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INFORMAŢII PERSONALE FUCIU MIRCEA  
 

  

Calea Dumbrăvii nr. 17, Sibiu - 550324, Romania  

+ 4 (0269) – 210 375         

 mircea.fuciu@ulbsibiu.ro  

-   

Yahoo Messenger ID:   

Sexul Bărbătesc | Data naşterii 30 / 08 / 1981 | Naţionalitatea Română  

 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  

Martie 2018 – prezent Asistent universitar titular 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Calea Dumbrăvii  

nr. 17, 550324 – Sibiu; web page: http://economice.ulbsibiu.ro/ro/ 

▪ Activități de predare / seminarizare la următoarele discipline: Marketing internațional, Marketingul 

organizaților non-profit, Proiecte de marketing, Strategii de marketing intern, Management 

comercial, Proiecte economice, Managementul proiectelor în afaceri, Managementul proiectelor 

financiare,  etc.  Activitate de cercetare științifică în domeniul marketingului, comportamentului de 

cumpărare în contextul online, managementului de proiect etc. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Octombrie 2009 – Februarie 2018 Lector universitar – cadru didactic asociat (în regim de plata cu ora) 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Calea Dumbrăvii  

nr. 17, 550324 – Sibiu; web page: http://economice.ulbsibiu.ro/ro/ 

▪ Activităţi de predare / seminarizare la următoarele discipline: Marketing financiar bancar, Marketing 

internațional,), Marketing, Comportamentul consumatorului,  Proiecte de marketing, Marketingul 

serviciilor, Proiecte economice, Managementul proiectelor, Fundamentarea științei mărfurilor 

(Merceologie) etc.  

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Martie 2016 - Mai 2016 Decan delegat 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Conducere și coordonare a activității Facultății de Științe Economice în conformitate cu prevederile 

Chartei URGS si reglementarile legale specifice. Membru al Consiliului de Administrație al 

Universității Româno-Germane din Sibiu în calitate de representant al Facultății de Științe 

Economice.  

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

mailto:mircea.fuciu@ulbsibiu.ro
http://www.roger-univ.ro/
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Martie 2016 – Februarie 2018 Lector universitar titular 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Activitate didactică de predare / seminarizare la disciplinele: - marketing; - cercetări de marketing; - 

comportamentul consumatorului; - marketing internațional; - economia serviciilor; - economia 

turismului. Întocmire suport de curs / seminar. Întocmire programe analitice / fisa disciplinei. 

Derulare activități practice / studii de caz împreuna cu studenții. Activitati de promovare a 

Universității Româno-Germane din Sibiu. Activități de cercetare științifica și organizare evenimente 

științifice (conferințe, seminarii, workshop-uri etc).  Membru în comitetul de redacție și cel științific al 

revistei Annals of the Romanian-German University of Sibiu – Economics (ISSN: 2392 - 733X 

ISSN-L: 2392 – 6791). 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Februarie 2009 – Februarie 2016 Asistent universitar titular 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Activitate de seminarizare la disciplinele: - marketing; - cercetari de marketing; - comportamentul 

consumatorului; - tehnici promotionale; - marketing direct / online. Intocmire suport de seminar. 

Întocmire programe analitice / fisa disciplinei. Derulare activități practice / studii de caz impreuna cu 

studentii. Activități de cercetare stiintifica și organizare evenimente științifice (conferințe, seminarii, 

workshop-uri etc). Activitati de promovare și marketing în cadrul Universității Romano-Germane din 

Sibiu (intocmirea planului de marketing; gestionarea și urmarirea activitatilor de marketing; 

organizarea de evenimente; gestionarea relatiilor cu presa / colaboratorii, pomovarea serviciilor 

educationale a URGS in liceele din SB, BV, VL, AB, în institutii publice si firme etc.) 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Iulie 2015 – Decembrie 2015 Consilier vocațional (cumul de funcții) 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, str. Rîului nr. 23, Sibiu – 550324, Romania 

 www.roger-univ.ro; http://stagiipractica.roger-univ.ro/  

▪ Activități derulate: Derularea activității de consiliere și orientare profesională a studenților alocați 

(consiliere inițială, prestagiu, in timpul stagiului de practică, poststagiu); Întocmirea și analizarea 

fișelor de consiliere aferente activității prevăzute. Raportarea activității. Titlul proiectului: „Te implici, 

înveți, câștigi prin stagii de practică!”;  POSDRU/189/2.1/G/155674.  

