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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume OPREAN-STAN, Camelia 

Adresă 9, Castorului, Sibiu, Romania 

Telefon(oane) Mobil: (40-072) 9966512   

E-mail camelia.oprean@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21.02.1979 
  

Sex Feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2017 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar doctor abilitat, conducator de doctorat in domeniul Finante 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Domenii de competenţă: Finanţe, Management financiar 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 
Victoriei, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie universitară / Invatamant superior 

Perioada 01.10.2009 – 2017 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor (abilitat din anul 2016) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Domenii de competenţă: Finanţe,  Management financiar, Finante corporatiste, 
Piețe de capital si gestiunea portofoliului  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 
Victoriei, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie universitară / Invatamant superior 

Perioada 21.03.2007 – 01.10.2009  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lector in următoarele domenii de competenţă: Finanţe,  Finanţe publice, Gestiunea 
portofoliilor 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 
Victoriei, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie universitară / Invatamant superior 

Perioada 01.05.2006 – 21.03.2007  

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lector in următoarele domenii de competenţă: Finanţe,  Gestiunea financiară a 
întreprinderii, Finanţe publice 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 
Victoriei, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie universitară / Invatamant superior 

Perioada 01.03.2004 – 01.05.2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Domenii de competenţă: Asigurări şi reasigurări, Gestiunea financiară a 
întreprinderii, Finanţe publice, Finanţe, Contabilitate bancară  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 
Victoriei, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie universitară / Invatamant superior 

Perioada 01.10.2001 – 01.03.2004  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Domenii de competenţă: Asigurări şi reasigurări, Management, Managementul 
calităţii, Managementul societăţilor de asigurări, Management comercial  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, 10, B-dul 
Victoriei, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie universitară / Invatamant superior 

  
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obţinută Abilitarea în domeniul Finanțe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Finanțe, Management financiar, Piețe de capital 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

postuniversitar 

  

Perioada 2011-2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de postdoctorat. Scoală postdoctorală: ”Studii Post-doctorale în 
Economie: program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- teorie economică, metodologie economică, politică economică, modelare 
economică, analiză şi testare economică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Română 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

postuniversitar 

  

Perioada 2001-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor, în domeniul Management. Titlul tezei de doctorat : 
„Managementul formarii si utilizarii capitalurilor in organizatiile moderne” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- Management general 
- Management financiar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

postuniversitar 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master, în domeniul Managementul calităţii 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- Management general 
- Managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth” 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

postuniversitar 

Perioada 1997-2001 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Licenţă în domeniul economic, specializarea Finanţe – Asigurări 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

- Finanţe publice 
- Finanţe private 
- Asigurări şi reasigurări 
- Microeconomie  
- Macroeconomie  
- Contabilitate financiară 
- Monedă şi credit 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea “Lucian Blaga” - Sibiu, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

universitar 

Perioada 1994-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Matematica, Economie, Engleza 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul “Gheorghe Lazar” din Sibiu 

  

Stagii de specializare  

  

Perioada Noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  bursă de cercetare post-doctorală prin intermediul programului POSDRU 61755 
(beneficiar : Academia Română) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Național de Cercetări Economice “Costin C. Kirițescu” din București  
 

Perioada Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  bursă de cercetare post-doctorală prin intermediul programului POSDRU 61755 
(beneficiar : Academia Română) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de les Illes Balears, Mallorca, Spania 

Perioada Iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Participare la școala de vară a SpDAE cu tema: Excelență în cercetarea 
economică românească, 23-27 iulie 2012, Sinaia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Română prin școala postdoctorală: ”Studii Post-doctorale în Economie: 
program de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE” 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Participare la cursul de formare și perfecționare în managementul calității – principii 
de implementare a calității, indicatori și criterii de calitate și performanță în ID/IFR 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Proiect POSDRU/86/1.2/S/61878, Excelență academică în învățământul la distanță 
și învățământul cu frecvență redusă – un demers pentru calitate, ULBS 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Participare la cursul de formare și perfecționare în editarea de materiale ID/IFR – 
materiale de studiu tipărite sau în format electronic ce combină tehnici interactive, 
audio, video și multimedia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Proiect POSDRU/86/1.2/S/61878, Excelență academică în învățământul la distanță 
și învățământul cu frecvență redusă – un demers pentru calitate, ULBS 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Participare la cursul Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele de eLearning, 
Blended Learning, Open and Distance Learning 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Proiect POSDRU/86/1.2/S/61878, Excelență academică în învățământul la distanță 
și învățământul cu frecvență redusă – un demers pentru calitate, ULBS 

