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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/10/2017–Prezent Profesor universitar titular
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnu iu", Sibiu ț
(Romania) 

Activită i didactice - cursuri i seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii i al securită ii sociale, ț ș ș ț
Asisten ă socialăț

01/03/2005–30/09/2017 Conferen iar universitar titularț
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnu iu", Sibiu ț
(România) 

Activită i didactice - cursuri i seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii i al securită ii sociale, ț ș ș ț
Asisten ă socialăț

01/10/1993–01/03/2005 Lector universitar titular
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnu iu", Sibiu ț
(România) 

Activită i didactice - cursuri i seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii i al securită ii sociale, ț ș ș ț
Asisten ă socială, Teoria generală a dreptuluiț

01/03/1993–30/09/1993 Asistent universitar
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnu iu", Sibiu ț
(România) 

Activită i didactice - seminarii aferente disciplinelor Teoria generală a dreptului, Dreptul muncii i al ț ș
securită ii socialeț

01/10/2002–31/12/2014 Judecător
Tribunalul Sibiu, Sibiu (România) 

Litigii de muncă i civileș

01/12/1999–30/09/2002 Judecător
Judecătoria Sibiu, Sibiu (România) 

Litigii de muncă i civileș

01/10/1985–01/03/1993 Consilier juridic
Întreprinderea "Libertatea" Sibiu, Sibiu (România) 

01/09/1982–01/10/1985 Jurisconsult
Întreprinderea de încăl ăminte, Agnita (România) ț
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01/09/1977–31/08/1978 Educatoare
Grădini a nr.21 din Sibiu, Sibiu (România) ț

Activită i didacticeț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1993–1998 Doctorat Nivelul 8 CEC

Universitatea Babe -Bolyai din Cluj-Napoca, Cluj-Napoca (România) ș

1990–1991 Licen ăț Nivelul 6 CEC

Facultatea de Drept din Bucure ti, Bucure ti (România) ș ș

Examen de diferen ă la Facultatea de Drept din Bucure ti, Atestat nr. 288 din 20.04.1992 eliberat de ț ș
Ministerul Învă ământului i tiin ei, Direc ia Învă ământului Superiorț ș Ș ț ț ț

1978–1982 Licen ăț Nivelul 6 CEC 

Facultate de Drept Economic-Administrativ din Sibiu din cadrul Institutului de Învă ământ ț
Superior Sibiu, Sibiu (România) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

franceză B2 B2 B2 B2 B2

engleză A2 A2 A2 A2 A2

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

Competenţe de comunicare - competen e de a prezenta un subiect i de a atrage i men ine aten ia unei audien e dobândite prin ț ș ș ț ț ț
experien a sus inerii de prelegeri, cursuri i seminariiț ț ș

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- competen e de a lucra în echipă dobândite prin implicarea personală formală i pe baza de ț ș
voluntariat în cadrul unor proiecte (spre exemplu: proiect formal: Conferin a anuală de dreptul muncii ț
organizată de Facultatea de Drept, ULB Sibiu);

- leadership dobândit atât prin coordonarea cu succes a lucrărilor la nivel de licen ă i masterat, cât i ț ș ș
prin activitatea de judecător;

- competen e de cercetare i planificare dobândite pe parcursul ciclului doctoralț ș

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- o bună cunoaştere a procesului didactic;

- o bună cunoa terea a procesului de cercetare tiin ifică (în prezent, punctajul aferent cercetării ș ș ț
tiin ifice realizate fiind unul ridicat);ș ț

- orientare spre calitate i rezultat (calitatea procesului didicatic fiind atestată de rezultatele i ș ș
feedbackul studen ilor, precum i de buna lor inser ie pe pia a muncii, calitatea cercetării tiin ifice esteț ș ț ț ș ț
validată de numărul ridicat de citări al lucrărilor elaborate;

- gândire analitică i orientată spre solu ionarea de probleme (experien a în institu ia de învă ământ i ș ț ț ț ț ș
în instan a de judecată)ț ;

Competen ele digitaleț 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

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Alte competenţe Membru în colegiul de redacţie al Revistei "Acta Universitatis" a Universită ii "Lucian Blaga" din Sibiu ț
(2012)

 

