susţinut la Universitatea din Sibiu de lectori americani în cadrul programului bilateral “Business
management partnership” între Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea din MissouriColumbia, USA;
1995 ( 1 lună), Sibiu
Calificare pentru activitate didactică în domeniu
Afaceri industriale
Universitatea din Missouri-Columbia, SUA;
Curs susţinut la Universitatea din Sibiu de lectori americani în cadrul programului bilateral “Business
management partnership” între Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea din MissouriColumbia, USA;
1995 ( 1 lună), Sibiu
12.01.2016

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Calificare pentru activitate didactică în domeniu
Marketing
Universitatea din Missouri-Columbia, SUA;
Curs susţinut la Universitatea din Sibiu de lectori americani în cadrul programului bilateral “Business
management partnership” între Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea din MissouriColumbia, USA;
1994 ( 1 lună), Sibiu
Calificare pentru activitate didactică în domeniu
Bazele marketingului
Universitatea din Missouri-Columbia, SUA;
Curs susţinut la Universitatea din Sibiu de lectori americani în cadrul programului bilateral “Business
management partnership” între Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea din MissouriColumbia, USA;
19 octombrie-17 decembrie 1994, Columbia-SUA
Certificat de participare
Bursă de specializare în domeniul “Managementul afacerilor” la College of Business and Public
Administration, Missouri-Columbia, SUA.
Universitatea din Missouri-Columbia, SUA
1993 ( 1 lună), Bucureşti
Formator în domeniul calităţii/Convenţie civilă
Asigurarea calităţii
Centrul Naţional de Formare, Consultanţă şi Management pentru Asigurarea Calităţii (CNFCMAC) din
Bucureşti;
Curs susţinut de către "SOFRESID conseil" Montreuil Cedex - France, pe baza convenţiei de
colaborare dintre Institutul Român de Standardizare (IRS) şi Asociaţia Franceză de Standardizare
Formator în domeniul calităţii
1978-1983
Diplomat inginer/Diplomă seria B Nr. 19030
Profilul mecanic
Institutul de Învăţământ Superior din Sibiu, Facultatea de Mecanică, specializarea “Tehnologia
Construcţiilor de Maşini”

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent
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Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

-

experiență în consilierea studenților
Coordonator al Oficiului de Orientare şi Servicii Profesionale (OOSP) pentru studenţii Facultăţii de
Inginerie din Sibiu, până în anul 2000;
experienţă bună a managementului echipei
Director al Departamentului pentru Asigurarea Calitatii al ULBS (2007-2012) ;
Director al Centrul de Consultanţă şi Cercetări CONCEPT al Universităţii "Lucian Blaga", în perioada
2001-2004.
leadership
Membru al Consiliului Facultatii de Inginerie (mandat 2008-2012) și Membru al Senatului ULBS
(mandat 2008-2012)
spirit organizatoric
Responsabil dosar acreditare pentru specializarea “Tehnologia Construcţiilor de Maşini” şi dosar
autorizaţie provizorie de funcţionare pentru specializarea “Managementul Fabricaţiei”; Responsabil
dosar EURING pentru specializarea “Tehnologia Construcţiilor de Maşini”;
-

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere
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capacitate de contact cu persoane noi
capacitate de comunicare
spirit de echipă
persoană activă
capacitate de a lucra peste program

participare la înfiinţarea şi organizarea unor noi centre de cercetare în cadrul Facultăţii de
Inginerie şi anume: Întreprinderea Simulată COMPASIM, Centrul de Studii şi Cercetări pentru
Tehnologii Integrate şi Centrul de Cercetări în domeniul Calităţii din cadrul Facultăţii de Inginerie;
participare la organizarea şi dotarea de laboratoare noi în cadrul Facultăţii de Inginerie: Training
Center CAD/CAE/CAM realizat împreună cu compania BRANDL-RO în domeniul proiectării şi
fabricaţia asistată de calculator utilizând programul CATIA v5 şi SMARTLab
participare la organizarea şi realizarea “Centrului Pilot de Prelucrare pe Maşini-unelte cu CN” al
Facultăţii de Inginerie “Hermann Oberth” în colaborare cu S.C. COMPA S.A. Sibiu şi REALMECA
(Franţa);
coordonarea activităţilor legate de organizare-dotare laborator şi îmbunătăţirea procesului
didactic în cadrul laboratorului de "Toleranţe şi control" la Facultatea de Inginerie
asistenţă tehnică şi expertize la compania româno-germană THYSSENKRUPP COMPA ARCURI
S.A. din Sibiu, privind măsurarea 3D a pieselor complexe.

