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Curriculum vitae  
Europass  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Informaţii personale  

Nume / Prenume   DRAGOMIR ANDREEA NICOLETA 

Adresă(e)    STR. MASINISTILOR NR. 55 SIBIU ROMANIA 

Telefon(oane)   0742605023   

E-mail(uri)   deea0112@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.12.1981 

Experienţa profesională  

Perioada Iulie 2020- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Drept 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prodecan cu responsabilități în relațiile cu studenții și Administrare - Facultatea de 
Drept 

Numele şi adresa angajatorului ULBS  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Coordonează și monitorizează activitățile studențești și serviciile pentru studenți; 
Coordonează dezvoltarea infrastructurii didactice si de cercetare din cadrul 
Facultatii de Drept 

Perioada 2020-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Program de studii de Masterat Administrație Publică Europeană 
Departamentul pentru Învățământ la Distanță 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire state functiuni, propunere cadre didactice de predare în cadrul 
programului de studii, coordonarea metodologică a activităților tutoriale, activități 
de suport îndrumare în activitățile specifice IDIFR 

Numele şi adresa angajatorului DIDIFR din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Coordonare și îndrumare program de studii, activități tutoriale și didactice 
 

Perioada 2018-2020 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Program de studii Administrație Publică Departamentul pentru 
Învățământ la Distanță 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întocmire state functiuni, propunere cadre didactice de predare în cadrul 
programului de studii, coordonarea metodologică a activităților tutoriale, activități 
de suport îndrumare în activitățile specifice IDIFR 

Numele şi adresa angajatorului DIDIFR din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Coordonare și îndrumare program de studii, activități tutoriale și didactice 
 

Perioada 2017-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

mailto:deea0112@yahoo.com
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Seminarizare disciplinele:  
Dreptul Uniunii Europene,Birotica, corespondenta si secretariat, Practica in Administrația Publică, 
Arhivistica si Documentsristica, Tehnici de conducere in Administratia Publica 
 

 

Perioada 2008-2017 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare științifică 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Seminarizare disciplinele:  
Dreptul Uniunii Europene, Bazele administratiei publice, Drept administrativ I si II,  
Birotica, corespondenta si secretariat, Practica in Administrația Publică 
Arhivistica si Documentsristica, Tehnici de conducere in Administratia Publica 
 

 

Perioada 2003-2008 

Funcţia sau postul ocupat Secretar „S1”  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de secretariat 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu din cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
  

 

Activităţi cu caracter specific de secretariat (preluare, transmitere mesaje telefon, 
stenografierea, multiplicarea, redactarea înscrisurilor dictate de şefi, clasarea 
documentelor, înregistrarea corespondenţei). Activităţi prin care duc la îndeplinire 
sarcinile şi atribuţiile prevăzute în fişa postului (documentare, corespondenţă, 
protocol, organizarea  

Perioada      2002 

Funcţia sau postul ocupat Operator interviu  

Numele şi adresa angajatorului Centrul Regional de Formare Profesionala  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

operator interviu in cadrul sondajului de opinie pentru realizarea studiului privind 
viața social-culturală 

Educaţie şi formare  

Perioada   2012-2015 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București 
  Domeniul: Ordine pubică și siguranță națională 
  Teza doctorat: Europenizarea sistemului de ordine publică ca parte componentă a 
sistemului administrativ 

Îndrumător: Prof. Univ. dr. Stancu Șerb 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  
 Studii universitare de doctorat 

Perioada   2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută    MASTER  ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ EUROPEANĂ  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Drept European, Drept administrativ etc 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de  drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga”- Sibiu 
Lucrare de absolvire: Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene 
Îndrumător: Conf. Univ. dr. Daiana Vesmaș 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii universitare de masterat 
Domeniu: Științe administrative 
 

Perioada   2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută    MASTER IN ȘTIINTE PENALE  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Drept penal, Criminalitate organizata, Delincventa juvenila etc. 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de  drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga”- Sibiu 
Lucrare de absolvire: Delincvența juvenilă 
Îndrumător: Prof. Univ. dr. Constantin Butiuc 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

  Studii universitare de masterat 
  Domeniul: Drept 

Perioada   2004-2009 

Calificarea / diploma obţinută    LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE JURIDICE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Domeniul : Drept   

 Specializarea Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de  drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga”- Sibiu 
Lucrare de absolvire: Uniunea Europeană – trecut, prezent și viitor 
Îndrumător:Conf. Univ. dr. Daiana Vesmaș 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licență 
 