Membru în colegiul de redac ie La Revue Européenne du Droit Social, Târgovi te (2016)ț ș

 

Membru al Asociaţiei Magistraţilor din România

 

Membru al Institutului de tiin e Administrative "Paul Negulescu"Ș ț

Permis de conducere B

18/11/19  © Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences


   ECV 2017-06-07T09:49:00.223Z 2019-11-18T19:21:28.949Z V3.4 EWA Automatically generated Europass CV true                     Marioara Țichindelean    VIII/12 557085 Cristian/Sibiu  RO România  marioara.tichindelean@ulbsibiu.ro   0040723702722  mobile  image/jpeg /9j/4QAYRXhpZgAASUkqAAgAAAAAAAAAAAAAAP/sABFEdWNreQABAAQAAAA8AAD/4QMraHR0cDov
L25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wLwA8P3hwYWNrZXQgYmVnaW49Iu+7vyIgaWQ9Ilc1TTBNcENl
aGlIenJlU3pOVGN6a2M5ZCI/PiA8eDp4bXBtZXRhIHhtbG5zOng9ImFkb2JlOm5zOm1ldGEvIiB4
OnhtcHRrPSJBZG9iZSBYTVAgQ29yZSA1LjAtYzA2MCA2MS4xMzQ3NzcsIDIwMTAvMDIvMTItMTc6
MzI6MDAgICAgICAgICI+IDxyZGY6UkRGIHhtbG5zOnJkZj0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5
OS8wMi8yMi1yZGYtc3ludGF4LW5zIyI+IDxyZGY6RGVzY3JpcHRpb24gcmRmOmFib3V0PSIiIHht
bG5zOnhtcE1NPSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvbW0vIiB4bWxuczpzdFJlZj0i
aHR0cDovL25zLmFkb2JlLmNvbS94YXAvMS4wL3NUeXBlL1Jlc291cmNlUmVmIyIgeG1sbnM6eG1w
PSJodHRwOi8vbnMuYWRvYmUuY29tL3hhcC8xLjAvIiB4bXBNTTpEb2N1bWVudElEPSJ4bXAuZGlk
OjY1ODRBQUM1QUU0NzExRTFCOUI2OEEwRDYyMTM3RENGIiB4bXBNTTpJbnN0YW5jZUlEPSJ4bXAu
aWlkOjY1ODRBQUM0QUU0NzExRTFCOUI2OEEwRDYyMTM3RENGIiB4bXA6Q3JlYXRvclRvb2w9IkFk
b2JlIFBob3Rvc2hvcCBDUzUgTWFjaW50b3NoIj4gPHhtcE1NOkRlcml2ZWRGcm9tIHN0UmVmOmlu
c3RhbmNlSUQ9InhtcC5paWQ6OThDMThBMjY4N0M2MTFFMUJGQTNEMUQ1MUMzNENDQUEiIHN0UmVm
OmRvY3VtZW50SUQ9InhtcC5kaWQ6MkE4RjhFN0M4N0NCMTFFMUJGQTNEMUQ1MUMzNENDQUEiLz4g
PC9yZGY6RGVzY3JpcHRpb24+IDwvcmRmOlJERj4gPC94OnhtcG1ldGE+IDw/eHBhY2tldCBlbmQ9
InIiPz7/7gAOQWRvYmUAZMAAAAAB/9sAhAAGBAQEBQQGBQUGCQYFBgkLCAYGCAsMCgoLCgoMEAwM
DAwMDBAMDg8QDw4MExMUFBMTHBsbGxwfHx8fHx8fHx8fAQcHBw0MDRgQEBgaFREVGh8fHx8fHx8f
Hx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx8fHx//wAARCABkAEYDAREAAhEB
AxEB/8QAkQAAAgMBAQEBAAAAAAAAAAAABgcEBQgDAQIAAQACAwEBAAAAAAAAAAAAAAADBAECBQAG
EAABAwIEAwUFBQYHAAAAAAABAgMEEQUAIRIGMRMHQVFhIhRxgZEyI0JSYhUIobHhgiQWwXKyM2Ml
JhEAAgICAgMAAwADAQAAAAAAAAERAiEDMRJBIgRRExQyIzQF/9oADAMBAAIRAxEAPwDSM1F1N4hP
R6iEzVMhuoAWHRStP+OgPvwtOSTrNTpd1Dgv94waoK5wB/jgiAycZk+DBjmTNktxWBxcdUlCcu4n
EWskXrrswJuHVvp+xMLZu7azwqgFQ+IGLU3Ih/Hdnzct8bYvG3rgm2XJiQ6WHPpBYDnyH7Kszi27