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior / Implementare proiecte cu finanțare europeană. 

Decembrie 2014 – Iulie 2015 Cercetător științific (cumul de funcții) 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, str. Rîului nr. 23, Sibiu – 550324, Romania 

 www.roger-univ.ro; http://www.roger-univ.ro/cercetare/proiecte.html  

▪ Activități derulate: Implmentarea contractului de cercetare  Realități și mentalități în serviciile sociale 

destinate persoanelor vârstinice. Studiu comparativ Sibiu-Regiunea de dezvoltare 7 Centru – 

Diakonie Neuendettelsau, R.F. Germania, în parteneriat cu Wilhelm Lohe Hochschule Furth, 

Germania, Asociația Secretariatul Tehnic Permanent Sibiu (STP Centru).  

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior / Implementare proiecte de cercetare științifică 

http://www.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/
http://stagiipractica.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/cercetare/proiecte.html
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Mai 2014 – Octombrie 2015 Responsabil resurse umane (cumul de funcții) 

Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, Alba Iulia, Strada:Gabriel Bethlen Nr.5 

 web page:  www.uab.ro 

▪ Activități derulate: Întocmirea contractelor de muncă, acte adiționale, decizii de suspendare și de 

încetare; întocmire fișe de post; întocmire pontaje și state de plată în cadrul proiectului cu finanțare 

europeană;  Titlul proiectului: „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! In memoria 

Prof. Univ F. Stremtan”;  POSDRU/161/2.1/G/141047.  

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior /Implementare proiecte cu finanțare europeană. 

Octombrie 2007 – Februarie 2018  Inspector resurse umane (cumul de funcții) 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Activități derulate: Întocmirea contractelor de muncă, acte adiționale, decizii de suspendare 

și de încetare; întocmire fișe de post; întocmire chestionare de evaluare; întocmire pontaje 

și state de plată etc. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Septembrie – Noiembrie 2013 Expert / Formator – expert pe termen scurt 

Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, Alba Iulia, Strada:Gabriel Bethlen Nr.5 

 web page:  www.uab.ro 

▪ Activități de formare  în domeniul Marketing, strategii de inovare și dezvoltare în domeniul IMM-

urilor, promovarea activităților de formare  și a activităților din cadrul proiectului: Formare și asistență 

în domeniu managerial – antreprenorial pentru mici și viitori întreprinzători, manageri și angajați din 

cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Est. Cod proiecte: 

POSDRU/92/3.1/S/62459 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Februarie 2013 – Martie 2013 Expert / Formator – expert pe termen scurt 

Universitatea 1 Decembrie 1918, din Alba Iulia, Alba Iulia, Strada:Gabriel Bethlen Nr.5 

 web page:  www.uab.ro 

▪ Activități de formare  în domeniul Marketing, strategii de inovare și dezvoltare în domeniul IMM-

urilor, promovarea activităților de formare  și a activităților din cadrul proiectului: Formare și asistență 

în domeniu managerial – antreprenorial pentru mici și viitori întreprinzători, manageri și angajați din 

cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-Est. Cod proiect: 

POSDRU/92/3.1/S/62459 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Martie 2012 – Octombrie 2013 Expert în învățământ / Consilier privind cariera – expert pe termen lung 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Desfășurarea de activități de consiliere privind cariera pentru elevii din 42 licee din 21 județe ale 

României. Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Caravana Carierei, ID proiect:  

90/2.1/S/61837, proiect co-finanțat prin FSE, POS DRU  2007-2013, Investe în Oameni!. 