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office TM (Word TM, Excel TM şi PowerPoint TM )
Membru în comitetele ştiinţifice a unor conferinţe internaţionale;
Realizarea de recenzii ştiinţifice;
Membru al unor societăţi sau asociaţii ştiinţifice: Verein Deutscher Ingenieure (VDI)/Asociaţia
Inginerilor din Germania; Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); Asociaţia Română de
Tehnologii Neconvenţionale (ARTN) şi Asociaţia Universitară de Ingineria Fabricaţiei (AUIF)
Participare la comisii de examene şi referate pentru doctorat: în domeniul “ Inginerie Industrială“, “
Inginerie şi Mangement”, “Mangement“ şi în domeniul “Ştiinţa şi Ingineria Materialelor”;
Distincţii: "Certificate of Appreciation" for presenting a lecture in the 9th WSEAS International
Conference Curcuits, Systems, Communications, Computers (CSCC'05) - Vouliagmeni, Athens,
Greese, July 11-16, 2005
Categoria B

12.01.2016

Alte informaţii relevante Membru în cadrul unor proiecte:
1)
Titul proiectului: ”Laborator anteprenorial universitar – progres prin inovare şi practică –
UniversPractic)”
Cod Contract: Proiect POSDRU/161/2.1/G/138402
Funcția: Expert calitate
Perioada: 2014-2015
2) Titul proiectului: „e-Mentor: Dezvoltarea de competente şi abilitati TIC şi Mentorat educaţional al
persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”
Cod Contract: Proiect POSDRU/157/1.3/S/140877
Funcția: Designer instrucţie (TIC) –cod COR 235104
Perioada: 09.05.2014-02.11.2015
3) Titul proiectului: „Erasmus Mundus Mobility with Asia West 2013” (EMMA WEST 2013) finanţat în
cadrul programului ERASMUS MUNDUS ACTION 2
Cod Contract: Proiect 372239-1-2012-1-PT-ERA MUNDUS EMA 21
Funcția: Responsabil asigurarea calităţii – cod COR 214129
Perioada: 23.05.2013-18.05.2014
4) Titul proiectului: “Politici publice fundamentate în Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru
dezvoltarea României ”, proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional
“Dezvoltarea capacităţii Administrative” în perioada 2007-2013.
Cod Contract: PODCA/34912/305/17.02.2012
Funcția: Expert colaborator – pentru activitatea de analiză a politicilor publice din învăţământul
superior în raport cu angajamentele României faţă de Spaţiul European al Învăţământului Superior
(SEIS): realizarea unei analize a sistemelor de management a calităţii existente la nivel instituţional,
din perspectiva performanţei şi a adecvării
Perioada: 20.03.2013-20.08.2013
5) Titul proiectului: „Erasmus Mundus Mobility with Asia West” (EMMA WEST 2) finanţat în cadrul
programului ERASMUS MUNDUS ACTION 2
Cod Contract: Proiect 204334-1-2011-1-FR-ERA
Funcția: Responsabil ştiinţific – cod COR 122303
Perioada: 23.05.2013-18.05.2014
6)Titul proiectului: „Erasmus Mundus Mobility with Asia West” finanţat în cadrul programului
ERASMUS MUNDUS ACTION 2
Cod Contract: Proiect 2010-2374/001-001-EMA 2
Funcția: Responsabil asigurarea calităţii – cod COR 214129
Perioada: 01.06.2012-18.05.2013
7)Titul proiectului: „Armonizarea valenţelor academice româneşti cu cele ale Comunităţii Europene”
Cod Contract: POSDRU/CPP107/DMI.5/S/76851
Funcția: Responsabil raportare tehnica proiect (expert tip A) – cod COR 123712
Perioada: 01.02.2011-30.11.2013
8)Titul proiectului: „Şcoala universitară de formare inițială și continuă a personalului didactic și a
trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și inginerești-DidaTec”
Cod Contract: POSDRU/87/1.3/S/60891
Funcția: Expert pe termen scurt în „Dezvoltarea şi managementul programelor de formare continuă a
personalului didactic şi formatorilor” - Centru Suport 5, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu"
Perioada: 01.02.2011-30.04.2011
Funcția: Mentor de „dezvoltare profesională în programul DidaTec - Centru Suport 5, Universitatea
"Lucian Blaga" din Sibiu"
Perioada: 01.05.2011-30.06.2011
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Grant de mobilitate la Esslingen – Germania, în cadrul programului “Socrates-Erasmus” între
Fachhochschule Esslingen - Hochschule fur Technik şi Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Inginerie “Hermann Oberth”, pe perioada 27.06-02.07.2005, cu efectuarea unui stagiu
de predare (8 ore prelegeri şi aplicaţii) pe tema “Asigurarea calităţii” la studenţii din cadrul
departamentului de Inginerie în Mecanică şi Automobile
Profesor invitat la instituţii din străinătate: LING TUNG University, Taichung, Taiwan – perioada 912 noiembrie 2013; prelegere pe tema „Six Sigma quality improvement” în cadrul seminarului
„International Seminar on Business Management”
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Anexe 1. Experienţa profesională: Funcţia sau postul ocupat