Perioada   2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută    LICENȚIAT ÎN ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Domeniul: Științe Administrative 

 Specializarea: Administratie Publica  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de  drept „Simion Bărnuţiu”, Universitatea „Lucian Blaga”- Sibiu 
Lucrare de absolvire: Contractul de transport mărfuri pe calea ferată 
Îndrumător:Lect. Univ. dr. Corina Petică Roman 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licență 

Perioada   1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Chimie, Biologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul National „Octavian Goga” Sibiu,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii medii 
Profil: Chimie- Biologie 

Perioada 2003-2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare și perfecționare în editarea de materiale ID/IFR- materiale de 
studiu tipărite sau în format elecronic ce combină tehnici interactive, audoi, video și 
multimedia din cadrul Proiectului ” Excelență academică în învățământul șa 
distanță și învățământul cu frecvență redusă –un demers pentru calitat” – 2007-
2013- POSDRU/86/1,2/S/61878 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

DIDIFR – ULBS  

Perioada 2018/2019 

Calificarea / diploma obţinută Curs ”Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele eLearning, Blended Learning, 
Open and Distance Learning” din cadrul pProiectului ” Excelență academică în 
învățământul șa distanță și învățământul cu frecvență redusă –un demers pentru 
calitat” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

DIDIFR – ULBS  

Perioada  Mai  2020 

Calificarea / diploma obţinută Curs de formare Predare și învățare în mediul universitar - o abordare bazată pe 
dovezi empirice, din cadrul proiectului POCU "Acces și echitate în universități. 
Demersuri antreprenoriale inovatoare pentru studenți și cadre didactice".   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timișoara  
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Aptitudini şi competenţe personale 
și profesionale 

Abilităţi de comunicare, capacitate de a evalua, echilibru psiho-emoţional, 
asumarea responsabilităţii, flexibilitate, capacitate de analiză şi sinteză, 
adaptabilitate 
- Program de specializare pentru ocupația de FORMATOR organizat de 

ASOCIAȚIA KOFOED”S SCHOOL ROMANIA, în București, perioada 01.06.2016-
01.07.2016 

-  Workshop cu tema Egalitate de şanse, organizat în cadrul Proiectului „Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale şi postdoctorale 
inteligente în domeniile: Ştiinţe militare, Securitate şi informaţii şi Ordine 
publică şi siguranţă naţională – Program de formare continuă a  cercetătorilor 
de elită – SmartSPODAS”. 

- Atelier de formare ”Strategii didactice centrate pe student”, organizator 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, 05 decembrie 2013 

- Program de formare în didactica specialității predării disciplinelor socioumane 
și drept- elaborarea programului de formare în domeniul didacticii 
specialității, metode moderne de formare în didactica specialității, metode și 
tehnici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice – din cadrul 
Proiectului ”Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare a 
didacticienilor din vînvățământul superior” 2007-20013 –  POSDRU 
87/1,3/S/63709 -Sinaia, februarie 2013 

- Curs de formare și perfecționare în utilizarea platformelor ID/IFR și a 
ternologiilor TIC în planificarea, organizarea și desfășurarea procesului 
educațional din cadrul Proiectului ” Excelență academică în învățământul șa 
distanță și învățământul cu frecvență redusă –un demers pentru calitat” – 
2007-2013- POSDRU/86/1,2/S/61878 

- Curs de formare și perfecționare în managementul calității – principii de 
implementare a calității, indicatori și criterii de calitate și performanță în 
ID/IFR din cadrul Proiectului ” Excelență academică în învățământul șa 
distanță și învățământul cu frecvență redusă –un demers pentru calitat” – 
2007-2013 – POSDRU/86/1,2/S/61878 

- Curs de formare și perfecționare în editarea de materiale ID/IFR- materiale de 
studiu tipărite sau în format elecronic ce combină tehnici interactive, audoi, 
video și multimedia din cadrul Proiectului ” Excelență academică în 
învățământul șa distanță și învățământul cu frecvență redusă –un demers 
pentru calitat” – 2007-2013- POSDRU/86/1,2/S/61878 

- Curs ”Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele eLearning, Blended 
Learning, Open and Distance Learning” din cadrul pProiectului ” Excelență 
academică în învățământul șa distanță și învățământul cu frecvență redusă –un 
demers pentru calitat” – 2007-2013 - POSDRU/86/1,2/S/61878 

