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Curriculum Vitae 
 

   

Informaţii personale  

Nume / Prenume MĂRGINEAN SILVIA CRISTINA 
E-mail silvia.marginean@ulbsibiu.ro  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 15.01.1973 

Sex Feminin 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Aprilie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Decan, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităților didactice, de cercetare și administrative din Facultatea de Științe Economice, 
inclusiv coordonarea stagiilor de practică și realizarea parteneriatelor cu companii și instituții 

Perioada Martie 2013 – Aprilie 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Șef Serviciu Cercetare, Dezvoltare & Inovare, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul și evaluarea activității de cercetare în ULBS 

Perioada 2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

Perioada Aprilie 2008 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru al Senatului ULBS  

Perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung  POSDRU/160/2.1/S/137280 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizare, evaluare internă și raportare; Recrutare și selecție grup țintă; Organizare conferințe de 
management al carierei; Planificare vizite de studiu în companii 

Perioada Aprilie 2014 – Septembrie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung (tutore) POSDRU/159/1.5/S/133255 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfășurarea de activități de tutorat și îndrumare pentru cercetătorii post-doctorat pe parcursul 
programului post-doctoral 

Experiență didactică  

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Perioada 2001 - 2004 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Perioada 1998 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Perioada 1996 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi seminarii: Microeconomie, Macroeconomie, Strategii concurenţiale, Economie europeană, 
Globalizare economică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei, Nr.10, 550024, Sibiu, Romania 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Post-doctorand în cadrul proiectului Studii post-doctorale în economie: program de formare continuă a 
cercetătorilor de elită (SPODE) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Fenomenul de globalizare economică: cauzalități, vectori de globalizare, clase de 
impact 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Română 

Perioada 1996-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie (diplomă eliberată în 24.04.2003) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Dezvoltarea economică şi factorul demografic: corelaţii, disfuncţionalităţi 
şi perspective pentru economia românească 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Perioada 1991-1996 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Ştiinţe, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Perioada 1987-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea matematică - fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Gheorghe Lazăr din Sibiu 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba maternă 
 
Română 

Limbai străine cunoscute  

Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

 Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Citire  

Limba engleză* 
Certificat Cambridge 

 B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

            

Limba franceză B
2 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator de 
bază 

B
1 

Utilizator de 
bază 

B
1 

Utilizator de 
bază 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de coordonare, muncă în echipă dar şi capacitate de realizare a unor sarcini individuale 
Persoană responsabilă, dinamică, comunicativă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitatea de a lucra cu termene limită, de a organiza şi de a stabili priorităţi 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office 

  

Alte competenţe şi aptitudini Publicarea de cărţi şi manuale în edituri naţionale recunoscute, participarea la conferinţe ştiinţifice internaţionale şi 
naţionale de prestigiu,  publicarea de articole şi studii în reviste de specialitate, participarea în proiecte de cercetare 

  

Informaţii suplimentare 
 

• Membru în echipa de implementare POSDRU/160/2.1/S/137280 (asist. coordonator activități 
partener) și POSDRU/159/1.5/S/133255 (tutore) 

• Membru al unor asociaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 2003-prezent, Centrul de 
Cercetări Economice al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu; 2008-prezent, European 
Economic Association (EEA).  

• Membru în colectivele redacţionale: Revista economică, volumele Conferinţelor Economice 
Internaţionale organizate de Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu.  
   

 

Permis de conducere Categoria B 

  

  

  
 
 