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Participare la cursul de formare și perfecționare în utilizarea platformelor ID/IFR și a 
tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea și desfășurarea procesului educațional 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Proiect POSDRU/86/1.2/S/61878, Excelență academică în învățământul la distanță 
și învățământul cu frecvență redusă – un demers pentru calitate, ULBS 

Perioada Iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  Participare la Barcelona Macroeconomics Summer School, BMSS 2012. Curs: 
Banks, Financial Innovation, and Systemic Risk, Prof. Nicola Gennaioli 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

CREI – Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spania 

Perioada Ianuarie - Februarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută  bursă de cercetare post-doctorală prin intermediul programului POSDRU 61755 
(beneficiar : Academia Română) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Anglia Ruskin University, Cambridge 

Perioada Septembrie - Octombrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută  bursă de cercetare post-doctorală prin intermediul programului POSDRU 61755 
(beneficiar : Academia Română) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Carlos III din Madrid, Spania  

Perioada August - Septembrie 2011  

Calificarea / diploma obţinută  bursă de cercetare post-doctorală prin intermediul programului POSDRU 61755 
(beneficiar : Academia Română) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea din Viena, Austria 

Perioada Iulie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Schimb de experiență la Maastricht School of Management în proiectul: 
Development, Innovation and Extending Learning Access in Master of Business 
Administration Programmes, POSDRU/86/1.2/S/61086 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Maastricht School of Management și Academy of Economic Studies of Bucharest 
(Bucharest School of Management și MBA Romanian-Canadian Programme) 

Perioada Mai  2011 

Calificarea / diploma obţinută Sesiune de formare in management universitar: Managementul cercetării, organizat 
în cadrul proiectului strategic îmbunătățirea Managementului Universitar 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Cluj-Napoca, Universitatea Babes-Bolyai 
 

Perioada Noiembrie  2010 

Calificarea / diploma obţinută Sesiune de formare in management universitar: Managementul resurselor și 
sustenabilitate, organizat în cadrul proiectului strategic îmbunătățirea 
Managementului Universitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ULBS 
 

Perioada Noiembrie  2010 

Calificarea / diploma obţinută Sesiune de formare in management universitar: Managementul calitatii in 
invatamantul superior, organizat în cadrul proiectului strategic îmbunătățirea 
Managementului Universitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ULBS 
 

Perioada Noiembrie  2010 

Calificarea / diploma obţinută Participare la workshop în cadrul proiectului: Dezvoltare, inovare şi extinderea 
accesului la învăţare în programe de masterat în administrarea afacerilor, 
POSDRU/86/1.2/S/61086 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti (Bucharest School of Management şi 
Programul MBA Româno-Canadian) şi Maastricht School of Management  
 

Perioada Iulie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Absolvirea cursului: Model de armonizare a practicilor in domeniul managementului 
financiar al   proiectelor finantate prin FSE   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Stiinte Economice si 
Gestiunea Afacerilor 

Perioada martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  participare la 6th Workshop on Forecasting Techniques Forecasting, Real Time and 
Survey Data, Banca Centrala Europeana  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Deutche Bundesbank, the European Area Business Cycle Network si the 
European Central Bank, Frankfurt, Germania 

Perioada mai 2010  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de participare la simpozionul "Tendinte, inovatii, oportunitati in IDIFR: 
utilizarea tehnologiei informatice pentru educatia la distanta" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu 

Perioada 2009  

Calificarea / diploma obţinută Atelier Feuerstein 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic, Universitatea Lucian Blaga 
din Sibiu 

Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută  bursă de cercetare prin intermediul unui program ERASMUS, Proiect CNCSIS, tip 
D, master – doctorat:  managementul calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Tehnologic din Patras, Grecia 

 
 

Perioada 

 
 
2002 



Pagina 4 - Curriculum vitae al  
Oprean Camelia  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Calificarea / diploma obţinută Curs pentru perfecţionarea cadrelor didactice în sistemul de învăţământ ID - 
“Ingénierie et Pédagogie de la Formation à Distance, organisation, conception, 
réalisation” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 organizat de Centre Université-Economie d’Education Permanente, composante de 
l’Université des Sciences et Technologies de Lille, prin Centrul pentru Învăţământ la 
Distanţă, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Perioada  2000 

