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INFORMAŢII PERSONALE FRATICIU LUCIA 
  lucia.fraticiu@ulbsibiu.ro 

Sexul Feminin | Data naşterii 04/10/1974 | Naţionalitatea Română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

01/03/2015-prezent  Lect.univ.dr. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Stiințe Economice 

 str.Calea Dumbrăvii, nr.17, 550324 Sibiu(România) http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/ 

Activităţi specifice de predare (cursuri şi/sau seminarii) şi îndrumare a studenţilor  în cadrul 

diciplinelor Management general, Managementul competenţelor, Management operaţional, 

Tehnologia informaţiei şi fundamentarea deciziilor de firmă, Managementul investițiilor. 

Tipul sau sectorul de activitate  Invăţământ 
  

01/10/2011 - 28/02/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
       10/08/2000 - 15/01/2001 

 

Cadru didactic asociat   

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Stiințe Economice 

 str.Calea Dumbrăvii, nr.17, 550324 Sibiu(România) http://economice.ulbsibiu.ro/index.php/ro/ 

Activităţi specifice de predare (cursuri şi/sau seminarii) şi îndrumare a studenţilor  în cadrul 

diciplinelor Management general, Strategii  moderne  în    managementul resurselor umane, 

Managementul competenţelor, Resurse umane şi comportament  organizaţional, Management 

operaţional, Asigurări comerciale, Tehnologia informaţiei şi fundamentarea deciziilor de firmă, 

Logistica mărfurilor, Management commercial, Gestiunea forţelor de vânzare, Comunicare şi limbaj 

economic. 

Tipul sau sectorul de activitate  Invăţământ 
 
Consilier juridic 
 

 Transmontana  SRL  

str. Henri Coandă, nr.12,  550234 Sibiu(România)  http://www.trans-montana.com 

 Reprezentarea companiei  în relaţia cu terţii; asigurarea de   consultanţă şi informarea permanentă a 
conducerii firmei cu privire la modificările legislative; avizarea  actelor cu caracter juridic ale firmei. 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Asistență și consultanță juridică 
. 

        01/09/1994 - 31/08/1995 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Invăţătoare 
 
Școala cu clasele  I-VIII nr.19 Sibiu  

 str. Aleea Turnu Roşu, nr.2 ,  Sibiu (România) 
 
Activităţi de predare şi managementul clasei 
 
Tipul sau sectorul de activitate  Invăţământ 
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01/10/2012-23/02/2016  

 
 
 
 

 
Diplomă de licență 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

 str.Calea Dumbrăvii, nr.17, 550324 Sibiu (România)  

Discipline studiate:Management internațional, Economie europeană, Marketing, Comunicare de 
afaceri, Informatică economică, Engeză, Statistică, Managementul calității, Managementul inovării etc. 

 

07/09/2015-12/09/2015  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               13/09/2015-18/09/2015 

Certificat de absolvire a programului Dezvoltator de e-learning 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 Bd-ul. Victoriei, Nr.10,550024 Sibiu (România) 

Competențe profesionale dobândite:familiarizarea cu mijloacele actuale de implementare și 
exploatare a principiilor de organizare conform standardului Web 2.0;cunoașterea și utilizarea 
adecvată a principalelor concepte teoretice și instrumente specifice e-learning-ului și m-learning-ului, 
precum și a modului de operare;proiectarea conținutului didactic și a evaluării utilizând instrumente 
software dedicate;familiarizarea și utilizarea unor instrumente software și hardware specifice în 
vederea utilizării materialului didactic de către elevi și studenți, în funcție de tipul de dizabilitate. 

Certificat de absolvire a programului Pedagog de recuperare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 Bd-ul. Victoriei, Nr.10,550024 Sibiu (România) 

Competențe profesionale dobândite:competențe de cunoaștere, înțelegere și interpretare adecvată a 
educației incluzive și a problematicii mentoratului persoanelor cu dizabilități, competențe de utilizare 
integrată a teoriei și metodologiei specifice psihopedagogiei speciale în contexte educaționale 
specifice diverselor tipuri de dizabilități, competențe de management, consiliere, comunicare și 
relaționare specifice grupurilor în care sunt cuprinse persoane cu dizabilități. 

01/10/2013-30/06/2014  
 
 
 
 

Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică şi metodică  
nivelul II intensiv 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul pentru  Pregătirea Personalului Didactic  

 str.Calea Dumbrăvii, nr.34, 550324 Sibiu (România)  

Discipline studiate:Psihologia educației, Pedagogie I, Pedagogie II, Instruire asistată de calculator, 
Managementul clasei de elevi, Didactica specialității, Practică pedagogică 

 
01/10/2012-30/06/2013 

 
 
 

 
 
 
 
 

Certificat de absolvire a programului de formare psihopedagogică şi metodică  
nivelul I intensiv. 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Departamentul pentru  Pregătirea Personalului Didactic  

 str.Calea Dumbrăvii, nr.34, 550324 Sibiu (România) 

 

Discipline studiate:Comunicare educațională, Psihopedagogia adolescenților, Didactica ariei 
curriculare, Educație interculturală, Proiectarea și managementul programelor educaționale. 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

             01/10/2002- 12/07/2011 
 
 
 
 
 
                  
               01/10/1994-30/06/1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                15/09/1989-15/06/1994 

Diplomă de doctor în domeniul Management 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 Bd-ul. Victoriei, Nr.10,550024 Sibiu (România) 

 

Diplomă de licență 

Universitatea „Româno-Americană” Bucureşti-Facultatea de Drept 

Bd. Expozitiei, Nr.1B, Sector 1, 012101 București (România) 

Discipline studiate:Drept civil, Drept penal, Drept comercial român, Economie politică, 
Management, Drept financiar, Contabilitate, Marketing juridic, Drept international public, 
Drept international privat, Drept comunitar. 

 

Diplomă de bacalaureat 

Scoala Normală „ Andrei Saguna” Sibiu -profilul pedagogic  

Aleea Turnu Roşu, nr. 2, 550361 Sibiu (România) 

Discipline studiate: Pedagogie şcolară şi probleme de psihologia copilului, limba şi literatura 
română, matematică 
 
 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Germană B2  B2  B2 A2 B2  

                                         Engleză  B2 B2                B2                A2                B2 
                                              Franceză                B1                              B2                              B1                             B1                             B2 

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

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa în calitate de consilier juridic și, respectiv, 
cadru didactic. 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ abilitatea de a da şi ierarhiza sarcini; 
▪ gestionarea corectă a bugetului de timp; 
▪ capacitate rapidă de a identifica problemele ; 
▪ mobilitatea de a soluţiona problemele în funcţie de specificul lor. 
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Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare Creare de 
conţinut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent  

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Permis de conducere  B 