Tipul sau sectorul de activitate: Învățământ superior / Implementare proiecte cu finanțare europeană 

http://www.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/


   Curriculum Vitae  Fuciu Mircea  

  © Uniunea Europeană, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 9  

 

 
 

 

 

 

 

Octombrie 2011 – Sept. 2013 Expert în învățământ / asistent implementare  – expert pe termen lung 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Desfășurarea de activități specifice, cercetări de specialitate în domeniul responsabilității sociale, 

oferirea de cursuri de formare Consultanti CSR etc,  în cadrul proiectului transnațional Corporate 

Social Responsibility – CSR Matrix, ID proiect: 2011 – 1 PT1 – LEO05 – 08589, proiect finanțat de 

Uniunea Europeană prin programul LifeLong Learning, subprogramul Leonardo da Vinci, acțiunea 

Transfer of Innovation. 

Tipul sau sectorul de activitate   Învățământ superior / Implementare proiecte cu finanțare europeană 

Mai 2009 – Februarie 2018 Formator 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Activități de formare profesională a adulților în cadrul cursurilor autorizate în baza OG 129 / 2002  și 

recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și 

Cercetării: Manager de proiect; Expert achiziții publice; Inspector (referent) resurse umane; 

Formator de formatori (conform standardului ocupațional M10); 

Tipul sau sectorul de activitate    Învățământ superior / Formare profesională a adulților 

Iunie 2007 – Mai 2009 Formator 

Fundaţia Universitară pentru Integrare Europeană, Calea Dumbrăvii nr.28 – 32, 550324 – Sibiu 

Piața Aurel Vlaicu nr. 11, Sibiu 

▪ Activități de formare profesională a adulților în cadrul cursurilor autorizate în baza OG 129 / 2002  și 

recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și de Ministerul Educației și 

Cercetării: Formator de formatori (conform standardului ocupațional M10); 

Tipul sau sectorul de activitate    Formare profesională a adulților 

Iulie 2011 – Noiembrie 2011  Expert în strategii de ocupare și incluziune socială – expert pe termen scurt 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu – STP Centru, Piața Aurel Vlaicu nr. 11, 550377, Sibiu 

Web page:  http://www.stpcentru.ro/  

▪ Analiza și interpretarea rezultatelor in cadrul Studiului privind nivelul de adaptare pe piaţa muncii a 

grupurilor vulnerabile în Regiunea Centru, realizat în cadrul Proiectului Înființarea Secretariatului 

Tehnic Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială, proiect finanțat prin 

FSE, POS DRU  2007-2013, ID proiect: 64/3.3/S/33409; 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior /  Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea 
iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile   

Decembrie 2010 – Martie 2011 Expert în strategii de ocupare și incluziune socială – expert pe termen scurt 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu – STP Centru, Piața Aurel Vlaicu nr. 11, 550377, Sibiu 

Web page:  http://www.stpcentru.ro/ 

▪ Analiza și interpretarea rezultatelor in cadrul Studiului:  Evoluția forței de muncă pe piața muncii din 

Regiunea Centru, realizat în cadrul Proiectului Înființarea Secretariatului Tehnic Permanent al 

Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială, proiect finanțat prin FSE, POS DRU  2007-

2013, ID proiect: 64/3.3/S/33409; 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior /  Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea 
iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile   

http://www.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/
http://www.stpcentru.ro/
http://www.stpcentru.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 
 

Februarie 2007– Februarie 2009 Preparator universitar titular 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 

550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Activităţi de predare / seminarizare la următoarele discipline: Marketing, Marketingul serviciilor; 

Comportamentul Consumatorului, Cercetări de Marketing 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior  

Iulie 2006 – Februarie 2007 Referent economist în comerţ şi marketing 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Str. Rîului nr. 23, 
550137 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Promovarea imaginii Univ. Româno-Germane din Sibiu, Organizarea campaniilor de promovare în 

liceele din jud. Sibiu, Alba, Vâlcea, Hunedoara ;Realizarea de materiale promoţionale: pliante, afişe; 