Calificarea / diploma obţinută  stagiu de formare ca broker (pe instrumente derivate). Instruire urmată de 
promovarea unui examen de broker şi de primirea unei atestări care validează acest 
stagiu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu 
 

  

Membru al unor asociaţii 
ştiinţifice naţionale şi 

internaţionale 

- Membru Society for Financial Studies;  
- Membru Asociația pentru Excelență în Economie (EXEC); 
- Membru Societatea Academică de Management din România (SAMRO); 
- Editor șef al revistei Management of Sustainable Development, ULBS  
- Membru în colectivul de referenți ai revistelor internaționale COTATE WoS. 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Engleza, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  C1 C2 C1 C1 C1 

Limba franceză  B1 B1 A2 A2 A2 

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

 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare şi de exprimare a ideilor, dobândită ca urmare a 
activităţii didactice, de predare prestate; abilități pentru lucru în echipă; capacitate 
de adaptare rapidă la mediile culturale 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de bun organizator a activităţilor didactice susţinute și a manifestărilor 
științifice 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Capacitatea de a opera pe calculator, în calitate de utilizator de diferite programe 
informatice; cunoștințe avansate de utilizare a aparaturii de birotica 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Hobby: muzica, cititul  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Alte mențiuni - Organizare de evenimente științifice: 
o Conferința economică internațională IECS, Facultatea de Științe 

Economice, ULBS; 
o Conferința Științifică Internațională SAMRO, Paltinis, 2016, membru 

în comitetul științific, http://conferences.ulbsibiu.ro/samro2016/ 
o Conferin a Internatională Excellence and Sustainability in Education 

and Culture, 3-5 noiembrie 2017, Confucius Institute, Lucian Blaga 
University, Sibiu 

o Conferinta Stiintifică Internatională Improving the Competitiveness of 
Serbian Economy as a Framework and Incentive of Investment in 
Serbia, Faculty of Economics, University of Priština, Serbia, 2015,  

o International Scientific Conference CSD-ESA 2017, “CHALLENGES 

http://conferences.ulbsibiu.ro/samro2016/
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OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ECONOMIC AND SOCIAL 
ASPECTS”, 6-7 noiembrie 2017 (membru în colectivul editorial) 

o Conferința internațională Cooperarea Româno-Chineză în Context 
Global, Sibiu, 12-14 mai 2015. 

- Editor-șef la revista Management of Sustainable Development, BDI, ULBS 
- Membru în colectivul editorial la: 

o Conferința Științifică Internațională Improving the Competitiveness of 
Serbian Economy as a Framework and Incentive of Investment in 
Serbia, Faculty of Economics, University of Priština, Serbia, 2015, și 
International Scientific Conference CSD-ESA 2017, “CHALLENGES 
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT - ECONOMIC AND SOCIAL 
ASPECTS”, 6-7 noiembrie 2017. 

o revista BDI ECONOMIC OUTLOOK, University of Priština, Serbia 
- Membru în comisiile de examen sau referate din perioada de pregătire a 

doctoratului și în comisiile de susținere de teze de doctorat, în domeniul 
Finanțe și Management în cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu. 

- Premii, diplome, atestate acordate:  
o Diplomă de participare la Târgul Internațional al întreprinderilor 

simulate din Italia, Lido di Jesolo (14-17 aprilie 2015) și câștigare loc 
III, secțiunea cel mai bun spot, cu echipa de studenți pe care o îndrum 
în calitate de expert întreprindere simulată (proiect SIMPRACT); 

o Atestat de limba engleză (Business English Certificate Vantage, 
Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International, 2015);  

o Atestat de broker acordat de Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri 
Sibiu (2000). 

