
 
Curriculum vitae  

 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume COMANICIU CARMEN  

E-mail(uri) carmen_comaniciu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 19 iulie 1965 
  

Sex 
 

Feminin  
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 2002-2007 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 1996-2002 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 1991-1996 

Funcţia sau postul ocupat Inspector specialitate 

Activităţi şi responsabilităţi principale Evidenţă şi centralizare contribuabili arondaţi DGFP Sibiu; evidenţă şi centralizare obligaţii fiscale; 
centralizare indicatori economico-financiari; dezvoltare şi aplicare sisteme informatice. 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu, Calea Dumbrăvii, Nr. 17, 550324, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiză, implementare şi proiectare sisteme informatice economice 
  

Perioada 1990-1991 

Funcţia sau postul ocupat Expert instructor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea/seminarizarea disciplinelor de specialitate la cursurile de specializare şi perfecţionare în 
informatică 

Numele şi adresa angajatorului SC Consoft Computer SRL Sibiu, Str. Crişanei, Nr. 14, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ postliceal şi postuniversitar; Analiză şi proiectare sisteme informatice economice 
  

Perioada 1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat Analist - programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea de aplicaţii informatice în profil economic şi predare/seminarizare la cursurile de pregătire 
în informatică 



Numele şi adresa angajatorului Centrul Teritorial de Calcul Electronic Sibiu, Str. Someşului, Nr. 19, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Analiză şi proiectare sisteme informatice economice 
 

Perioada 2008 -2012 

Funcţia sau postul ocupat Decan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, supervizarea şi controlul întregii activităţi din Facultatea de Științe Economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, Sibiu, România 
  

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii didactice din Facultatea de Științe Economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, Sibiu, România 
  

Perioada 2002-2004 

Funcţia sau postul ocupat Secretar ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii ştiinţifice din Facultatea de Științe Economice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024, Sibiu, România 
  

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 1996-2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie, specializarea Management; Diplomă de Doctor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; Facultatea de Ştiinţe Economice,  
 

  

Perioada 1983-1987 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat; Specializarea Planificare şi Cibernetică Economică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Planificare şi Cibernetică Economică 

  

Perioada 1979-1983 

Calificarea / diploma obţinută Lucrător economist şi comercial; Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Economic şi de Drept Administrativ Sibiu 
 

 
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 

Engleză   B2 
 

B2 B2 B2 B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de comunicare cu studenții/masteranzii, personalul didactic și nedidactic; spirit de 
echipă; motivare; capacitatea de adaptare la schimbare  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- aptitudini manageriale dovedite prin funcţiile de conducere deţinute în cadrul facultăţii; 
capacitatea de analiză și sinteză; spirit organizațional 

  



Competenţe şi aptitudini tehnice - o bună cunoaștere a aspectelor teoretice și practice din domeniul fiscal-bugetar; abilități teoretice 
şi practice în managementul instituţiilor de învăţământ superior 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint) 
 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini - activitate științifică concretizată în: publicarea de cărți de specialiate în edituri recunoscute; 
publicarea de articole/studii în volumele Conferinţelor Internaţionale indexate în "ISI Web of 
Knowledge", în volumele manifestărilor științifice naționale și internaționale, în reviste indexate în 
baze de date;  participarea ca membru în echipa de cercetare sau ca director de proiect în 
proiecte de cercetare-dezvoltare prin care se aduc contribuţii la dezvoltarea mediului 
educaţional/economic/social 

- dezvoltare profesională concretizată în participări la cursuri/seminarii organizate în țară și 
străinătate 

- evaluare profesională concretizată în participări în calitate de referent științific și președinte în 
cadrul comisiilor de doctorat în domeniul Finanțe, Economie și Management 

  

Permis(e) de conducere - categoria B 
 

  

Informaţii suplimentare - membru în organizații profesionale: American Finance Association; European Economic 
Association; European Finance Association; European Institute for Advanced Studies in 
Management; Asociația Facultăţilor de Economie din România; Corpul Experților Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România 

- membru al Centrului de Cercetări Economice al Universitatii ”Lucian Blaga” din Sibiu 
- membru în comitetele ştiinţifice/comitetele de organizare ale unor reviste/manifestări ştiinţifice 
- membru al Consiliului Facultății de Știinte Economice, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
 

   
  

 
 
 