Organizarea activităţii de marketing a Universităţii Româno-Germane din Sibiu etc 

Tipul sau sectorul de activitate  Învățământ superior 

Noiembrie 2004 – Iulie 2006 Referent economist în comerţ şi marketing 

Sc. Best Srl., Str. Transilvaniei nr. 5, Cisnădie, jud. Sibiu 

▪ Promovarea produselor SC Best Srl; Realizarea de afişe, pliante, mape de prezentare; Realizarea 

de studii de piaţă cu privire la imaginea produselor Best în rândul consumatorilor din jud. Sibiu; 

Întocmirea planului de marketing; Gestionarea și urmarirea activitatilor de marketing; Organizarea 

de evenimente; gestionarea relatiilor cu presa / colaboratorii etc. 

Tipul sau sectorul de activitate   Producţie şi distribuţie de băuturi răcoritoare carbogazoase 

Octombrie 2010 – Iulie 2015 Studii universitare de doctorat EQF 8 

Academia de Științe Economice București, Facultatea de Marketing, Domeniul: Marketing.  
Distincția ”Magna cum Laude”. Teza de doctorat cu tema Impactul rețelelor de socializare online 
asupra comportamentului de cumpărare, coordonator științific: prof.univ.dr. Iuliana Cetină. 
Ordinul de confirmare al titlui de doctor nr. 5304 / 25.09.2015.  Diploma de doctor seria J, nr. 
0011698. 

▪ Marketing / Strategii de marketing, Modelare economio-matematică, Marketingul serviciilor, Metode 

statistice utilizate in economie 

Iunie 2015  Dezvoltator de E-learning – Cod COR 235905 EQF 5 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu; Certificat de absolvire: seria J nr. 00286742 / 25.01.2016 

▪ Familiarizarea cu mijloacele aactuale de implementare a Web 2.0; Proiectarea conținutul didactic și 

a evaluării utilizând instrumente software dedicate; Utilizarea sistemelor hardware și software în 

vederea folosirii materialului didactic etc. 

Iunie 2015 Pedagod de recuperare – Cod COR 235205 EQF 5 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu; Certificat de absolvire: seria J nr. 00285363 / 25.01.2016 

▪ Cunoașterea, înțelegerea și interpretarea adecvată a educației inclusive și a mentoratului; Utilizarea 

integrată a teoriei și metodologiei specifice psihopedagogiei speciale în educație; Proiectarea, 

realizarea și evaluarea programelor de asistență, consiliere și intervenție pentru copii cu dizabilități 

etc.  

http://www.roger-univ.ro/
http://www.roger-univ.ro/
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COMPETENΤE PERSONALE   

  

Decembrie 2013  Manager proiect – Cod COR 242101 EQF 5 

Tera Nova Group, Alba Iulia; Certificat de absolvire:  seria I nr. 00185963 / 18.01.2014 

▪ Stabilirea scopului proiectului, Planificarea activităților, Managementul riscurilor, Managementul 

echipei de proiect, Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calității 

proiectului 

Aprilie – Mai 2012  Consilier orientare privind cariera – Cod COR: 242306 EQF 5 

Tera Nova Group, Alba Iulia; Certificat de absolvire: seria G nr. 00297253 / 21.06.2012 

▪ Întocmirea rapoartelor și a documentelor specifice activității, Elaborarea studiilor sociologice, 

Evaluarea competenței salariaților; Instruirea clienților pentru automotivare; Comunicare 

interpersonală 

Decemb. 2009 – Februarie 2010  Formator – Cod COR 241205 EQF 5 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 28-32, 550324 – Sibiu  

web page:  http://www.roger-univ.ro/ 

▪ Pregătirea formării, Realizarea activităților de formare, Evaluarea participanților la formare, 
Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor și stagiilor de formare etc. 

Iulie 2005 – Septembrie 2005 Inspector resurse umane – Cod COR 333304 EQF 5 

SC STAFF 2000 SRL Sibiu, Str. Xenopol nr. 10, Sibiu 

▪ Organizarea, recrutarea şi selecţia personalului, Întocmirea statelor de salarii şi a declaraţiilor 
aferente, Întocmire şi completarea carnetelor de muncă, Întocmirea dosarului de pensie. 