- Aplicatii la proiecte de cercetare internationala Horizon: 
o HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-03, Titlu proiect: A 

Co-Evolutive Model of the Inequality Phenomenon in EU 
o H2020-WIDESPREAD-2014-1-SGA-CSA, Titlu proiect: Centre for 

Sustainable Societal Evolution  
o H2020-TWINN-2015, Titlu proiect: Excellence in the quantitative 

economic modelling 

Alte competenţe şi aptitudini Cărţi editate: 11 cărţi; 
Lucrări prezentate, publicate în volumele conferinţelor ştiinţifice şi articole publicate 
în reviste de specialitate: 86 articole; 
Participare la proiecte de cercetare-dezvoltare: 33 proiecte: 
 
a) Proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obţinute prin competiţie pe bază 
de contract/ grant în ţară 
1. Director contract: Proiect de cercetare - Grant de excelență Hasso Plattner 

LBUS-HPI-ERG-2020-04 Preferințe adaptive și preț natural pe piața financiară 
– un model co-evolutiv, prin finanțare externă nerambursabilă acordata de 
Hasso Plattner Institute și Hasso Plattner Foudation: 750.000 lei, perioada: 
2021-2022, 24 luni 

2. Director contract: Grant individual de cercetare științifică CONTRIBUȚII 
CONCEPTUALE ȘI PRAGMATICE PRIVIND SUSTENABILITATEA 
FINANCIARĂ CORPORATIVĂ ȘI CREȘTEREA ACESTEIA, Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu, Institutul Hasso Plattner: 12.000 lei, perioada: 2020-
2023, 36 luni 

3. Director contract: Informațiile și eficiența piețelor financiare: cazul economiilor 
emergente, școală postdoctorală: ”Studii Post-doctorale în Economie: program 
de formare continuă a cercetătorilor de elită – SPODE”, Academia Română, 
Contract nr. POSDRU/89/1.5/S/61755 

4. Membru contract: Elaborarea şi implementarea unei metodologii inovative de 
analiză şi evaluare a caracteristicilor şi performanţelor managementului 
antreprenorial din România - PERFORMAN; Cod contract / anul : PN2 
Parteneriate 92-124/2008; Coordonator: Consiliul Naţional al Întreprinderilor 
Private Mici şi Mijlocii din România; Coordonator ULBS: C-tin Oprean; Buget 
contract : 200000 RON; perioada: 2008-2011 

5. Membru contract: Instrumente specifice managementului bazat pe cunoştinţe 
pentru IMM-urile din România - IMCIMM; Cod contract / anul : PN2 92-
123/2008; Coordonator: Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi 
Mijlocii din România; Coordonator ULBS: C. Tănăsescu; Buget contract : 
200000 RON; perioada: 2008-2011 

6. Membru contract: Sistem inteligent de asistare a deciziei în planificarea 
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avansată a produselor şi proceselor - IDDesign; Cod contract / anul : PN2 12-
092/2008; Coordonator: ULBS; Director proiect: C-tin Oprean; Buget contract : 
1822064 RON  

7. Membru contract:Abordări inovative pentru evaluarea calităţii în e-learning e-
LearnQ; Cod contract / anul : PN2 12-090/2008; Coordonator: Univ. Bucureşti; 
Coordonator ULBS: C-tin Oprean; Buget contract : 200000 RON 

8. Membru contract: Tehnici de evaluare comparativă a calificării universitare din 
România; Cod contract / anul : PN2, 91-047/14.09.2007; Director proiect: C-tin 
Oprean; Buget contract : 110840 RON 

9. Membru contract: e – EdU – Quality – Sistem de Management al Calităţii în 
învăţământul superior bazat pe instrumente informatice de învăţare şi 
cunoaştere; Cod contract / anul : Ceex nr. 93/2006; Director proiect: C-tin 
Oprean; Buget contract : 1276000 RON 

10. Membru contract: eTransMobility – Sistem orientat agent pentru modelarea şi 
optimizarea transportului de persoane; Cod contract / anul : Ceex nr. 116/2006 
; Director proiect: C-tin Oprean; Buget contract : 1132000 RON 

11. Membru contract: Tehnologii moderne neconvenţionale, conforme cu 
reglementările europene, de epurare a apelor uzate şi de tratare a nămolului 
rezidual în scopul reutilizării acestuia; Program Ceex Contract nr. 
135/15.09.2006; Director proiect: L. Oprean; Perioada de derulare a proiectului 
: 2006-2008, Buget contract : 1000000 RON 

12. Membru contract: Sistem de suport al deciziilor de grup în mediul academic şi 
al administraţiei publice – premisă a descentralizării şi democratizării 
sistemului decizional; Cod contract / anul : Ceex nr. 23/2005; Director proiect: 
C-tin Oprean; Buget contract : 1000000 RON 