anUjX89q3UmbWhQivEYw3yb1Sp3V/vxz+A/6sO/H/iJ/S/Yure0gdHro8nlIcVcm0qWsAuLRqbOh
CuINc/YDha3/AFIIkv0tmsHE7tllUpm7GAt2rjVvVHacDWXlQtdan8WHugh+xElndYlUYmW2Vby2
kqdlSEpTGTpHmPMCiKd2LVJaTwKPfX6jrdb33oO2mkzZDeRlKH0kkdudK+GK22QH1fMuWITcnUbc
O4ZypFzlmSe4qKgmv3RkgDwAwFtscq61wVDl0W6jJSSU8QMsUhl+yOTdzeacCkqKFjgrgfji8lGk
2WUTc0gLHNaJSOLhyBxS9EyUzvf5Lcox3GjVOg5doJODaMCn0VlyRxfZwsJsNU+iVJEymka+YE0+
bupiele8+Snd9evg1RtfrPZL7tO735xItira8WktvJcdQeYP6YktpJUXM6pRXThxqBGBZb/6vyb/
AGosuuNxYqVaBBjKWeeunzLUsJPLT2CmeFtljR1avIj7nMaqRo5i1HMdnv78Aga4OTRa5JKjUdqc
svhiGckQnuUXDyk6kDjpxY46KcKWAKKA7ArOmIUMhnViQ1KYKFLLb6OCSTpI/DizRyZZQXQ/GDbt
ULTkFDhiskWQXsNw2+m8lfp2lzXZ6GTIUPOhunM8qvHRT2YVaf7Zkt1XUakba25rP0q3Fa4N7bZi
QLq8tDyWVsPOobNJDLqldh8pSpP7sbF7GVpyzPt9uIXIccQBoT5UNjvwlMs1IhFEou8wV8yq6jnk
D3YmChMKtSQhCh5slUGBthq1YSbX2ZNuGl4RlmMniqlAThTbv/Azr1SWdy6eyFqWo0SeOhNaDA6f
S0wltCgoJe13Iq08tvmFIOsjjhyl5Er1grESFsululFA5juwUqgoa3CpvbT9tMdtYeWlzmqJ1IWk
11JHsqn2HAumexM5g0h+oK4Lg9MLits0W640zXhkteeNG/BlfNyY9FJE3zK8qAVAHCqNKSsZ1vT+
Vq0la6aiaAVOC2xUFVzaB+7f6UWeLAZlzEgqCA4468ToAIrXSaVpjE27bu0Gxr1qCFdd7W9M422x
SJSkNJq46hKQ0EjLUEaflxeunEsi2yHCCeC2/J26bo6eYhtClOPUpUJFTlhZr2DdsCy/PJEm5q0w
3pkcpL4ZT5EltJzIpSuNTWoRmbbtsoN5+ktu6HER0Ew32mX2kqNVJ5jYKkn2KwzVShZtyfJfa9Om
SAOVQ1H+GIXBDmTQPV7f1sn9NIlplUd3Bc4MO4yY7SPpsJcSFFaieFSfKMNbsIT+auTMLOpcx4p4
NtkZeGFvA+uTyw28zr00wFaQ4qhNNX7MTsvFSNeubDuai70sLsG3TVG6bakEISpyq0oGmtCT5k+w
nGX3rY0l2SgtHtrKuLqHYLXICxoUsHSgIHEZZ08MUttjBeuueQxjf00JO34kZFxStlanloUG0pAF
CFFWXmrTA6vJe9cAFGsMOO5qbSsuskpLQyLSu1Fe2mGkxTqBnVy326K3DWlLfq5TSlrJILoo4lKR
QfhrhvQnArsiQMaWz+TPNUGWk094wVcA28ofXUfb2xol0kQXr63DvVss8aE9HmN5SUNs0ZdZIzSs
0oeIGGd1k0KfPJnNDiY8l4V+bLLuwu1KG04Z2sc1EG9RZRoW0uJ1U7u3FdlZrAXTaLGubclMq2M6
0hbTraTpOYIp3Y89slM2VkhX63KRGREt7i47jxCEJbWQnPiaHuxycloIsWO/YoammpDZW4nRreol
3PiSonPBddW2VvwUdqtMxW5FyJK+c3cHNYAzTVXHIYcX4EbcCX3qp2+9Q7oqMnVqlmLDaHbyzy0g
fDGksIz7vJbPdKt6Rpcezu2x1t+eVemfNOQ4ptBdUA6PJUJQcicVVsAXfI++r/TjeO6Z70uzptsq
FFj8lpiS0ky0rqStSHSD81cs6DAXvkLr1wZIvFsuVtnuRrgwtiU0SlxtwEEUyOGqtNEXTRHjta3f
KaUBV7xibcFqcmr+nd4EmwwWnT5wwnQT2imPPb17G1qeC3uRU9LSllRSpOSnU8QDxA8TgQaRc7n2
fKk3MrbiuSy4fMt5azQ+BrnhjVsOslBbQHY+0bW7Ok+SPBjLcOtRI5mk8sJr95WQGHaUdrJmXt2J
ShZ9FLCb9veNcJPyx3/UEq+2tSiqgHgThy+BFs05EnPC6zrbTmW8rQvQcw2rmJFU91eGFv2eCOnk
NrUTFnSGV5tOo5qSeA05KGAIvfwZXve3Vb86oyLXGbSsOhxxdTpAS2kqUdQ4dmLu7qMNLrkr5P6b
t02xLsqSttyIylTjhQTUBIJAp24J/TJFdcMLNkhxO3ILnyOlsEU7jjM3P2NTUsEmXdpcN4OqUpTi