- Participare -Workshop cu tema ”Îmbunătățirea accesului organizațiilor la 
resursele financiare pentru valorificarea formelor comune de Proprietate 
Intelectuală”  din cadrul proiectului Transnațional SEE, ”Making full value of 
good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE” – EVLIA, 
ORGANIZAT DE Protecția Proprietății Intelectuale și Centrul European PATLIB 
Sibiu, 13 iunie 2013 

- Curs de formare – Dezvoltare personală – susținut de psiholog Cristina Negoiță 
– 19-21 iunie 2012 

- Seminar „21 motive pentru care afacerea ta creste” susţinut de Lorand Soarea 
Szasz 17-19  mai 2012 

- Universitatea de vară „Europa între libertatea culturii și cultura libertății”, ULBS, 
Facultatea de drept, Sibiu – 8-17 iulie 2007 

- Participare Hexagonul Faculta"ilor de Drept, București, Timișoare, Cluj Napoca, 
Iași, Craiova, Sibiu – 2000-2006 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză   bine  bine  bine  suficient  Puțin 
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 ❖ Iunie 2020 – COAUTOR – articol cu tema: Some Considerations on the 
Western Balkan States’ Process of Accession to the European Union, publicat 
in  International Journal of Arts and Commerce, vol 9 NO 6 IUNE 2020, ISSN: 
1929-7106 

❖ Februarie 2020– AUTOR  - Dreptul Uniunii Europene II. Culegere de teste 
grilă, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu, Sibiu, 2020, ISBN 978-606-12-
1732-8 

❖ Noiembrie 2019– AUTOR  - Dreptul Uniunii Europene II. Culegere de teste 
grilă, Editura Universității Lucian Blaga Sibiu, Sibiu, 2019, ISBN 978-606-12-
1670-3 

❖ Iunie 2019 – Coautor – articol cu tema: ”Premisele aderării Turciei la UE” 
prezentat in cadrul Conferinței Internațională de studii europene și relații 
internaționale publicată în Volumul Conferinței București, ISSN 2668-0645 
(revista indexata CEEOL, EBSCO, PROQUEST, GETCITED, MIAR, SCIPIO, 
HEINONLINE) 

❖ Noiembrie 2018 – AUTOR  - Dreptul Uniunii Europene II. Culegere de teste 
grilă, Editura Universitatii Lucian Blaga Sibiu, Sibiu, 2016, ISBN 978- 

❖ Octombrie 2016 – AUTOR  - Europenizarea spatiului public, Editura 
Universitatii Lucian Blaga Sibiu, Sibiu, 2016, ISBN 978-606-12-1299-6 

❖ Septembrie 2015- Autor– Dreptul Uniunii Europene: Sistemul 
institutional – Sinteze teoretice in activitatea de seminar, Editura 
Universității ”Lucian Blaga” Sibiu,2015, ISBN 978-606-12-1080-0 

❖ Dec.  2014 –Autor unic – Articol cu tema: ”Câteva considerații asupra 
cooperării polițienești în spațiul european” – in curs de publicare în Revista 
Studii de Securitate – Volumul 4/2014, decembrie 2014, Editată de 
Departamentul de Poliție din cadrul Facultații de Plitție a Academiei de 
Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, București, ISSN2284-8592 (revista indexata 
CEEOL, EBSCO, PROQUEST, GETCITED, MIAR, SCIPIO, HEINONLINE) 

❖ 23-24 octombrie 2014 – Autor unic – articol cu tema: ”Educabilitatea – 
factor determinant al formării și dezvoltării personalității umane” in curs de 
publicare în volumul Conferinței științefice internaționale COMMUNICATION, 
CONTEXT, INTERDISCIPLINARITY - ediţia a treia (CCI 3), organizată de 
Universitatea Petru Maior, Tg. Mures, ISI  

❖ 5-6 iunie 2014 – Autor unic – articol cu tema: ”O privire de ansamblu 
asupra conceptului de europenizare” prezentat in cadrul Conferintei 
Reformele privind consolidarea statului de drept în țările europene, 
organizata de Facultatea de Drept, ULBS 

❖ 16-17 mai 2014 – coautor – articol cu tema ”Cultura o valoare a 
managementului public” publicat în volumul Conferintei economice  
internationale, Editia a 21-a ”Prospects of economic recovery in a volatile 
international context: Major obtacles, initiatives and projects”, 
http://authors.elsevier.com/authorforms/FINE1279/c4c03f8e461521fc235
a05177a7cc4c7  

