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Informaţii personale  

Nume / Prenume MOŢOC VASILE 

E-mail(uri) vasile.motoc@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii Ianuarie,03,1955 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
 

Perioada 01.11.1979 – 16.08.1993 

Funcţia sau postul ocupat Economist, şef serviciu, Director Executiv 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management financiar 
   Managementul resurselor umane 

Numele şi adresa angajatorului S.C. INDEPENDENŢA S.A, Str.Ocnei, nr. 1, Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industrie 

Perioada 16.08.1993 – 16.03.2005 

Funcţia sau postul ocupat Controlor financiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Audit şi control financiar în domeniul finanţelor publice şi administrării patrimoniului instituţiilor 
publice şi agenţilor economici 

Numele şi adresa angajatorului Curtea de Conturi a României, Str. L. Tolstoi, nr. 8, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Audit şi control financiar 

Perioada 16.03.2005 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director General Administrativ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul achiziţiilor publice 
Management financiar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, România, rectorat”ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1975 - 1979 

Calificarea / diploma obţinută Economist, Diploma de merit nr. 409437/1980 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finanţe 
Contabilitate 
Analiză economică, Statistică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, instituţie de învăţământ superior de stat acreditată aflată în 
coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

B.A. 

Perioada 1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Jurist, Diploma de licenţă seria U nr. 0168044 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Drept civil, Drept penal 
Drept financiar, Drept administrativ 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, instituţie de învăţământ superior de stat acreditată aflată 
în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

B.A. 

Perioada 2001 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Finanţe, Diploma de doctor, seria E, nr. 0006920 / 2008 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finanţe   
Economie 
Audit şi control financiar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, instituţie de învăţământ superior de stat acreditată aflată 
în coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

B.A. 

 
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 

Limba franceză B2  B2  B2  B1  B1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - exigenţă, spirit critic, echilibrat şi ajutor reciproc; 
- disponibilitate la sarcini şi la programul de lucru; 
- capacitate de analiză şi sinteză; 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - disponibilitate pentru lucrul în echipă; 
- spirit de organizare a muncii; 
- operativitate în executarea atribuţiilor; 
- asumarea răspunderii asupra lucrărilor executate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

MS Office, SICOB 

  

Permis(e) de conducere Categ. B 

  

        
 