vlSM646tZJbB/fO9tzpsmu2KU1ILiUKUjNwINc0DvJw382us5E/o2tLAtbg1vC/QNd3clrZjgqQi
RqTUcahPb78aKtWvBmPtbkYfQmYy7f7ZbmWQ3JjhZBSa8xHar2jtwPZaUSkzR7NkaahvqSfryFJc
ccp9xQUE/swhPsM9fUsd1yxCss2QjyrZZWEK7aqGLoFRCf8A06W1L+69x3haQXGmkMoJ7Oc4So/B
rE2LbfA6dzx2ndv3BIoNTDoB/kOBqp2uzkzjst1f9tRy6atMBSKjtCTlhXavY2tXBBXIfuU11xoU
bKilJ+6kYssENSSOmUJ6+9U0trR/1tkjOytKgCFvH6aSa8aVw3C6T5EtvIx903fZViujrl3ZblTH
2foQ9GtShmBq+yhJ7zgbkHRSxU2WwXe1yFbxsETQvb5/MX47ddLkZSgl+Mgn5voqKvdgunZL6srv
okO5d8e9O3udUv8A8yWDORKr9H0mgrpQfap5f82O6PtHkH3wXu/0KkWv0qDQynUIp3gq/jiPBTWK
qft2+7NvEm6bSkmOk0U9HUoFKk1qRpV5VjPgc+7AnfI69SssjFsG9JG5dm3F6TDES4R23WpDKFak
q1NEoWmuYCu48MGo02KPW6sz/wBNb2Ju3E293yyWCoOg9qTwwL6qRbBpfNeVAZ2K3QkRXkaa0J00
8cKWeRtYRc9Abe05dN5XYJICXmIDRpQUQFOqpXxIw/bFDH329yb1C6bv3G7t7ks6UPXCOUKk295P
MRIS1TSUg/aHaO324rOC1LZCDp5e4tzDsN5gMTEhapEYgBK0qyXpHd2EHhgVVDknfwDFn2ww3Lv3
R26OKRZ3XmL1t5wk/Utnq235MQH8CkFFO5WH3aYuZ8jJ3LYtxzVsOwY7RVHUXEIdcCQVAeWtOzvx
b+ctXdVAxA6YbknSnJe6JC3lrNeTGWkDLgATkhI8BXFH8ox/YohBPH2gzbrTNh2m1CO5KbUlS9YK
lqKSkFaiScq4muiAD3y5Yh7b+nPqjbJvqoS4iNWTjZdFFDBL6JQTX9SqVO45u9NvS5e3XbaqNd0a
QZLag60W3BqCmz3qHwwhs0qjyaNN7vWUOLobZJNp6cj1Xmlz5r8l5fEng2M/DTibXVkIXX+xho0K
zUJ+0TUUxREvgX1mQq79ZpcuGoogQOYpfLICVLbSGVagPvuKr7sWRe+NaTD287Wh3LcG376pWiZY
XZCm19q2pMZxlbZ/nWlY9mLq3q0KRmQxxqip+xxx4ccce45kCM6u+m/vlPHX6ZrX3Vqqn7MZv29Z
Nn/z+3Rh1s3k/wBmW7l/LRzh38xVcAXWAFp7skOeo5r3pac/kL9NXhrp5a+/EFgU6N+h5dz1aPzW
rfOpTXyqqpq8eZqriak/ROPwMM69Se7t+GOBYP/Z         true  Profesor universitar titular <p>Activități didactice - cursuri și seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii și al securității sociale, Asistență socială</p>  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu"    Sibiu  Romania     false  Conferențiar universitar titular <p>Activități didactice - cursuri și seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii și al securității sociale, Asistență socială</p>  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu"    Sibiu  RO România     false  Lector universitar titular <p>Activități didactice - cursuri și seminarii aferente disciplinelor Dreptul muncii și al securității sociale, Asistență socială, Teoria generală a dreptului</p>  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu"    Sibiu  RO România     false  Asistent universitar <p>Activități didactice - seminarii aferente disciplinelor Teoria generală a dreptului, Dreptul