Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Muscalu Emanoil

MUSCALU EMANOIL
emanoil. muscalu@ulbsibiu.ro
Data nasterii:18 august1949
Nationalitate: Romana

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
2011

2011 – prezent: conducator de doctorat, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu,
Facultatea de Ştiinţe Economice, domeniul Management

2004

2004 – prezent: profesor universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea
de Ştiinţe Economice.
2002- 2004 conferenţiar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe
Economice

2002

1998- 2002 Lector, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice
1998-2004 Director General Administrativ - cumul – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
1978-1998 Director Economic Administrativ, Institutul de Învăţământ Superior, Sibiu

1998

2001

Doctor in domeniul Management
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, Specializarea Ştiinţe
Economice, teza de doctorat „Managementul calităţii totale în procesul de regormă
a învăţământului superior cu aplicaţii în Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

1977

Economist
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu, Facultatea de Drept Economic –
Administrativ, Specializarea – Ştiinţe Economice – Administrative

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
COMPETENΤE PERSONALE
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Management
Managementul investiţiilor
Managementul Resurselor Umane
Managementul relaţiilor publice
Management organizaţional
LIMBA(I) MATERNĂ(E)

ROMANA

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE
Ascultare

Citire

A1

A1

ENGLEZA
Competenţe organizaţionale/
manageriale

Competenţe şi abilităţi
sociale

VORBIRE
Participare la
Discurs oral
conversaţie
1
A1

SCRIERE

A1

aptitudini manageriale – capacitatea de a conduce şi motiva echipa;
capacitatea de a întocmi şi gestiona bugete;
realizarea de proiecte economice;
iniţiativă;
capacitatea de a lua decizii;
bună mobilizare pentru finalizarea sarcinilor
•
•
•
•
•
•
•
•

abilităţi deosebite de comunicare şi negociere;
putere de convingere;
abilităţi de a stabili cu uşurinţă relaţii interpersonale;
spirit de lider;
abilităţi de adaptare la situaţii şi medii noi;
ambiţios, cu rezistenţă mare la stress;
receptivitate la nou;
spirit de echipă.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Utilizare computer şi periferice hardware;
Utilizare software şi procesare texte şi imagini, utilitare
Membru SAMRO
Membru EURAM
Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, ULBS
Membru în consiliul Facultăţii de Ştiinţe Economice
Membru al Senatului Universitar pană în anul 2004
Membru al Biroului Senatului pană în anul 2004;

Alte competenţe şi aptitudini

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu pană
în anul 2004;
Vicepreşedinte – AGER, filiala Sibiu;
Vicepreşedinte în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Directorilor Generali Administrativi
din universităţile de stat pana in 2004;
Vicepreşedinte al Asociaţiei Şcoala Ardeleană
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Membru al Comisiei de Strategie şi Prognoză a Senatului, Universitatea „Lucian Blaga“ din
Sibiu;
Membru al Comisiei Economice şi de Resurse a Senatului, Universitatea „Lucian Blaga“
din Sibiu;
Membru în comisia Juridică a Senatului Universităţii „Lucian Blaga” pană în anul 2004;
Membru fondator al Asociaţiei Româno – Chineze;
Membru al Fundaţiei Profesorilor şi Învăţătorilor, Sibiu;
Membru în A.M.U.
Director General Administrativ
Membru în comisii de evaluare ARACIS;
Membru în comisii de doctorat, de examene şi referate doctorat;
Vicepreşedinte în comisia centrală a Ministerului Sănătăţii Publice pentru ocuparea
posturilor de manageri spitale pe zona Timişoara;
Membru în comisia centrală a Consiliului Superior al Magistraturii pentru ocuparea
posturilor de manageri in judecătorii tribunale si curţi de apel;
Membru în comisia centrală a Consiliului Superior al Magistraturii pentru ocuparea
posturilor de manageri la Procuraturi locale, judeţene;
Membru în comisii la Olimpiade Studenţeşti organizate de AFER;
Membru în comisii de concurs pentru cadre didactice;
Preşedinte sau membru în diferite comisii pe secţiuni la sesiuni de comunicări ştiinţifice;
Coordonator lucrări de disertaţie şi licenţă;
Membru în comisii de licenţă şi master;
Permis de conducere

categoria B

INFORMAΤII
SUPLIMENTARE
2003 Managementul Resurselor Umane – Braşov;
2002 Curs în domeniul cercetării manageriale şi administrative, EARMA Budapesta,
Ungaria;
2001 Consiliul Britanic; Universitatea Întreprinzătoare în România
2001 Management General şi Managementul Resurselor Umane, S.U.A Universitatea
„Columbia“ Missouri - Federal Reserve Bank (S. Louis)- Small Bussiness Developement
Center;
Specializări postuniversitare

