
  
 

  

 

  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Diana Elena Vasiu 

E-mail(uri)    diana.vasiu@ulbsibiu.ro 

  

Experiența profesională 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

 

Martie 2017- prezent 

Asistent universitar doctor 

Activităţi didactice de predare/seminarizare pentru disciplinele: Pieţe 

financiare, Statistică, Finanțe, Contabilitate financiară1, Contabilitte financiară 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Învăţământ universitar 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

  

  Octombrie 2010 – Februarie 2017 

  Asistent universitar doctor, Lector universitar doctor, cadru didactic asociat 

Activităţi didactice de seminarizare/predare pentru disciplina Statistică, Finanțe, 

Contabilitate financiară 2, Piețe financiare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

  Învăţământ universitar 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Februarie 2016 - Februarie 2017 

Lector universitar doctor 

Activităţi didactice de predare/seminarizare pentru disciplinele: Pieţe 

financiare, Control financiar, Finanţe publice, Finanţe, Analiză financiară, 

Bazele Contabilităţii, Contabilitate financiară, Management financiar  

Universitatea Româno - Germană Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Învăţământ universitar 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Octombrie 2007 - Februarie 2016 

Asistent universitar doctor 

Activităţi didactice de predare/seminarizare pentru disciplinele: Analiza 

Economico - Financiară, Finanţe,  Contabilitate, Contabilitate financiară, 

Contabilitate Aprofundată, Finanţe, Management Financiar, Universitatea 

Româno - Germană Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Învăţământ universitar 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

 

 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

 

Numele şi adresa angajatorului  

 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

August 2011 - Decembrie 2011  

Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - expert pe termen 

scurt în cadrul  Secretariatului Tehnic Permanent  al Pactului Regional pentru 

Ocupare  şi Incluziune Socială în Regiunea Centru din cadrul Universității 

Româno - Germane Sibiu, proiect finanţat prin FSE, POSDRU 2007-2013, ID 

Proiect 64/3.3/S/33409 

Activităţi specifice  de consultanţă în elaborarea cererilor de finanţare din 

fonduri europene cu focalizare POS DRU 2007 – 2013 

Secretariatului Tehnic Permanent  al Pactului Regional pentru Ocupare  şi 

Incluziune Socială în Regiunea Centru din cadrul Universității Româno-

Germane Sibiu  

Consultanță  

mailto:diana.vasiu@ulbsibiu.ro


  
 

 

Perioada  

Funcţia sau postul ocupat  

 

 

 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

 

 

 

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Noiembrie 2010 - Aprilie 2011 

Expert pe termen scurt,  tutore regiunea Centru în cadrul proiectului TREPAN- 

Regândirea și consolidarea culturii antreprenoriale prin furnizarea de instruire și 

dezvoltarea de parteneriate la nivel (trans)național, cod proiect 

POSDRU/9/1.3/S/6 

Activităţi specifice de training şi consiliere în domeniul antreprenorialului, 

adresate persoanelor dornice să înfiinţeze afaceri sau să deruleze activităţi 

independente şi angajaţilor şi managerilor din companii; sprijin în elaborarea 

planurilor  de afaceri; activităţi administrative 

Universitatea din Craiova 

Training şi consiliere în domeniul antreprenorialului 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

         Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Martie 2003 – Octombrie 2007 

  Economist 

Activități specifice departamentului financiar-contabil 

 

SC AL COMSIB SA  SIBIU 

Comerţ cu amănuntul 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Iulie 2000 - Martie2003 

  Economist 

Activități specifice departamentului financiar-contabil 

SC EVIDA SRL SIBIU 

Injecție mase plastice 

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

  Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

Ianuarie 2000 - Iulie 2000 

  Asistent marketing 

  Cercetări de marketing pentru piața maselor plastice. Analiza concurenței 

SC EVIDA SRL SIBIU 

Injecție mase plastice 

 

Educaţie şi formare 

 

 

Perioada 

 

Octombrie 2011 - Ianuarie 2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor-domeniul finanţe, conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Nicolae Balteş 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Economie avansată, Finanţe Manageriale, Analiză financiară aprofundată, 

Pieţe financiare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 

 

Perioada 

 

Septembrie 2012 - Iulie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în domeniul Contabilitate, specializarea Contabilitate şi 

Informatică de Gestiune 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilităţii, Contabilitate financiară, Informatică de gestiune 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Româno - Germană din Sibiu, examen de licenţă promovat în 

cadrul Universităţii Lucian Blaga din Sibiu 

 

Perioada 

 

  Decembrie  2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Training course on Integrated Management for local response to Climate Change 

of the European Partnership for Integrated Sustainability Management 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Fundația de Perfecționare Profesională în Administrația Publică 

 

Perioada 

 

  Martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea durabilă în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 

Resurselor Umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Asociaţia Salvaţi Dunărea și Delta și Agenţia de Monitorizare a Presei – Active 

Watch, cu sprijinul Autorității de management pentru Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

 

 

Perioada 

 

Martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor şi sustenabilitate; Îmbunătățirea calităţii în 

învăţământul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu şi UEFISCSU 

 

 

Perioada 

  

   Aprilie 2007 

Calificarea / diploma obţinută   Expert contabil 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Fiscalitate, Audit financiar-contabil,Evaluare economică şi 

financiară a întreprinderilor, Doctrină şi deontologie profesională, Expertiza 

contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Corpul Experților Contabili Și Contabililor Autorizați  Din Romania 

 

 

Perioada 

   

  2003-2006 

Calificarea / diploma obţinută   Contabil autorizat cu studii superioare 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Contabilitate, Fiscalitate, Drept comercial, Audit financiar-contabil, Evaluare 

economica şi financiara a întreprinderilor, Control financiar, Doctrină şi 

deontologie profesională, Expertiză contabilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

   Corpul Experților Contabili şi Contabililor Autorizați  din Romania 

 

 

Perioada 

 

2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master în „Managementul financiar al organizaţiei” 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Management şi marketing financiar; management strategic; sisteme 

contabilitate comparate; analiza financiara;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice, 

MASTER “Managementul financiar al organizaţiei” 

 

Perioada 

 

1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Licenţa în comerţ 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Management şi marketing comercial; Finanțele firmei; Contabilitate financiară; 

analiza financiara; Economie politică, Economie comercială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Științe Economice, profilul 

Comerț 

  



  
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

 Comprehensiune Vorbit Scris 

 
Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de 

citire 
Interacţiune Exprimare  

Limba 

engleză 
 B2  B2  B2  B2  B2 

Limba 

germană 
 B1  A2  B1  B1  A2 

 

 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Excelente aptitudini de comunicare scrisa şi verbala, dobândite în timpul a șapte ani 

de experiență în relația directă cu clienții şi furnizorii, atât prin contact direct, cât şi 

telefonic,  precum şi în timpul activităţilor didactice şi de consiliere  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

 MS Office, Internet browsers; Programe de evidenţa contabilă (COMPARD,    

SOCRATE, SAGA, SQL, VILTECH, DACRIS) 

  

Alte competenţe şi aptitudini 

 

Empatie, capacitate de comunicare, de sinteză şi expunere  dobândite în cadrul 

activităţilor didactice. 

Adaptabilitate şi flexibilitate, multitasking 

 

 

 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  

 

Bune abilităţi de organizare, coordonare şi motivare, dobândite în cadrul activităţilor 

de tutoriat şi expert recrutare şi monitorizare grup ţintă, desfăşurate în carul 

proiectelor finanţate POSDRU,  unde am coordonat echipe de 150, respectiv 75 

persoane.  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

