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INFORMAŢII PERSONALE VĂCAR ANCA  
 

  anca.vacar@ulbsibiu.ro  

Sexul Feminin | Data naşterii 18/02/1984 | Naţionalitatea Română  
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

de la 01.04.2013 –  
până în prezent 

Asistent universitar titular 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România 

http://ulbsibiu.ro 

▪ Susținerea de activități didactice, respectiv cursuri și seminarii aferente disciplinelor din domeniul 
Management incluse în planurile de învățământ ale Facultății de Științe Economice (Managementul 
aprovizionării, Managementul desfacerii, Strategii în achiziții si desfacere) 

▪ Îndrumarea seminariilor aferente disciplinelor din domeniul Management incluse în planurile de 
învățământ ale Facultății de Științe Economice (Management, Management strategic, Comportament 
organizațional, Managementul proiectelor) 

▪ Implicarea în activități științifice studențești, coordonarea activităților de practică ale studenților 
▪ Realizarea de activități specifice cercetării științifice prin redactarea, prezentarea și publicarea de 

articole științifice  
▪ Participarea la activități curente ale Facultății de Științe Economice 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 

 
de la 01.10.2008 –  

până la 31.03.2013 
Preparator universitar titular 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România 

http://ulbsibiu.ro 

▪ Îndrumarea seminariilor aferente disciplinelor din domeniul Management incluse în planurile de 
învățământ ale Facultății de Științe Economice (Managementul aprovizionării, Managementul 
desfacerii, Management, Management strategic, Comportament organizațional, Managementul 
proiectelor) 

▪ Implicarea în activități științifice studențești, coordonarea activităților de practică ale studenților 
▪ Realizarea de activități specifice cercetării științifice prin redactarea, prezentarea și publicarea de 

articole științifice  
▪ Participarea la activități curente ale Facultății de Științe Economice 
 
Tipul sau sectorul de activitate Educație  
 
 

de la 01.10.2007 –  
până la 30.09.2008 

Preparator universitar asociat 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România 

http://ulbsibiu.ro 

▪ Îndrumarea seminariilor aferente disciplinelor din domeniul Management incluse în planurile de învățământ ale 
Facultății de Științe Economice (Management, Management strategic, Comportament organizațional, 
Managementul proiectelor,  Cultura afacerilor; Tehnici de comunicare şi negociere în afaceri) 

▪ Realizarea de activități specifice cercetării științifice prin redactarea, prezentarea și publicarea de 
articole științifice  

▪ Participarea la activități curente ale Facultății de Științe Economice 

Tipul sau sectorul de activitate Educație  

de la 01.05.2004 –  
până la 30.09.2006 

Contabil 
SC ICRASIB SA 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 
COMPETENȚE PERSONALE 

 

Str. Frigoriferului, nr. 6, Sibiu, 550047, România 

▪ Activități specifice de contabilitate primară și de gestiune 
▪ Activități diverse de secretariat 

Tipul sau sectorul de activitate Comerț cu produse alimentare  

de la 01.10.2008 –  
până la 30.09.2012  

Doctor în Management  
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România 

http://ulbsibiu.ro 

▪ Discipline fundamentale studiate: Management general, Metode de cercetare – metodica elaborării 
lucrărilor științifice. 

▪ Discipline de specialitate studiate: Economie politică, Sisteme și metode contemporane de 
management. 

▪ Aprofundarea cunoștințelor economice în general și ale celor din domeniul managementului, în 
particular. 

▪ Dezvoltarea abilităților de cercetare științifică în domeniul managementului. 
 

de la 01.10.2007 –  
până la 31.07.2009  

 
Absolvent Master – specializarea „Strategii și politici de 
management și marketing ale firmei”  
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România 

http://ulbsibiu.ro 

▪ Discipline de specialitate studiate:  Analiza diagnostic a mediului de afaceri, Management strategic, 
Etică în afaceri și responsabilitate socială, Structuri concurențiale și alianțe strategice, Tehnologia 
informațiilor și fundamentarea deciziilor de firmă, Strategii de penetrare a piețelor externe, Strategii de 
aprovizionare și desfacere, Metode cantitative și calitative în managementul modern, Strategii 
moderne în managementul resurselor umane, Managementul financiar în context internațional, 
Managementul marketingului în firma modernă, Orientarea spre client a firmei. 

▪ Aprofundarea cunoștințelor economice în general și ale celor din domeniul managementului, în 
particular. 

▪ Dezvoltarea abilităților de cercetare științifică în domeniul managementului. 
 

de la 01.10.2003 –  
până la 31.07.2007  

 
Economist licențiat – specializarea „Management”  
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Economice 

Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, 550024, România 

http://ulbsibiu.ro 

▪ Discipline fundamentale studiate:  Microeconomie,  Matematică aplicată în economie,  Bazele 
contabilităţii,  Economie europeana,  Comunicare de afaceri,  Marketing,  Macroeconomie,  Informatică 
economică,  Economia întreprinderii,  Drept,  Management,  Istorie economică,  Statistică,  Finanţe.   

▪ Discipline de specialitate studiate:   Management international,  Managementul aprovizionării,  
Comportament organizational,  Managementul calităţii,  Management operational,  Managementul 
investiţiilor,  Finanțele firmei,  Managementul desfacerii,  Tranzacţii comerciale,  Managementul 
resurselor umane,  Analiză economico-financiară,  Managementul serviciilor,  Informatică 
managerială,  Management strategic,  Management financiar,  Management comparat,  
Managementul IMM-urilor,  Metode cantitative în management,  Proiecte economice,  Management 
public. 

▪ Acumularea de cunoștințe în domeniul economiei și managementului. 
 

Limba maternă Limba română  
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Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba engleză B1  B1  B1  B1  B1  

Limba franceză A1  A1  A1  A1  A1  
 

 

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experiența susținerii de cursuri și seminarii; 
▪ competența de a atrage și menține atenția grupului dobândite în urma interacțiunilor cu studenții la 

clasă, implicarea lor în diverse proiecte și studii de caz; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ competențe de a lucra în echipă dobândite prin implicarea în diverse activități organizatorice în cadrul 
Facultății de Științe Economice; 

▪ leadership dobândit atât prin coordonarea cu succes atât a lucrărilor la nivel de licență cât și masterat;
▪ competențe de cercetare și planificare dobândite pe parcursul ciclului doctoral; 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a a procesului didactic (în prezent deținând gradul didicatic de asistent universitar 
doctor); 

▪ o bună cunoașterea a procesului de cercetare științifică (în prezent, punctajul aferent cercetării 
științifice realizate fiind unul ridicat); 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a sistemului de operare Windows, precum și a pachetelor de programe  Microsoft 
Office™; 

 

Permis de conducere  Categoria B 


