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INFORMAȚII PERSONALE BALTADOR LIA ALEXANDRA 
 

  lia.baltador@ulbsibiu.ro  

http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/profesori/corpul-profesoral.html  

Sex feminin | Data nașterii 17/11/1980 | Nationalitate română 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

2004  - prezent Lector universitar doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice, Departamentul de 
Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor; anterior: asistent universitar, 
preparator universitar 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei Nr. 10, Sibiu, România, ulbsibiu.ro 

Principalele activități și responsabilități:  Cursuri și seminarii: Microeconomie, Macroeconomie, 
Tranzacții comerciale, Comunicare managerială interculturală,Economie Europeană; aactivități de 
cercetare științifică  
Tipul sau sectorul de activitate  Educație 
  
 

 
2015 – 2016 

Director (interimar) 

Crucea Roșie, Filiala Sibiu, A.D. Xenopol, 1 
Principalele activități și responsabilități:  management, coordonarea salariaților și a voluntarilor, 
reprezentare  
Tipul sau sectorul de activitate  Administrativ/Social 
 

Mai 2014 – Octombrie 2015 Cercetător postdoctorat 
Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, cercetător postdoctorat în cadrul proiectului „Burse Universitare în 
România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, ID 
133255 

▪ Tema de cercetare postdoctorală: Studiu comparativ privind implementarea dezvoltării sustenabile in 
România și Moldova – o abordare interculturală  
 

2004-2008  Doctor 
 
 Universitatea “Lucian Blaga” University din Sibiu, Romania 
▪ Domeniul Economie 

 
2003-2004 

 
Master  
 
Universitatea “Babes-Bolyai”  Cluj-Napoca, Romania 
� Managementul Relațiilor Internaționale și a Afacerilor Comunitare 
  

  
2000-2004 

 
 
 
 
 

1999-2003 
 

 Licențiat în Filosofie 
 
Universitatea “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania 
� Filosofie 
 
 
Economist 
Universitatea  “Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania 
▪ ȘtiințeEconomice, Afaceri Internaționale 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 
1995-1999 

 Bacalaureat 
Colegiul Național  ”Samuel von Brukenthal” Sibiu, Romania 
▪ Informatică 

Limba(i) maternă(e) Română, Germană 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

English C1 C1 C1 C1 C1 
 Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (Business English) 

French B1 B1 B1 B1 B1 
 - 

                                     Spanish A2 A2 A2 A2 A1 

 - 

Competenţe de comunicare ▪ capacitate de integrare în colectivul de muncă şi de a dezvolta relaţii armonioase cu ceilalţi colegi; 
▪ capacitate de a lucra în cadrul unor echipe pentru îndeplinirea unor misiuni şi atribuţii şi pentru 

derularea unor proiecte; 
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de predare la cursuri și seminarii 
şi participarea la diverse conferinţe ştiinţifice;  
▪ disponibilitate de colaborare cu colegii în scopul realizării atribuţiilor; 
▪ prestanţă în relaţiile cu şefii, subordonaţii şi cu colegii, comportament şi conduită etică în timpul și în 

afara serviciului. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

▪ coordonare şi planificare privind activităţile studenţeşti –olimpiadă, concursuri şi stagii; integrare în 
cadrul proiectelor de cercetare implicând teme multidisciplinare şi diversitatea membrilor 
▪ promptitudine, consecvenţă şi acurateţe în organizarea şi planificarea muncii; capacitate de analiză 
şi stabilire a modalităţilor şi termenelor de realizare a obiectivelor; 
▪ corectitudine şi rapiditate în luarea deciziilor în situaţii normale sau speciale; 
▪ consecvenţă în verificarea calităţii îndeplinirii obiectivelor stabilite şi capacitatea de a utiliza

rezultatele controlului pentru îmbunătăţirea activităţilor; 
▪ realizarea unui climat de muncă optim prin motivarea subordonaţilor, conducere prin exemplu şi prin 

asumarea responsabilităţii pentru efectele acţiunilor proprii sau ale structurii coordonate; 
▪ stimularea iniţiativelor şi promovarea unei atitudini proactive în cadrul colectivului coordonat; 
▪ promovarea unei colaborări interinstituţionale eficiente. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

▪ o bună cunoaştere a activităților de cercetare și predare dobândite în cei peste 13 ani de vechime în 
domeniul educației 

 

Competenţe informatice ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ , SPSS Statistics 
 

 

Permis de conducere ▪ B 