muncii și al securității sociale</p>  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Drept "Simion Bărnuțiu"    Sibiu  RO România     false  Judecător <p>Litigii de muncă și civile</p>  Tribunalul Sibiu    Sibiu  RO România     false  Judecător <p>Litigii de muncă și civile</p>  Judecătoria Sibiu    Sibiu  RO România     false  Consilier juridic  Întreprinderea "Libertatea" Sibiu    Sibiu  RO România     false  Jurisconsult  Întreprinderea de încălțăminte    Agnita  RO România     false  Educatoare <p>Activități didactice</p>  Grădinița nr.21 din Sibiu    Sibiu  RO România      false Doctorat  Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca    Cluj-Napoca  RO România  8 Nivelul 8 CEC     false Licență <p>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</p>  Facultatea de Drept din București    București  RO România  Nivelul 6 CEC     false Licență  Facultate de Drept Economic-Administrativ din Sibiu din cadrul Institutului de Învățământ Superior Sibiu    Sibiu  RO România  6 Nivelul 6 CEC       ro română     fr franceză  B2 B2 B2 B2 B2   en engleză  A2 A2 A2 A2 A2  <p>- competențe de a prezenta un subiect și de a atrage și menține atenția unei audiențe dobândite prin experiența susținerii de prelegeri, cursuri și seminarii</p>  <p>- 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);</p><p>- leadership dobândit atât prin coordonarea cu succes a lucrărilor la nivel de licență și masterat, cât și prin activitatea de judecător;</p><p>- competențe de cercetare și planificare dobândite pe parcursul ciclului doctoral</p>  <p>- o bună cunoaştere a procesului didactic;</p><p>- o bună cunoașterea a procesului de cercetare științifică (în prezent, punctajul aferent cercetării științifice realizate fiind unul ridicat);</p><p>- 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 lucrărilor elaborate;</p><p>- gândire analitică și orientată spre soluționarea de probleme (experiența în instituția de învățământ și în instanța de judecată);</p>   B B B B B   B  <p>Membru în colegiul de redacţie al Revistei &#34;Acta Universitatis&#34; a Universității &#34;Lucian Blaga&#34; din Sibiu (2012)</p><p> </p><p>Membru în colegiul de redacție La Revue Européenne du Droit Social, Târgoviște (2016)</p><p> </p><p>Membru al Asociaţiei Magistraţilor din România</p><p> </p><p>Membru al Institutului de Științe Administrative &#34;Paul Negulescu&#34;</p> 