Octombrie 2004 – Iulie 2006 Masterat – Managementul Instituţiilor Europene EQF 7 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; Facultatea de Drept Simion Bărnuțiu, Calea Dumbrăvii nr. 34, 
550324 – Sibiu, web page: http://www.ulbsibiu.ro/ro/  

▪ Managementul resurselor umane, Drept comunitar, Istorie Economică Europeană, Managementul 
schimbării, Europa în sistemul relațiilor internaționale, Comunicare politică și relații publice, Sisteme 
administrative europene, Europa și problemele economice internaționale, Managementul calității în 
administrația publică etc.  

Oct. 2000 – Sep. 2004 Economist licențiat în marketing  EQF 6 

Universitatea Româno-Germană din Sibiu, Facultatea de  Științe Economice, Calea Dumbrăvii  

nr. 28-32, 550324 – Sibiu; web page: http://www.roger-univ.ro/  

▪ Marketing, Marketingul serviciilor, Cercetări de marketing, Comportamentul consumatorului, Tehnici 
promoţionale, Marketing direct, B2B marketing, Marketing strategic, Marketing social politic etc. 

Spetembrie 1996 – Iulie 2000 Absolvent studii liceale  EQF 4 

Colegiul de Industrie Alimentară „Terezianum” din Sibiu, Str. Postăvarilor nr. 6, Sibiu 

▪ Studii liceale – diplomă de bacalaureat 

Limba(i) maternă(e) Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  

SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  

Limba Engleză* C 2 – experimentat C 2 – experimentat C 2– experimentat C 2 – experimentat C 2 – experimentat 

http://www.roger-univ.ro/
http://www.ulbsibiu.ro/ro/
http://www.roger-univ.ro/
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 *Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International – Certificate in Advanced English (CAE) – C2 
(Awarded Grade A) Certif. No. 0043801604 

Limba Franceză B 2 – independent B 2 – independent B 2 – independent B 2 – independent B 2 – independent 

  

Limba Germană B 1 – independent B 1 – independent B 1 – independent B 1 – independent    A 2 – elementar 

 
 

Competenţe de comunicare  ▪ Capacitate de comunicare obținute prin natura activității desfășurate la locul de muncă; 

▪ Capacitate de comunicare interpersonală; 

▪ Capacitate de muncă și comunicare în cadrul echipei; 

▪ Capacitate de muncă într-un cadru multicultural.  

▪ Cambridge English Level 3 Certificate in ESOL International – Certificate in Advanced English (CAE) 
– C2 (Awarded Grade A) Certif. No. 0043801604 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Experienţă în domeniul managementului de proiect – membru în echipa de implementare în cadrul a 
6 proiecte cu finanțare europeană (POS DRU și Leonardo da Vinci) și 1 proiect de cercetare științifică 
internatională.; 

▪ Experiență în proiecte de cercetare științifică internațional; 

▪ Managementul proiectelor cu finanțare europeană (Leonardo da Vinci, POS DDRU / FSE); 

▪ Gestionarea activității de marketing din cadrul Universității Româno-Germane din Sibiu; 

▪ Organizarea manifestărilor științifice (conferințe, simpozioane, universități internaționale de vară); 

▪ Organizarea de cursuri de formare profesională a adulților; 

▪ Responsabil întocmire documente / rapoarte / analize în cadrul dosarelor de acreditare / autorizare; 

▪ Membru în colegiul de redacție al Annals of the Romanian-German University of Sibiu – Economics  
( http://www.roger-univ.ro/Annals/index.html) 

▪ Membru în comitetul științific al  Annals of the Romanian-German University of Sibiu – Economics  
( http://www.roger-univ.ro/Annals/index.html) 

▪ Membru în Societatea Academică de Management din România – SAMRO, filiala Sibiu 
( http://samro.ro/wp-content/uploads/2017/02/Filiala_Sibiu_06.11.pdf) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Abilități în organizarea concursurilor de angajare, recrutarea și slecția personalului; 

▪ Competențe în evaluarea activității angajaților; 

▪ Competențe legate de managementul resurselor umane (intocmirea dosarului de personal, a 
contractului de muncă și a fisei postului, evaluarea fisei de post, reprezentarea angajaților în relația 
cu angajatorul, competențe REGES etc.) 