1998 Planificarea strategică; Managementul financiar şi credite transferabile,
Franţa, Universitatea Paris;
1998 Managementul strategic şi finanţarea învăţământului superior Germania Universitatea din Hanovra;
1994 C.I.M.P. Curs de formare în aptitudini manageriale, tehnici şi procese de
conducere, University of Mertfordshire, Marea Britanie;
1981 Domeniul - Drept Economic şi Ştiinţe Administrative – Sibiu, Institutul de Învăţământ
Superior, Sibiu;
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şi administrativ
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prin Programul Phare RO9601:
2001 Managementul universitar în contextul reformei administrative
2000 Implementarea sistemului informatic;
2000 Finanţarea învăţământului superior şi asigurarea calităţii;
1999 Instruire Directorii Generali Administrativi;
1999 Managementul financiar – contabil, managementul administraţiei;
1998 Analiza planurilor strategice, structura planurilor strategice;
1998 Finanţarea complementară în instituţiile de învăţământ superior;
1998 Managementul financiar al universităţilor;
1997 Aspecte tehnice ale finanţării instituţionale şi mecanisme de finanţare

Ordine, diplome şi
distincţii

2014 – Certificat de absolvire a programului de perfecţionare Manager al sistemelor de
management al calităţii, organizat de Universitatea „Spiru Haret” în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/62249, Calitate Europeană în Învăţământul superior
2012 – Certificat de participare la wokshop-ul Analiza SWOT a Universităţii „Lucian Blaga” din
Sibiu
2012 - Diplomă de participare la cursul de formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor
ID/IFR şi a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului
educaţional, în cadrul proiectului „Excelenţa academică în învăţământul la distanţă şi
învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate”
2012 - Diplomă de participare la cursul „Introducere în tehnologiile ID/IFR şi conceptele de
eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning”, în cadrul proiectului „Excelenţa
academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers
pentru calitate”
2012 - Diplomă de participare la cursul de formare şi perfecţionare în editarea de materiale
ID/IFR – materiale de studiu tipărite sau în format electronic ce combină tehnici interactive,
audio, video si multimedia, din cadrul proiectului „Excelenţa academică în învăţământul la
distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate”
2012 - Diplomă de participare la cursul de formare şi perfecţionare în managementul calităţii
– principii de implementare a calităţii, indicatori şi criterii de calitate şi performanţă în ID/FR, în
cadrul proiectului „Excelenţa academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu
frecvenţă redusă – un demers pentru calitate”
2012 - Diplomă de participare la Olimpiada Naţională a Studenţilor Economişti, secţiunea
Management, ediţia a VII-a
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2010 – Diplomă de participare in cadrul proiectului „Dezvoltare regională prin educaţie
flexibilă şi deschisă implementarea unei platforme complexe de e-educaţie la Universitatea
„Lucian Blaga” din Sibiu
2007 - Diplomă de participare referitoare la lucrările Conferinţei Economice Internaţionale –
România - exigenţe în procesul dezvoltării din perspectiva integrării;
2006 - Certificat de atestare privind participarea la lucrările seminarului internaţional
„Eficienţă, legalitate şi etică în economiile postaderare ;
2004 – Ordinul „Meritul pentru Învăţământ”; in gradul de Comandor acordat de Preşedintele
României;
2004 – Diplomă şi Medalie de Aur pentru contribuţia la dezvoltarea învăţământului superior;
2000 - Diplomă de Onoare acordată cu prilejul aniversării a 10 ani de învăţământ medical
superior;
2000 – Diplomă de Excelenţă pentru performanţe deosebite în promovarea reformei în
învăţământul superior;
1999 - Diploma pentru Competenţă Academică deosebită şi servicii excepţionale aduse
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu;
Publicaţii, activitate
ştiinţifică (sintetic)

16 tratate, monografii şi cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS, in domeniul
Managementului
Articole/studii publicate:
a) 23 în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute cotate ISI sau indexate
în baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor
pe baza unor criterii de performanţă (Ris);
b) 4

în alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională (Rio);

c) 8

în reviste din ţară recunoscute CNCSIS (Rns);

d) 4

în alte reviste de specialitate de circulaţie naţională (Rno)

Articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:
a) 58 internaţionale (cu ISSN sau ISBN) din ţară şi din străinătate
(Vi) inclusiv cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale;
b) 7

naţionale (Vn);

Proiecte de cercetare – dezvoltare – inovare:
a) 15+5
obţinute prin competiţie pe bază de contract/grant în ţară/străinătate (Pn naţionale
+Pi internaţionale);
b) 2 lucrări de cercetare – dezvoltare (F1, F2 etc.).
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