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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DEAC CRISTIAN-VALERIU 

Adresă(e) Str. Râului nr. 4, 550137, Sibiu, jud. Sibiu, România 

Telefon(oane) 0040-269-217928 Mobil: 0040-749-061590 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) cristian.deac@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 12.07.1970 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Conferențiar universitar dr. ing. 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.09.1995-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator (1995-1997), asistent universitar(1997-2001), şef de lucrări (2001-2006), conferenţiar 
universitar (2006-prezent) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, laboratoare și proiecte la disciplinele Studiul Materialelor, Știința și Ingineria 
Materialelor, Tehnologii de Valorificare, Depozitare și Management al Deșeurilor etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie, str. Emil Cioran nr. 4, 550025 Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior  
  

Perioada 01.07.1994-01.06.1995 

Funcţia sau postul ocupat inginer proiectant  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea asistată de calculator a produselor firmei 

Numele şi adresa angajatorului Biotechnik S.R.L., str. E.A. Bielz nr. 86, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare și producere aparatura pentru laboratoare medicale  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 01.11.1997-11.07.2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria Materialelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctorat 
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Perioada 01.10.1994-15.07.1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Proiectare Tehnologică în Sisteme Integrate de Maşini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 15.09.1989-15.07.1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Maşini-Unelte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

Perioada 15.09.1985-15.06.1989 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profilul matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică-fizică nr. 1 "Samuel von Brukenthal" Sibiu  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

liceu 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Am coordonat peste 40 de proiecte de licenţă şi lucrări de diplomă ale studenţilor din Facultatea de 
Inginerie din Sibiu 

- În ultimii doisprezece ani am fost constant decan de an şi/sau îndrumător de grupă la diverse grupe 
de studenţi din Facultatea de Inginerie 

- Am coordonat activitatea cu studenţii masteranzi în cadrul cursurilor tip ID din domeniul Ingineriei 
Gazelor Naturale, în cadrul proiectului european CELGAS (2005-2007) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Abilităţi de utilizare a aparaturii specifice laboratoarelor de metalografie 

- Domenii tehnice de competenţă: Știința și Ingineria Materialelor, Turnarea materialelor neferoase, 
Tehnologia Construcţiilor Sudate, Managementul Deşeurilor, Energii Regenerabile 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Abilităţi de utilizare a calculatoarelor personale, a programelor din pachetul MS Office, a programului 
AutoCAD etc. 

 

Permis(e) de conducere      B 
   

 