▪ Competențe în organizarea de evenimente diverse; 

▪ Dezvoltarea competențelor de management de proiect; 

▪ Dezvoltarea curriculei universitare pe diverse discipline; 

▪ Dezvoltarea competențelor de formare profesională a adulților. 

▪ Dezvoltarea fișelor de disciplină, a suporturilor de curs / seminar, regulamentelor și reglementărilor 
instituționale etc.  

Competenţe informatice  ▪ Utilizator avansat pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Outlook); 

▪ Abilităţi de lucru: programul statistic SPSS for Windows; programul de grafică CorelDraw 12; 

▪ Abilități de lucru cu programul de gestionare al Registrului General Electronic al Angajaților (REGES) 

Permis de conducere  ▪ Categoria B (S00274219B) din noiembrie 2003. 

http://www.roger-univ.ro/Annals/index.html
http://www.roger-univ.ro/Annals/index.html
http://samro.ro/wp-content/uploads/2017/02/Filiala_Sibiu_06.11.pdf


   Curriculum Vitae  Fuciu Mircea  

  © Uniunea Europeană, 2002-2012 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 8 / 9  

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

Articole de specialitate 
▪ Autor sau coautor a peste 40 de articole și lucrări de specialitate publicate în volumele conferințelor 

sau în reviste de specialitate recunoscute național sau internațional. 

Proiecte ▪ Membru (expert pe termen scurt sau lung) în cadrul echipei de implementare a 6 proiecte naționale  

▪ și internaționale finanțate prin fonduri europene (FSE – POSDRU și LifeLong Learning Programe – 
Leonardo da Vinci) – detalii in anexă – Lista de lucrări; și un proiect de cercetare internațional: 

• Contract de cercetare ARIA (Asistență Rezidențială, Îmbătrânire Activă) – Realități și 
mentalități în serviciile sociale destinate persoanelor vârstinice. Studiu comparativ Sibiu-
Regiunea de dezvoltare 7 Centru – Diakonie Neuendettelsau, R.F. Germania, poziția în 
proiect – Cercetător științific; 

• Analiza și interpretarea rezultatelor in cadrul Studiului:  Evoluția forței de muncă pe piața 
muncii din Regiunea Centru, realizat în cadrul Proiectului Înființarea Secretariatului Tehnic 
Permanent al Pactului Regional pentru Ocupare și Incluziune Socială, proiect finanțat prin 
FSE, POS DRU  2007-2013, ID proiect: 64/3.3/S/33409; Poziția în proiect – Expert în 
strategii de ocupare și incluziune socială – expert pe termen scurt; 

• Desfășurarea de activități specifice, cercetări de specialitate în domeniul responsabilității 
sociale, oferirea de cursuri de formare Consultanti CSR etc,  în cadrul proiectului transnațional 
Corporate Social Responsibility – CSR Matrix, ID proiect: 2011 – 1 PT1 – LEO05 – 08589, 
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul LifeLong Learning, subprogramul 
Leonardo da Vinci, acțiunea Transfer of Innovation - Expert în învățământ / asistent 
implementare  – expert pe termen lung; 

• Desfășurarea de activități de consiliere privind cariera pentru elevii din 42 licee din 21 județe 
ale României. Activitățile se desfășoară în cadrul proiectului Caravana Carierei, ID proiect: 
POSDRU 90/2.1/S/ 61837, proiect co-finanțat prin FSE, POS DRU  2007-2013, Investe în 
Oameni!.- Expert în învățământ / Consilier privind cariera – expert pe termen lung; 