decizii ale rectorului ULBS privind titlul didactic

ordin MECT privind confirmarea calităţii de conducător de doctorat
2. Educaţie şi formare: Calificare pentru activitate în domeniul tehnologiilor ID/IFR şi TIC, în cadrul
proiectului POSDRU/86/1.2/S/61878 „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul
cu frecvenţă redusă-un demers pentru calitate”

certificate şi diplomă de participare
3. Educaţie şi formare: Formator cod COR 241205

certificat seria E, nr. 0079432

supliment descriptiv al certificatului
4. Educaţie şi formare: Evaluator ARACIS

certificat nr.16/06.06.2008
5. Educaţie şi formare:Titlul ştiinţific de doctor

diplomă seria B Nr 0005081
6. Educaţie şi formare: AutoCAD Release 12-Level 1

Certificat FRGS-SB-001011
7. Educaţie şi formare: Formator în domeniul calităţii

convenţie civilă
8. Educaţie şi formare: Diplomat inginer
- Diplomă seria B Nr. 19030
9. Alte informaţii relevante - profesor invitat la LING TUNG University, Taichung, Taiwan – perioada
9-12 November 2013
10. Alte informaţii relevante - Contracte individuale de muncă în cadrul unor proiecte

contract individual de muncă nr. 4331 din 18.08.2014 şi decizia nr.xxxx – Exert calitate în cadrul
proiectului ”Laborator anteprenorial universitar – progres prin inovare şi practică –
UniversPractic)”, Cod Contract: POSDRU/161/2.1/G/138402

contract individual de muncă nr. 4101/08.05.2014 şi decizia nr.309/06.05.2014 – Designer
instrucţie (TIC) în cadrul proiectului „e-Mentor: Dezvoltarea de competente şi abilitati TIC şi
Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori”, Cod Contract:
POSDRU/157/1.3/S/140877

contract individual de muncă nr. 3829/22.05.2013 şi decizia nr.241/22.05.2013 – responsabil
asigurarea calităţii în cadrul proiectului „Erasmus Mundus Mobility with Asia West 2013” (EMMA
WEST 2013) finanţat în cadrul programului ERASMUS MUNDUS ACTION 2, cod Proiect
372239-1-2012-1-PT-ERA MUNDUS EMA 21

contract civil nr. 119 din 20.03.2013 - expert colaborator în cadrul proiectului “Politici publice
fundamentate în Învăţământul Superior: o premisă necesară pentru dezvoltarea României ”,
proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional “Dezvoltarea
capacităţii Administrative” în perioada 2007-2013, cod PODCA/34912/305/17.02.2012

contract individual de muncă nr. 3814/22.05.2013 şi decizia nr.226/22.05.2013 – responsabil
ştiinţific în cadrul proiectului „Erasmus Mundus Mobility with Asia West” (EMMA WEST 2)
finanţat în cadrul programului ERASMUS MUNDUS ACTION 2, cod Proiect 204334-1-2011-1FR-ERA

contract individual de muncă nr. 3487/29.05.2012 şi decizia nr.328/21.05.2012 – responsabil
asigurarea calităţii în cadrul proiectului „Erasmus Mundus Mobility with Asia West” finanţat în
cadrul programului ERASMUS MUNDUS ACTION 2, cod Proiect 2010-2374/001-001-EMA 2

contract individual de muncă nr. 2878/31.01.2011 şi act adiţional, decizia nr.7/10.01.2011,
decizia nr.76/6/01.02.2013, decizia nr.7/10.01.2011– responsabil raportare tehnică proiect
(expert tip A) în cadrul proiectului „Armonizarea valenţelor academice româneşti cu cele ale
Comunităţii Europene”, Cod Contract: POSDRU/CPP107/DMI.5/S/76851

contract individual de muncă nr. 4114/31.01.2011– expert pe termen scurt în „Dezvoltarea şi
managementul programelor de formare continuă a personalului didactic şi formatorilor” - centru
Suport 5, Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu" (01.02.2011-30.04.2011) şi mentor de
dezvoltare profesională în programul DidaTec - centru Suport 5, Universitatea "Lucian Blaga" din
Sibiu" (01.05.2011-30.06.2011) în cadrul proiectului „Şcoala universitară de formare inițială și
continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice și inginereștiDidaTec”, cod contract: POSDRU/87/1.3/S/60891
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