13. Membru contract: Eficienţa învăţământului universitar în România în 
perspectiva dinamicii cerinţelor educaţional - formative; Cod contract / anul : 
Ceex nr. 66/2005 ; Director proiect: C-tin Oprean; Buget contract : 63100 RON 

14. Membru contract: Studii privind reevaluarea complexa si elaborarea de soluţii 
pentru valorificarea lacurilor din Ocna Sibiului ca obiectiv turistic, 
balneoclimateric si de agrement curativ; Cod contract/anul: AGRAL 2004, 
Proiect-categoria PED, contract nr. 344/22.09.2004, durata proiectului : 2004-
2006; Director contract: L. Oprean; Buget contract: 2200 mil. lei 

15. Membru contract: Sistem informatic de achiziţie, prelucrare si vizualizare a 
fondului de carte veche pentru punerea la dispoziţia comunităţii a patrimoniului 
cultural naţional; Cod contract/anul: INFOSOC nr. 32 din 16.08.2004; Director 
contract: C. Oprean; Beneficiar: INFOSOC; Buget contract: 1400 mil. lei 

16. Membru contract: Sistem de măsurare si monitorizare a aspectelor, 
parametrilor si caracteristicilor cu impact asupra mediului, aplicabil 
întreprinderilor din industria construcţiilor de maşini; Cod contract/anul: Contr. 
CNCSIS 33336/2004, 2005, 2006, Tema nr. 3 cod CNCSIS 88; Director 
contract: C. Oprean; Beneficiar: CNCSIS; Buget contract: 300 mil. Lei 

17. Membru contract: Sistem informatic distribuit pentru monitorizarea calităţii 
serviciilor publice de transport urban; Cod contract/anul: AMTRANS 
6C13/24.11.2003; Director contract: C. Oprean; Beneficiar: AMTRANS; Buget 
contract: 3236 mil. lei 

18. Membru contract: Soluţie e-business pentru mediul academic universitar; Cod 
contract/anul: Infosoc 34-07.11.2001; Director contract: C. Oprean; Buget 
contract: 937 mil. lei 

19. Membru contract: Proiectarea metodelor si instrumentelor statistice pentru 
capabilizarea si tinerea sub control a proceselor tehnologice de prelucrare in 
conformitate cu cerinţele sistemului QS 9000; Cod contract/anul: CALIST 
2128/2001; Director contract: C. Oprean; Beneficiar: CALIST; Buget contract: 
1410 mil. Lei 

 
b) Membru în contracte de cercetare cu companii: 
1. Membru contract: Studiu privind influenta managementului in realizarea 

indicatorilor economico-financiari si a cresterii competitivitatii economice la 
SNTGN TRANSGAZ SA Medias, Contract de cercetare stiintifica Nr. 288 din 
07.05.2010, Valoare contract: 10500 euro, Director proiect: Baltes N., 
perioada: 2010-2013  

2. Membru contract: Relaţia dintre stresul ocupaţional şi caracteristicile climatului 
organizaţional în Primăria Câmpulung; Contract de cercetare nr. 
7208/12.03.2008, obţinut de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe bază de 
competiţie 12125/24.02.2008, Director: M. Ţîţu; Buget: 2000 euro 
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3. Membru contract: Managementul fluxului informaţional. Analiza SWOT. Studiu 
de caz la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş; Contract de cercetare nr. 
18/06.03.2008, obţinut de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu pe bază de 
competiţie 3332/06.03.2008, caiet de sarcini 2899/26.02.2008, cod CPV 
74141100-0; Director: M. Ţîţu; Buget: 3100 euro 

4. Membru contract: Analiza variabilelor individuale şi organizaţionale ce asigură 
eficienţa personalului din structurile Hidroelectrica Sucursala Hidrocentrale 
Sibiu; Contract de cercetare nr. 393-17.04/21.02.2008, obţinut de Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu pe bază de competiţie 821/29.01.2008, cod CPV 
74141100-0; Director: M. Ţîţu; Buget: 3500 euro 

5. Membru contract: Analiza climatului organizaţional şi diagnoza la nivelul 
compartimentelor funcţionale la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Argeş; 
Contract de cercetare nr. 125/02.08.2006, obţinut de Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu pe bază de competiţie 125/02.08.2006, cod CPSA 7414.11; 
Director: M. Ţîţu; Buget: 1000 euro 