• Activități de formare  în domeniul Marketing, strategii de inovare și dezvoltare în domeniul 
IMM-urilor, promovarea activităților de formare  și a activităților din cadrul proiectului: Formare 
și asistență în domeniu managerial – antreprenorial pentru mici și viitori întreprinzători, 
manageri și angajați din cadrul IMM-urilor din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Centru și Sud-
Est. Cod proiect: POSDRU/92/3.1/S/62459 - Expert / Formator – expert pe termen scurt; 

• Întocmirea contractelor de muncă, acte adiționale, decizii de suspendare și de încetare; 
întocmire fișe de post; întocmire pontaje și state de plată în cadrul proiectului cu finanțare 
europeană;  Titlul proiectului: „Construieste-ţi cetatea carierei prin stagii de practică! In 
memoria Prof. Univ F. Stremtan”;  POSDRU/161/2.1/G/141047 – Responsabil resurse 
umane; 

• Derularea activității de consiliere și orientare profesională a studenților alocați (consiliere 
inițială, prestagiu, in timpul stagiului de practică, poststagiu); Întocmirea și analizarea fișelor 
de consiliere aferente activității prevăzute. Raportarea activității. Titlul proiectului: „Te implici, 
înveți, câștigi prin stagii de practică!”;  POSDRU/189/2.1/G/155674 - Consilier vocațional – 
expert pe termen lung; 

 
 

Conferinţe și universități 
Internaționale de Vară 

▪ Participant la peste 20 de conferințe naționale și internaționale de specialitate; 

▪ Membru în comitetul de organizare a 8 ediții (2008 – prezent) ale Conferinței Științifice 
Internaționale a Universității Româno-Germane din Sibiu (http://www.roger-
univ.ro/cercetare/conferinte.html); 

▪ Membru în colegiul de redacție și  în comitetul științific  al Annals of the Romanian-German 
University of Sibiu – Economics ( http://www.roger-univ.ro/Annals/index.html) 

▪ Organizarea Universității Internaționale de vară Social Entrpreneurship and the power of New 
Ideas – 2007, organizată în cadrul Universității Româno – Germană din Sibiu în parteneriat cu 
Diakonie Neuendettelsau, Germania; 

▪ Organizarea Universității Internaționale de vară Europa Incluzivă și economia de piață – 2011, 
organizată în cadrul Universității Româno – Germană din Sibiu în parteneriat cu Duale Hochschule 
Baden Württemberg Vilingen-Schwenningen 

▪ Organizarea Universității Internaționale de vară Management social și asistență socială – 2013, 
organizată în cadrul Universității Româno – Germană din Sibiu în parteneriat cu WLH Fürth, 
Germania; 

▪  Organizarea Universității Internaționale de vară Asigurare socială în Europa: responsabilizare şi 
calificare – 2014, organizată în cadrul Wilhelm Löhe Hochschule Fürth, Germania în parteneriat cu 
Universitatea Româno-Germană din Sibiu.  

▪ Organizarea Universității Internaținală de vară Residential assistance and active ageing – realities 
and mentalities regarding social services for elderly people – 2015, organizată în cadrul 
Universității Româno – Germană din Sibiu în parteneriat cu WLH Fürth, Germania. 

http://www.roger-univ.ro/cercetare/conferinte.html
http://www.roger-univ.ro/cercetare/conferinte.html
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ANEXE   

 

  
 

▪ Organizarea Universității Internaționale de vară Social management by value-based organizations 
in Europe – successful or outdated?– 2016, organizată în cadrul Wilhelm Löhe Hochschule Fürth, 
Germania în parteneriat cu Universitatea Româno-Germană din Sibiu.  

 
 

Distincții ▪ Diplomă pentru excelență în cercetarea științifică – Universitatea Româno-Germană din Sibiu, 1 
octombrie 2012; 

 
 

 ▪ Lista lucrărilor științifice; 

▪ Diplome și certificate de absolvire a studiilor / cursurilor de formare profesională; 

▪ Referințe și recomandări scrise – la cerere; 


