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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PURCAR, Carmen-Maria  

Adresă Str. Ceferiştilor, nr. 49, Sibiu, cod poştal 550291, România 

Telefon  Mobil: 0736650515 

  

E-mail(uri) carmen.purcar@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 13.05.1962 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Cadru didactic 

 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din octombrie 1990 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar – şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniul ingineriei mecanice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei nr. 10, cod poştal 550024, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada    
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Educaţie universitară 
 
septembrie 1996- septembrie 1990 
inginer tehnolog 
urmărirea productiei si rezolvarea problemelor din domeniu controlului tehnic 
IM Mârşa, str. Uzinei nr. 1, Mârşa, jud. Sibiu, cod postal 555250 
Inginerie mecanica 

  

Educaţie şi formare  
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Perioada 
Calificarea/ diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea/ diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Ianuarie 2016 
Certificat de absolvire: Pedagog de recuperare 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
 
Ianuarie 2016 
Certificat de absolvire: Dezvoltator de e-learning 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
 
 
 
 
Oct. 2014- iulie 2015 
Modulul psihopedagogic – Nivel 1 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
26.10 – 05.11.2015 
Competenţa de a învăţa – certificat de absolvire 
Competenţa de a învăţa 
 
Universitatea de Vest din Timişoara 
 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

  
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

 
 
Decembrie 2013 
Excelenţa în predare. Exemple de bune practici – certificat de participare 
 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
Decembrie 2013 
Strategii didactice centrate pe student - certificat de participare 
 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
August 2012-martie 2013 
Program de formare în blended-learning şi tehnologii educaţionale moderne pentru 
învăţământul universitar 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
ISCED 5 
 
 
Iunie 2011 
Certificat absolvire modul ”Managementul resurselor si sustenabilitate” 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
 

  03.11.2010-18.11.2010 
Certificat de absolvire curs Manager Proiect 
SC First Job School 
Specializare 
 
 
Septembrie 2010 
Diplomă de curs: Utilizare modul de e-learning” 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
 
19.07.2010-13.08.2010 
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Calificarea / diploma obţinută Inspector de specialitate Protecţia muncii 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC PM &PSI Consulting SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada Februarie-martie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională-curs postuniversitar 

  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1996-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Inginerie Industrială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-doctorand in domeniul ingineriei industriale – tehnologii neconvenţionale; titlul tezei: „Contribuţii 
privind precizia prelucrărilor de profilare prin eroziune electrică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

 
Perioada 

Calificarea/ diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

Perioada 

 
Octombrie 1998 
Atestat curs „Proengineer” nivel 2 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 
 
 
 
1981-1986 

Calificarea / diploma obţinută -inginer în domeniul mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-student 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Cluj-Napoca, secţia Tehnologia Construcţiilor de Maşini din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2  B2  B1  B1  B1 

Limba franceză   A1  A2  A2  A1  A2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -lucrez bine în echipă, deschisă la nou 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-desfăşor acţiuni de cerc ştiinţific studenţesc 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice --măsurări dimensionale 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-lucrez în mai multe programe de calculator:  Word, Excel, PowerPoint, Catia 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere B2 
  

Informaţii suplimentare Lucrez ca voluntar în cadrul „Asociaţiei de Poveste” din Sibiu 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 
 

Data: 20.11.2020 


