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Informaţii personale
Nume / Prenume FLOREA MARIN

Adresă(e) Facultatea de Inginerie, strada Emil Cioran nr. 4, 500025 Sibiu, Romania
Departamentul de Maşini şi Echipamente Industriale

Telefon(oane) 0040-0369-402103

E-mail(uri) marin.florea@ulbsibiu.ro

Naţionalitate(-tăţi) română

Starea civilă căsătorit

Data naşterii 01.07.1960, Sibiu

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Şef lucrări / Inginerie industrială

Experienţa profesională

Perioada 1993 – 2006, 2013 – 2016, 

Funcţia sau postul ocupat Şef de  lucrări titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică
Experienţă în programe / proiecte naţionale

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 10, 550024 Sibiu. 
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi cercetare - Învăţământ superior

Perioada 2006 - 2013

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică
Experienţă în programe / proiecte naţionale

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei nr. 10, 550024 Sibiu.
Tel: 0040-269-216062, fax: 0040-269-217887

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Educaţie şi cercetare - Învăţământ superior

Perioada 1984 - 1993

Funcţia sau postul ocupat Designer 

Activităţi şi responsabilităţi
principale

proiectarea desenelor orientale pentru stofe, pături, covoare şi mochete, prezentarea
produselor textile la târguri şi expoziţii, grafica publicitară proiectarea asistată de
calculator a desenelor pentru covoare mecanice jacquard

Numele şi adresa
angajatorului

Întreprinderea "Textila" (COVTEX SA) Cisnădie, Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Industrie textilă
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Educaţie şi formare
Perioada 2003 – 2011

Calificarea / diploma obţinută Diploma de DOCTOR

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Doctorat în  Inginerie Industrială
“Studiul posibilităţilor de diversificare a desenului pentru covoare dublu-pluş la maşina de 
ţesut cu jacquard electronic”

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – Facultatea de Textile-Pielărie
Bulevardul Dimitrie Mangeron, nr. 53, 700025 Iaşi

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii doctorale

Perioada 1980 – 1984

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de LICENŢĂ

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Pictură – Grafică – Sculptură, Restaurare, Profesor de desen
Pictură, - Restaurare, Profesor de desen

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Institutul Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” Bucureşti

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii universitare

Perioada 1975 – 1979

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de BACALAUREAT

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Arte plastice şi decoraţiuni

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul pedagogic din Sibiu

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii liceale

Perioada 1971 – 1975

Calificarea / diploma obţinută Gimnaziu

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Arte plastice şi decoraţiuni

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Liceul de Muzică şi Arte Plastice din Sibiu

Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Studii gimnaziale

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceză B1 Bine B2 Bine A2 Satisfăcător A2 Satisfăcător A2 Satisfăcător

Limba engleză B1 Bine B2 Bine A2 Satisfăcător A2 Satisfăcător A2 Satisfăcător

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

Competenţe şi abilităţi sociale -  spirit de echipă, abilităţi de comunicare, capacitate de adaptare
-  comunicare interactivă, implicare în activitatea colectivului şi a facultăţii

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- spirit organizator, conlucrare cu colegii
- experienţă managerială în proiecte naţionale şi internaţionale 
- experienţă în organizarea de conferinţe
- coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie

Competenţe şi aptitudini tehnice - Arte Plastice şi Decorative
- Design Industrial Textil
- Aplicaţii software în Design Industrial Textil, Tehnoredactare Publicaţii, 
Grafica de Calculator

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- Cunoştinţe foarte bune de operare PC şi hardware. 
- OS: Linux,  Mac OS X, Android, Microsoft.
- Grafică vectorială şi raster, Office, etc.

Competenţe şi aptitudini
artistice

- Arte plastice şi decorative
- Design
- Fotografie

Alte competenţe şi aptitudini -  sociabilitate, altruist, înţelegere intuitivă a celorlalţi

Permis(e) de conducere Categoria B

Hobby IT, lectura, fotografia, electronica, mecanica, cinematografia, muzica

Sibiu, 17.01.2016 Marin Florea  
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