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 Curriculum Vitae    

 

Informaţii personale 

Nume/Prenume  NICULA VIRGIL 

E-mail  niculavirgil@yahoo.com 

Cetăţenia  română 

Data naşterii  27 decembrie 1962, Câmpulung Muscel, jud.Argeş 
 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada  - 2004-prezent 
- 1996-2004 
- 1992- prezent 
- 1986-1992 

 
Funcţia sau postul ocupat 

  
- conferenţiar universitar 
- lector universitar 
- director general  
- economist 

 
Principalele activităţi si 

responsabilităţi 

  
- titular de disciplină la Management în comerţ, turism şi servicii, Tehnica operaţiunilor de 
turism, Gestiune hotelieră şi de restaurant , Antreprenoriat si turism rural, Tehnica 
negocierilor, Comunicare şi negociere în afaceri  
- agenturare turistică 
- director de program şi membru în echipele programelor de cercetare, granturi, contracte 
de cercetare 
-evaluator ARACIS din 2011 
- membru al  Centrul de Cercetări Economice al Universităţii „Lucian Blaga" din Sibiu, 
recunoscut CNCSIS din anul 2003 
- membru AFER; ANAT -1997 
- membru al  Institutului  de Studii Administrative al României „Paul Negulescu" - ISAR; 
- membru SAMRO -2014; 
- membru în Asociaţia Turismului Sibian  
- membru  în Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România - AJTR; 
- membru în Asociaţia Reuniunii Mărginenii Sibiului 
- Co-organizator Universitatea Economică de Vară Sibiu 2009: “Turism-Cultură–Ecologie în 
spaţiul rural” împreuna cu Catedra de Turism Servicii, Facultatea de Comert, Academia de 
Studii Economice;  
- Expert termen scurt în cadrul proiectului „Servicii de formare profesională “Know-how 
input”- Introducerea experienţei Uniunii Europene in dezvoltarea afacerilor ecologice din 
zona Giurgiu-Ruse” – instruire in comerţ, marketing, agricultură, ecologie, managementul 
Fondurilor Europene”, Giurgiu, 2012; 
- Expert termen scurt in cadrul proiectului „ACORD RURAL”, Contract nr. 
POSDRU/83/5.2/S/58845,  curs Administrator pensiune turistica, CCIA,Sibiu;  
 - Expert termen scurt COR 241217 şi respectiv COR 242401 in cadrul proiectului 
”VIRGILIO – creşterea nivelului de calificare a angajaţilor din sectorul turismului prin 
informare, formare profesională continuă, orientare şi consiliere în vederea creşterii 
adaptabilităţii şi competitivităţii la locul de muncă”, proiect POSDRU/108/2.3/G/79695, Curs 
„Ghid de turism-agent de turism”, 2012-2013, ACZ Consulting Craiova; 
- Formator în cadrul programului „Formare competenţe antreprenoriale” – discipline: 
Gestionarea activităţii antreprenoriale conform prevederilor legale; Piaţa şi cercetarea 
pieţei; Strategia de marketing şi elaborarea acesteia; accesarea surselor de finanţare 
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Perioada 
  

- 2010-2011, Academia Română, Şcoala postdoctorală pentru biodiversitate şi biotehnologii 
alimentare pe baza ecoeconomiei şi bioeconomiei necesare ecosanogenezei”, titlul tezei 
„Promovarea modelului ecopensiunii  agroturistice pe baza principiilor bioeconomice si eco-
economice”; 
- 1998-2003, Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, doctorat în specializarea Economie ; 
titlul tezei de doctorat: „Premise economice ale cooperării ţărilor din Bazinul Mării Negre 
(ţări sud-est europene) din perspectiva anului 2010. Studiu de caz: Evoluţii în turism", 200 ;  
- 2001-2005, studii universitare la Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de 
Drept „Simion Bărnuţiu, promoţia 2005 ; 
- 2001, cursuri de pregătire pentru Învăţământul la Distanţă, în cadrul seminarului 
"Inginérie et Pédagogie de la Formation à Distance, organisation, conception, réalisation"  
- deţinător al brevetului de manager în turism eliberat de  Ministerul Turismului; absolvent 
al cursului de formare managerială în turism la INFMT Bucureşti(1998) 
- 1982-1986 studii universitare la ASE Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Secţia Economia 
serviciilor de alimentaţie publică şi turism, promoţia 1986  