❖ 16-17 mai 2014 – coautor – articol cu tema: ”Suveranitatea națională în 
contextul europenizării spațiului public” – in curs de publicare în Volumul 
Conferintei Internaționale a doctoranzilor și studenților in drept, editia a VI-
a , Timisoara, Editura Universul Juridic 

❖ 30 mai 2014 –Autor unic – Articol cu tema: ”Libera circulatie a 
persoanelor în UE” – publica în Revista Studii de Securitate – Volumul 3, 
Ediție speciala, mai 2014, Editată de Departamentul de Poliție din cadrul 
Facultații de Plitție a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, București, 
ISSN2284-8592 (revista indexata CEEOL, EBSCO, PROQUEST, GETCITED, 
MIAR, SCIPIO, HEINONLINE) 

❖ 15-16 mai 2014 –Autor unic – Articol cu tema: ”Modelul europenizării 
conform Tratatului de la Lisabona” – publica în Volumul Conferinței 
științifice și internaționale ” Provocări și strategii în ordinea și siguranța 
publică, Editura Universitară, București, 2014, ISBN 978-606-591-972-3 

❖ Iulie 2013 – Autor unic- Articol cu tema: ”Societatea civila, ordinea publica 
si securitatea nationala” – publicat publicat în Revista Studii de Securitate 
publică, Nr. 3(7)/2013, Vol 3, Editată de Departamentul de Poliție din cadrul 
Facultații de Plitție a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, București, 
ISSN2284-8592 (revista indexata CEEOL, EBSCO, PROQUEST, GETCITED, 
MIAR, SCIPIO, HEINONLINE) 

❖ 13-15 iunie 2013 – Autor unic – Aticol cu tema: Conceptul de spațiu public 
în context european, articol prezentat in cadrul Conferinței Internațională ” 
Reformele legislative, judiciare și administrative în lumea contemporană” 
organizată de ULBS, Facultatea de Drept,  

❖ 23 mai 2013 – Sesiunea Științifică internațională – ”Uniunea Europeană- 
spațiu de libertate, securitate și jutiție, Ediția a II a București, organizată de 

http://authors.elsevier.com/authorforms/FINE1279/c4c03f8e461521fc235a05177a7cc4c7
http://authors.elsevier.com/authorforms/FINE1279/c4c03f8e461521fc235a05177a7cc4c7
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❖ 18 aprilie 2013 – Conferința Științifică a școlilor doctorale ”Cercetări 
doctorale în domeniul Justiției și afaceri interne” Ediția Ia, organizată de 
Academia de Poliție ”Alexandru Ioan Cuza” București, participare cu articol – 
Autor unic – Articol cu tema: ”Valorile politico-sociale aleUniunii Europene” 
– publicat în Revista de investigare a Criminalității, Volumul VI – NR. 
1/2013, Editura Universul Juridic, București, 2013, ISSN 1844-7945 (revistă 
indexată EBSCO si SSRN) 

❖ Februarie 2013 – Autor unic – Articol cu tema: ”Unele considerații privind 
identitatea europeană”, publicat în Revista Studii de Securitate publică, Nr. 
1(5)/2013, Vol 2, Editată de Departamentul de Poliție din cadrul Facultații 
de Plitție a Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, București, 
ISSN2284-8592 (revista indexata CEEOL, EBSCO, PROQUEST, GETCITED, 
MIAR, SCIPIO, HEINONLINE) 

❖ 12 mai 2012- Conferinţa Internaţională “Reformele judiciare şi 
administrative la începutul mileniului al treilea” Sibiu  - participare cu articol  
- Coautor  (Drd. Barbat Ioana)- Articol cu tema: „Conceptul de e-guvernare 
intre teorie si realitate” publicat in Revista Acta Universitatis lucian Blaga, nr. 
2/2012, iulie decembrie 2012, ISSN: 1582-4608, Editura Universul Juridic 

❖ 9 decembrie 2011- Conferinta Nationala ”Noi abordari ale calitatii in 
invatamantul superior” in cadrul proietului „Excelenta academica in 
invatamantul la distanta si invatamantul cu frecventa redusa – un demers 
pentru calitate”, participare cu articol - Autor unic - Articol cu tema: Cateva 
aspecte cu privire la evaluarea calitatii in mediile e-learning – publicat iîn 
volumul Conferinței Ediția 1, Editura Universității ”Lucian Blaga”Sibiu, 2012, 
ISBN 978-606-12-0272-0 