6. Membru contract: Îmbunătăţirea performanţelor manageriale la sucursala 
Hidrocentrale Curtea de Argeş în concordanţă cu standardul calităţii ISO 
9001:2001; Contract de cercetare nr. 124/02.08.2006, obţinut de Universitatea 
Lucian Blaga din Sibiu pe bază de competiţie 124/02.08.2006, cod CPSA 
7414.11; Director: M. Ţîţu; Buget: 1000 euro 

7. Membru contract: Implementarea sistemului de managementul calităţii in 
conformitate cu norma ISO 9001:2000; Perioada: 2003; Director contract: C. 
Oprean; Beneficiar: Unitatea executiva pentru finanţarea învăţământului 
superior şi a cercetării ştiinţifice universitare; Nr. contract: 118/02.06.2003, 
08/02.03.03, Valoare: 3500 USD 

8. Membru contract: Implementarea sistemului de managementul calităţii in 
conformitate cu norma ISO 9001:2000; Perioada: 2002; Director contract: C. 
Oprean; Beneficiar: S.C. POLIFLEX SRL; Nr. contract: 06/14.03.2002, 
08/02.03.03, Valoare: 3350 USD 

 
c). Proiecte finanţate din fonduri structurale: 

1. Formator in cadrul proiectului SMART INNOBUSINESS – Sprijin pentru 
antreprenoriat și dezvoltare de afaceri inovative- ID 140563 

2. Trainer în cadrul proiectului POCU/90/6.13/6.14/109018 Practica în întreprinderi 
simulate – SIMPRACT 2, perioada de implementare 25.06.2018-24.06.2020, 
derulat in Parteneriat: CNIPMMR si ULBS 

3. Expert pe termen lung în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113 - 
SIMPRACT - Tranziția de la școală la viața activă prin practică și crearea de 
întreprinderi simulate 

4. Formator în cadrul proiectului POSDRU/156/1.2/G/141729, Învățământ 
superior inovativ în managementul proiectelor prin utilizarea tehnicilor 
educaționale moderne 

5. Expert în cadrul proiectului de cercetare EVLIA nr. INTRA-5107984, cod 
SEE/D/0237/1.2/X, intitulat Making full value of good ideas by leveraging 
intellectual assets for financing SMEs in SEE, proiect finanțat prin competiție 
de Comisia Europeană, perioada 21.12.2012 și 31.10.2014 

6. Expert pe termen lung în cadrul proiectului POSDRU/88/1.5/S/60370 - 
Integrarea cercetării româneşti în contextul cercetării europene - burse 
doctorale, Durata contractului: 01.11.2009-01.11.2011 

7. Trainer în cadrul Programului Leonardo Da Vinci: Innovation of Transfer (ToI), 
Water Competences Model Transfer, Nr. DE/09/LLP-LdV/TOI/147230, buget: 
383.750 EUR 
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 Alte rezultate (in tehnologia IDIFR):  
 
1. 2011-2012 Certificate și diplome de participare la următoarele activități din 
cadrul proiectului "Excelență academică în învățământul la distanță și învățământul 
cu frecvență redusă – Un demers pentru calitate" :  
• 2012 - Participare la cursul de formare și perfecționare în managementul 
calității – principii de implementare a calității, indicatori și criterii de calitate și 
performanță în ID/IFR  
• 2012 - Participare la cursul de formare și perfecționare în editarea de 
materiale ID/IFR – materiale de studiu tipărite sau în format electronic ce combină 
tehnici interactive, audio, video și multimedia  
• 2012 - Participare la cursul Introducere în tehnologiile ID/IFR și conceptele 
de eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning  
• 2012 - Participare la cursul de formare și perfecționare în utilizarea 
platformelor ID/IFR și a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea și 
desfășurarea procesului educațional 
  
2. 2010 - Diploma de participare la simpozionul "Tendinte, inovatii, oportunitati 
in IDIFR: utilizarea tehnologiei informatice pentru educatia la distanta" 
 
3. 2002 - Certificat privind perfecționarea în tehnologia învățământului la 
distanță, Centre Universite-Economie d'Education Permanente, Université des 
Sciences et Tehnologies de Lille 

 

 
 

                 Data, 
                           Oprean-Stan Camelia                    18.03.2022 
 

 