Calificarea / diploma obţinută   
- doctor în economie 
- licenţiat în drept 
- formare pentru instruire I.D 
- brevet de manager în turism 
- formare managerială 
- licenţiat în economie 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 - ştiinţe economice 
- competenţe manageriale 

- turism 
- ştiinţe juridice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

  
- Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu 
- Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Drept „Simion Bărnuţiu 
-  Centrul pentru Învăţământ la Distanţă - Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, organizat 
de Centre Université - Economie d'Education Permanente, composante de l'Université 
des Sciences et Technologies de Lille, France ; 2012: curs de formare „Introducere în 
tehnologiile ID/FR şi conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and Distance 
Learning”; 2012: curs de formare şi perfecţionare în utilizarea platformelor ID/FR şi a 
tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional; 2012: 
cursul de formare şi perfecţionare în editarea de materiale ID/FR; 2001: cursuri de 
pregătire pentru Învăţământul la Distanţă, în cadrul seminarului "Inginérie et Pédagogie de 
la Formation à Distance, organisation, conception, réalisation" ; 2012: curs de formare şi 

pentru afacere, CCIA, 2012,Sibiu;  
- Expert termen scurt în elaborarea Strategiei de dezvoltare a turismului în Regiunea Sud - 
Vest Oltenia, 2013, contract cu ACZ Consulting si ADR Craiova. 

 
Numele si adresa angajatorului  

  
- Universitatea "Lucian Blaga" Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 
- S.C. ”Prima Ardeleană” S.A. Sibiu (Agenție de turism) 
- “UJCOOP” Sibiu 

 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  
- activitate de instruire a studenţilor şi de cercetare; întocmirea proiectelor 
de cercetare, îndrumarea studenţilor în  elaborarea lucrărilor de licenţă şi 
de disertaţie 
- conducerea şi elaborarea programelor de cercetare, granturi, contracte 
de cercetare 
- activităţi de agenturare turistică 

Educaţie şi formare 
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perfecţionare în managementul calităţii;  
- 2013: curs postuniversitar „Academia antreprenoriatului bazat pe cunoaştere”, organizat 
de ASE;  
- Ministerul Turismului 
- INFMT Bucureşti 
- ASE Bucureşti, Facultatea de Comerţ, Secţia Economia serviciilor de 
alimentaţie publică şi turism 

   
 Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

Limba materna  româna 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  
 

Limba  B2 franceză  B2 franceză  B2 franceză  B2 franceză  B2 franceză  

Limba  B2 Italiană B2 Italiană 
 

B2 Italiană B2 Italiană B2 Italiană 
 

Limba  A2 Spaniolă A2 Spaniolă A2 Spaniolă A2 Spaniolă A2 Spaniolă 
 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  - implicat în probleme studenţeşti şi  activităţi tutoriale cu studenţii  
- grad ridicat de creativitate şi iniţiativă 
- promptitudine şi eficienţă în muncă 
- capacitate mare de analiză şi sinteză 
- abilităţi de comunicare 
- adaptabilitate şi flexibilitate, atât în activitatea în echipă cât şi în cea individuală 
- adaptabilitate şi flexibilitate în viaţa şi activitate în mediu multicultural  
- încredere 

-  
Competente si aptitudini 

organizatorice 
 - manager agenţie de turism 

 - coordonator proiecte 
- manager departament  
- referent la revista „Amfiteatru economic”; 
-  co-organizator Universitatea Economică de Vară Sibiu 2009: “Turism-Cultură–Ecologie în 
spaţiul rural” cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ, 
Catedra de Turism Servicii, desfăşurată la Sibiel, septembrie 2009 

 
Competente si cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 cunoştinţe de utilizare Word, Excel, Power-point.  

 
Alte competente şi aptitudini  permis conducere ctg. B  

 
 
 