❖ Iulie-decembrie 2010 - Autor unic - Articol cu tema: Impactul utilizarii 
mijloacelor electronice in domeniul biroticii si stresul vizual – intre 
reglementare si tehnica, publicat în Revista de drept: ACTA Universitatis 
Lucian Blaga Nr. 2/2010,Anul x, Editura Universul Juridic, ISSN 1582-4608 

❖ Septembrie 2009- Coautor (Conf. Univ. dr. Daiana Vesmaș)– Manual pentru 
Învățământ la distanță – Drept comunitar european I. Partea generală. 
Instituțiile, Editura Universității ”Lucian Blaga” Sibiu,2009, ISBN 978-973-
739-760-7 

❖ 23 august 2014 – participare - Dezbatere "O nouă viziune asupra Europei/A 
new narrative for Europe", organizată în cadrul celei de a 3-a ediții a 
Festivalului „Dilema Veche" de la Alba Iulia, festival ce se va desfășura în 
perioada 22-24 august. 

❖ 10 iulie 2014 – participare - Conferinţa de lansare a proiectului POSDRU: 
”Laboratorul Antreprenorial Universitar – Progres prin Inovare si Practica”,  
- partener Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu,  

❖ 2 iulie 2014 – participare - Discursul anti-migraţie cu referire la cetăţenii 
români şi bulgari în Franţa şi UK, eveniment desfășurat în Spațiul Public 
European 

❖ 26 iunie 2014 – participare - Conferinţa de lansare a proiectului Reţea 
transnaţională de management integrat al cercetării doctorale și 
postdoctorale inteligente în domeniile ”Științe militare”, ”Securitate și 
informații” și ”Ordine publică și siguranță națională” - Program de formare 
continuă a cercetătorilor de elită - ”SmartSPODAS” 

❖ 12-15 iunie 2013-Conferința Internațională pentru Tehnologii 
Neconvenționale, organizată de Academia de Științe Tehnice din România, 
ULBS, Asociația Română pentru Tehnologii Neconvenționale, Universitatea 
Politehnică din București, Ediția a 16 a, Sibiu, participare fără articol 

❖ 30-31 mai 2013 – Conferință Internațională ” International Law and 
Cultural Diversity: Questions and Answers, organizată de ULBS, Facultatea 
de Drept, Sibiu, participare fără articol 

❖ 11 iunie 2013 Participare  Manifestare – ULBS SMART – Universitate 
sustenabilă- prezentare proiecte realizate de către studenți și doctoranzi, 
ULBS, Sibiu 

❖ 23 aprilie 2013 - Training  Comunică! Influențează! Convinge!  - prezentat 
de Andy  Szekely – Seriile AS – 23 aprilie 2013 Sibiu 

❖ 27-28 mai 2010 -Simpozion cu tema “Tendințe, inovații, oportunități IDIFR: 
utilizarea tehnologiei informatice pentru educația la distanță”, ULBS-
Departamentul IDIFR 
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Stagii profesionale şi/sau de cercetare, 
burse, vizite de studiu, schimburi de 

experienţă, cursuri de specializare, şcoli 
de vară.conferințe etc 

 

❖ 4 noiembrie 2010 - Conferinta organizata la Sibiu de Autoritatea Nationala 
pentru Cercetare Stiintifica privind accesarea de fonduri europene pentru 
activitati de Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare in cadrul  campanie 
de promovare a oportunitatilor de finantare prin Axa Prioritara 2 “ 
Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare tehnologica si inovare” din 
Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”, 
participare fără articol 

❖ 31 oct-2 nov. 2007 - Conferința Internațională “Consecințe policitico-juridice 
ale integrării statelor în Uniunea Europeană”, ULBS, Facultatea de drept, 
Sibiu, participare fără articol  

❖ 19-20 mai 2006 - Sesiunea Științiifică Anuală „Implicațiile Tratatului 
instituind o nouă Constituție pentru Europa asupra dreptului public și a 
serviciilor publice” a Institutului de Științe Administrative „Paul Negulescu”, 
Sibiu, participare fără articol 

Competenţe şi abilităţi sociale - atenţie distributivă şi spirit de obseraţie; ascultare activă şi comunicare (verbală, 
nonverbală şi paraverbală); comportament moral, etic şi echitabil, discret şi fără 
dorinţă de a monopoliza interesul celorlalţi; demonstrate în activitatea din 
asociaţii, centre, colective redacţionale, comisii, consilii...  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare calculator: operare sisteme de calcul (MSDOS, Windows), utilizare 
procesoare de text WORD, utilizare procesor foi de calcul EXEL,  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

  

      Data          Semnatura: 


