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INFORMAŢII PERSONALE

Prodea Laurențiu
Sibiu, Str. Johannes Honterus, Nr.33, Jud. Sibiu, 550018, România.
+40 269 217 928
laurentiu.prodea@ulbsibiu.ro
Sexul M | Data naşterii 30/04/1983 | Naționalitatea Român

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la)
Numele și adresa angajatorului

2007 - Prezent
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie, Str. Emil Cioran, Nr.4,
Sibiu, Jud. Sibiu. 550025, România. www.ulbsibiu.ro

Tipul activității sau sectorul de activitate
Funcția sau postul ocupat
Principalele activități și
responsabilități

Educație/Cercetare/Învățământ Superior.
Șef Lucrări / Manager Proiect.
▪ Activități didactice, cercetare, management proiect.
▪ Coordonare și implementare proiecte în cadrul Facultății de Inginerie și Universității.
▪ Coordonare echipe multidisciplinare în activități de cercetare și dezvoltare produs.
▪ Coordonare proiecte de diplomă și disertație.
▪ Coordonare echipe în proiecte educaționale, de evaluare și tehnice.
▪ Cursuri, semninarii, laboratoare și proiecte pentru Transportul Gazelor Naturale, Comprimarea și
lichefierea Gazelor Naturale, Mecanica Fluidelor, Politici și Strategii în Industria Gazelor Naturale.
▪ Manager tehnic - EU-StORe Creating European standards for open education and open learning
resources, Erasmus+, Strategic Partnership, KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices
Programme.
▪ Responsabil tehnic – Formarea profesională în domeniul securității și sănătății în muncă.
▪ Manager proiect - Dental implant abutments fatigue testing services.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută
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Septembrie 2015
Europe Link – LTD, București, România.
▪ Metode, principii, concepte - Management Organizațional.
▪ Management de proiect.
▪ Monitorizare, coordonare organizatorică.
Certificat de absolvire.
Prince 2 Foundation certificate in Project Management.
Februarie 2015
Expert Aktiv Group SRL, Bacău, România.
▪ Managementul proiectelor.
▪ Managementul contractelor.
▪ Managementul resurselor umane.
Certificat de absolvire.
Manager proiect.
Octombrie 2013
Academia Comercială din Satu Mare și TÜV Austria.
▪ Management educațional.
▪ Analiză privind metode de predare.
▪ Organizarea proceselor de învățare.
Certificat de absolvire.
Program de formare și conștientizare în asigurarea calității în I.D.
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Curriculum Vitae
Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Martie 2013 – Aprilie 2013
Universitatea Petrol –Gaze din Ploieşti, Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor.
▪ Tehnologii și procedee de sudare a conductelor.
▪ Metode nedistructive pentru controlul sudurilor.
▪ Organizarea şi supravegherea lucrărilor referitoare la realizarea şi sudarea conductelor de
transport gaze.
Certificat de absolvire.
Managementul lucrărilor de sudare pe conducte de transport.
August 2012 – Septembrie 2012
SC Info Center Group SRL.
▪ Management.
▪ Analiză privind impactul asupra mediului.
▪ Organizarea şi supravegherea auditului de mediu
Certificat de absolvire.
Manager al sistemelor de management de mediu.
Martie 2012
SC Svasta ICG SRL
▪ Management organizațional.
▪ Managementul proiectelor.
▪ Elaborare strategie inovare organizație.
Certificat de absolvire.
Manager de inovare.

Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Octombrie 2008 – Octombrie 2011

Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.

