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INFORMAŢII PERSONALE
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0040723702722
tmsib@yahoo.com

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/10/2017–Prezent

Profesor universitar titular
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu", Sibiu (Romania)
Activități didactice - cursuri și seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii și al securității sociale,
Asistență socială

01/03/2005–30/09/2017

Conferențiar universitar titular
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu", Sibiu (România)
Activități didactice - cursuri și seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii și al securității sociale,
Asistență socială

01/10/1993–01/03/2005

Lector universitar titular
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu", Sibiu (România)
Activități didactice - cursuri și seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii și al securității sociale,
Asistență socială, Teoria generală a dreptului

01/03/1993–30/09/1993

Asistent universitar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu", Sibiu (România)
Activități didactice - seminarii aferente disciplinelor Teoria generală a dreptului, Dreptul muncii și al
securității sociale

01/10/2002–31/12/2014

Judecător
Tribunalul Sibiu, Sibiu (România)
Litigii de muncă și civile

01/12/1999–30/09/2002

Judecător
Judecătoria Sibiu, Sibiu (România)
Litigii de muncă și civile

01/10/1985–01/03/1993

Consilier juridic
Întreprinderea "Libertatea" Sibiu, Sibiu (România)

01/09/1982–01/10/1985

Jurisconsult
Întreprinderea de încălțăminte, Agnita (România)

01/09/1977–31/08/1978

18/1/18

Educatoare
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Grădinița nr.21 din Sibiu, Sibiu (România)
Activități didactice
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1993–1998

Doctorat

Nivelul 8 CEC

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România)

1990–1991

Licență

Nivelul 6 CEC

Facultatea de Drept din București, București (România)
Examen de diferență la Facultatea de Drept din București, Atestat nr. 288 din 20.04.1992 eliberat de
Ministerul Învățământului și Științei, Direcția Învățământului Superior

1978–1982

Licență

Nivelul 6 CEC

Facultate de Drept Economic-Administrativ din Sibiu din cadrul Institutului de Învățământ Superior
Sibiu, Sibiu (România)
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

franceză

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

- competențe de a prezenta un subiect și de a atrage și menține atenția unei audiențe dobândite prin
experiența susținerii de prelegeri, cursuri și seminarii

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- competențe de a lucra în echipă dobândite prin implicarea personală formală și pe baza de
voluntariat în cadrul unor proiecte (spre exemplu: proiect formal: Conferința anuală de dreptul muncii
organizată de Facultatea de Drept, ULB Sibiu);
- leadership dobândit atât prin coordonarea cu succes a lucrărilor la nivel de licență și masterat, cât și
prin activitatea de judecător;
- competențe de cercetare și planificare dobândite pe parcursul ciclului doctoral

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- o bună cunoaştere a procesului didactic (în prezent deținând gradul didicatic de conferențiar
universitar);
- o bună cunoașterea a procesului de cercetare științifică (în prezent, punctajul aferent cercetării
științifice realizate fiind unul ridicat);
- orientare spre calitate și rezultat (calitatea procesului didicatic fiind atestată de rezultatele și
feedbackul studenților, precum și de buna lor inserție pe piața muncii, calitatea cercetării științifice este
validată de numărul ridicat de citări al unor articole științifice
- gândire analitică și orientată spre soluționarea de probleme (experiența de judecător)

Competențele digitale

18/1/18

AUTOEVALUARE
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Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Alte competenţe

Membru în colegiul de redacţie al Revistei de Dreptul Muncii, Bucureşti (2002)

Membru în colegiul de redacţie al Revistei "Acta Universitatis" a Universității "Lucian Blaga" din Sibiu
(2012)

Membru în colegiul de redacție La Revue Européenne du Droit Social, Târgoviște (2016)

Membru al Asociaţiei Magistraţilor din România

Membru al Institutului de Științe Administrative "Paul Negulescu"
Permis de conducere

18/1/18

B
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