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Informaţii personale  

Nume / Prenume BELAŞCU LUCIAN-ARON 
E-mail(uri) lucian.belascu@ulbsibiu.ro; lucian_belascu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 24.01.1975 

Sex M 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 1999 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor, Facultatea de Ştiinţe Economice, Catedra de Ştiinţe Economice 
Fundamentale; anterior: asistent universitar, preparator universitar. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii: Economia comerţului, Economia întreprinderii, Tehnici comerciale, Strategii de 
retailing, Forța de vânzare și logistica mărfurilor,  Comerţ internaţional; activitate de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei Nr. 10, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie  

  

Perioada Aprilie – mai 1997 

Funcţia sau postul ocupat Stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Înregistrare documente 

Numele şi adresa angajatorului La Maree pour tous, Vezin-le-Coquet, Rennes, Franţa  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Distribuţie produse ale mării 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada Martie 2011-februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Obţinerea, la finalizarea studiilor, a diplomei de studii post-doctorale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Domeniul Ştiinţe Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de informare 

Academia Română / Şcoala post-doctorală Academică în Economie (SpDAE) 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post-doctorale 

  

Perioada 2000-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Economie, Domeniul Ştiinţe Economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Post universitar 

  

Perioada 1995-1999 
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Calificarea / diploma obţinută Economist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ştiinţe Economice – specializarea Comerţ  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga”, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar  

  

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica – fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” din Sibiu  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Liceal  

  

Formare alternativă  

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută DALF - Diplôme approfondi de langue française, language spécialisé: sciences économiques et droit 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Français 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul cultural francez Cluj-Napoca, Ministerul Învăţământului Franţa 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceză  C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

Engleză  B2 Utilizator 
independent  C1 Utilizator 

experimenta B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Italiană   B1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi privind munca în echipă dobândite şi dezvoltate în proiecte de cercetare; empatie şi abilităţi de 
comunicare – ca rezultat al experienţei în predare şi ca membru al catedrei din anul 1999. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Coordonare şi planificare privind activităţile studenţeşti – burse de studiu în străinătate, olimpiadă, 
concursuri şi stagii; integrare în cadrul proiectelor de cercetare implicând teme multidisciplinare şi 
diversitatea membrilor 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint 
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Permis(e) de conducere Permis conducere categoria B 

  

Informaţii suplimentare Membru în organizaţii profesionale sau/şi ştiinţifice:  
� 2008 – 2012: European Academy of Management (EURAM) 
� 2003 – 2013: Centrul de Cercetări Economice al Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Membru în colegii ştiinţifice ale unor publicaţii/comitete ştiinţifice: 

� 2010 – prezent: IASK  (International Association for Scientific Knowledge) Conference 
Proceedings Book (membru în Comitetul ştiinţific) 

� 2009: 5th International Finance Conference, Tunisia, organizată de University of Cergy, ISC, 
REMEREG, preşedinte al secţiunii Valuation&Value Creation 

� 2006: Prelegere şi moderare panel l’Europe dans le monde à l’horizon de 2015, în cadrul 
Université d’Ete Francophone (cel de-al XI-lea Forum al Francofoniei) 

� 2009 – prezent: International Economic Conference Sibiu (IECS) – membru în Comitetul de 
organizare al conferinţei şi în Colectivul redacţional al volumului conferinţei 

 
Coordonator în cotutelă (cu prof. Hanaki, University of Tsukuba, Japonia) al lucrării de disertaţie The  
socio-economic impact of culture. Study case: Romania, Sibiu ECC2007 

  

  
 