Septembrie 2007 – Iulie 2009

Principalele teme/abilități
profesionale

Diploma obținută
Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută
Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută
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Universitatea Petrol –Gaze din Ploieşti.
▪ Mine, petrol și gaze. Cercetare și inovare.
Doctor în domeniul ”Mine, petrol și gaze„

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie.
▪ Managament industrial.
▪ Managementul resurselor umane.
▪ Management informațional.
▪ Management financiar și analiză economică financiară.
▪ Managementul calității în sistemele de producție.
▪ Management strategic.
Master în Management Industrial.
Martie 2004 – Iunie 2004
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie.
▪ Autocad – Modelare 2D - 3D
▪ Proengineer – Modelare 2D - 3D
▪ Catia – Modelare 2D - 3D
Diplomă absolvire mediu CAD.
Octombrie 2002 – Iulie 2007.
Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti, Facultatea Ingineria Petrolului şi Gazelor /
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Inginerie.
▪ Transportul, comprimarea și distribuția gazelor naturale.
▪ Înmagazinarea gazelor naturale.
▪ Forajul sondelor.
▪ Aparate de măsură și control.
▪ Mentenanța sistemelor de transport gaze naturale.
Inginer Diplomat – Diplomă de inginer diplomat în transportul, depozitarea și distribuția
hidrocarburilor – Șef de promoție.
Prodea Laurențiu

Curriculum Vitae
Data (de la – până la)
Numele și felul organizației
furnizoare de educație sau training.
Principalele teme/abilități
profesionale
Diploma obținută

Iunie 1998 – Iunie 2002
Colegiul național “Octavian Goga” Sibiu.
▪ Cursuri aferente specializării Matematică-Fizică-Engleză Intensiv.
Diplomă de bacalaureat.

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

Germană

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Avansat

Franceză

VORBIRE

Avansat

Avansat

Avansat

Specificaţi nivelul
Avansat

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Mediu

Mediu

Începător

Începător

Începător

Specificaţi nivelul
Începător

Specificaţi nivelul
Începător

Specificaţi nivelul
Începător

Specificaţi nivelul
Începător

Specificaţi nivelul
Începător

Competențe de comunicare

▪ Foarte bune abilități de comunicare, dobândite prin experiența proprie în calitate de cadru didactic
universitar, membru în diferite comisii de evaluare interdisciplinare și proiecte la care am participat.

Competențe
organizaționale/manageriale

▪ Dinamic, sociabil, flexibil.
▪ Adaptare rapidă la un mediu de lucru profesionist, spirit organizatoric, perseverență,
răbdare, ingeniozitate, onestitate.
▪ Gândire analitică și strategică.
▪ Capacitate de a construi, coordona și motiva echipe de lucru.
▪ Creativitate.
▪ Consecvență, promptitudine și acuratețe în organizarea, planificare și implementarea obiectivelor
stabilite.
▪ Focalizare pe sarcini și rezultate.
▪ Corectitudine și rapiditate în luarea deciziilor.
▪ Expertiză tehnică în domeniul „Mine, petrol și gaze”.
▪ Realizarea unui climat de muncă optim prin asumarea responsabilității pentru efectele acțiunilor
proprii sau ale structurii coordonate.
▪ Competențe logistice și administrative.
▪ Coordonator a peste 100 de lucrări științifice, disertație și proiecte de diplomă în domeniul
„Mine, petrol și gaze”.

Competențe dobândite la locul
de muncă

▪ Capacitatea de a lucra în echipă
▪ Orientare către rezultate.
▪ Abilități de comunicare și ascultare.
▪ Capacitatea de a lucra eficient sub presiune.
▪ Capacitate de multitasking.
▪ Foarte bună cunoaștere a etapelor de proiectare, execuție, control și mentenanță a obiectivelor
aparținând Sistemului Național de Transport Gaze Naturale

Competențe digitale

Procesarea
informației

Comunicare

Creare de
conținut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Specificaţi nivelul

Project Management Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent
Windows, Mac OS Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Microsoft Office Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Autocad, Catia, Solid Edge,
ProEnginnering Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent
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Photoshop, Java, HTML Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent.

▪ Dețin competențe foarte bune de utilizare a calculatorului și a echipamentelor periferice precum și a
pachetelor de editare documente și operare sistem.
Alte competențe

Permis de conducere
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▪ Competențe profesionale şi de expertiză tehnică, dobândite în cadrul diferitelor proiecte, unde am
găsit o rezolvare imediată şi eficientă problemelor cu care m-am confruntat.
▪B

Prodea Laurențiu

