Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

IRIDON Gh. Anca-Mădălina

Adresă

Calea Cisnădiei nr.5, sc.A, ap.1, 550376 – Sibiu, România

Telefon

0040-269-233160

Mobil

0040-723-350681

E-mail

anca.iridon@ulbsibiu.ro

Naţionalitate

română

Data naşterii

31 martie 1972

Sex

:

feminin

Locul de muncă vizat /
Şef lucrări / Inginerie industrială
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

03.2004 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Şef lucrări titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea cursurilor, laboratoarelor şi proiectelor la disciplinele:
Proiectarea vestimentaţiei (curs, laborator, proiect – anul III Tehnologia Tricotajelor
și Confecțiilor, anul III Inginerie Economică Industrială), Bazele tehnologiei
confecțiilor textile I (curs, laborator – anul III T.T.C.), Bazele proceselor în confecții
(curs, laborator – anul III I.E.I.), Proiectare asistată de calculator a vestimentației
(curs, laborator – anul IV T.T.C.), Proiectarea formelor raţionale ale produselor
vestimentare (curs, aplicaţie – anul I master Optimizarea Tehnologiilor Textile),
Studiul timpului si normarea muncii în industria textilă (curs, seminar – anul III
T.T.C.), Procese și mașini pentru confecții textile (proiect – anul IV T.T.C. și anul IV
I.E.I.)

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei nr.10, 550024-Sibiu, România, tel:
0040-269-216062, fax: 0040-269-217887, Facultatea de Inginerie, Departamentul
Maşini şi Echipamente Industriale

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Educaţie şi cercetare – Învăţământ superior
10.2002 – 02.2004
Asistent titular
Pregătirea şi susţinerea laboratoarelor şi proiectelor la disciplinele: Bazele
tehnologiei tricotajelor, Bazele tehnologiei confecţiilor textile, Procese şi maşini de
tricotat, Procese tehnologice în confecţii, Procese şi maşini pentru confecţii,
Proiectarea îmbrăcămintei
Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei nr.10, 550024-Sibiu, România, tel:
0040-269-216062, fax: 0040-269-217887, Facultatea de Tehnologia Textilelor şi a
Produselor Alimentare, Catedra de Tehnologii Textile
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Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi cercetare – Învăţământ superior

Perioada

10.1999 – 09.2002

Funcţia sau postul ocupat

Preparator titular

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea laboratoarelor şi proiectelor la disciplinele: Bazele
tehnologiei tricotajelor, Bazele tehnologiei confecţiilor textile, Procese şi maşini de
tricotat, Procese tehnologice în confecţii, Procese şi maşini pentru confecţii,
Proiectarea îmbrăcămintei

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei nr.10, 550024-Sibiu, România, tel:
0040-269-216062, fax: 0040-269-217887, Facultatea de Tehnologia Textilelor şi a
Produselor Alimentare, Catedra de Tehnologii Textile

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada

Educaţie şi cercetare – Învăţământ superior
09.1998 – 09.1999

Funcţia sau postul ocupat

Preparator suplinitor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Pregătirea şi susţinerea laboratoarelor şi proiectelor la disciplinele: Bazele
tehnologiei tricotajelor, Bazele tehnologiei confecţiilor textile, Procese şi maşini de
tricotat, Procese tehnologice în confecţii, Procese şi maşini pentru confecţii,
Proiectarea îmbrăcămintei

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei nr.10, 550024-Sibiu, România, tel:
0040-269-216062, fax: 0040-269-217887, Facultatea de Tehnologia Textilelor şi a
Produselor Alimentare, Catedra de Tehnologii Textile

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
Perioada

Educaţie şi cercetare – Învăţământ superior
09.1997 – 08.1998
Cadru didactic asociat
Pregătirea şi susţinerea laboratoarelor şi proiectelor la disciplinele: Bazele
tehnologiei tricotajelor, Bazele tehnologiei confecţiilor textile, Procese şi maşini de
tricotat, Procese tehnologice în confecţii, Procese şi maşini pentru confecţii,
Proiectarea îmbrăcămintei
Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, Bd.Victoriei nr.10, 550024-Sibiu, România, tel:
0040-269-216062, fax: 0040-269-217887, Facultatea de Tehnologia Textilelor şi a
Produselor Alimentare, Catedra de Tehnologii Textile
Educaţie şi cercetare – Învăţământ superior
09.1997 – 08.1998

Funcţia sau postul ocupat

Profesor suplinitor

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Predare materii de specialitate: Bazele tehnologiei confecţiilor textile, Materii prime şi
materiale, Procese tehnologice de confecţionare a îmbrăcămintei, Utilaje şi instalaţii
pt. confecţii textile, Desen tehnic, Desen artistic;
Profesor diriginte anul I postliceală.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Grupul Şcolar de Ind.Uşoară Sibiu, str.Dealului, nr.2-4
Educaţie – Învăţământ preuniversitar

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

11. 2010
Manager de proiect/Certificat de absolvire
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Manager de proiect
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi
Inovării
2008-2010
Managementul proiectelor europene

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Inginerie
Studii universitare de masterat
2005 – 2008
Licenţiat în Ştiinţe economice / Diplomă de licenţă
Management

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Ştiinţe Economice
Studii universitare de licenţă
09.2005
Diplomă de participare
Proiectare asistată de calculator a produselor de îmbrăcăminte - programul GEMINI
CAD
Univ.Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie
06. 2002
Certificat de absolvire
Pregătirea personalului didactic

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – D.P.P.D.
1997 - 2004
Doctor inginer / Diplomă de Doctor
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Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti, Domeniul: Inginerie Industrială Tema:
„Contribuţii privind utilizarea rezultatelor cercetărilor antropometrice în proiectarea
pe criterii ştiinţifice a îmbrăcămintei pentru bărbaţi, grupa de vârstă 20-29 de ani”
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie
Studii doctorale
1996-1997
Magister / Diplomă de Studii Aprofundate
Optimizarea produselor şi tehnologiilor în industria confecţiilor textile

Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie
Studii aprofundate
1991 – 1996
Inginer / Diplomă de licenţă
Tricotaje-Confecţii Textile
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Tehnologia Textilelor şi a
Produselor Alimentare
Studii universitare
1986 – 1990
Operator prelucrare polimeri / Diplomă de bacalaureat
Chimie industrială

Liceul de filologie-istorie „O.Goga” din Sibiu
Studii liceale

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)
Autoevaluare

Română

Înţelegere

Vorbire

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare
conversaţie

Limba engleză
Limba germană

B2

B2

A2

A2

Scriere
la

Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

B2

B2

A2

A2

A2
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(*) 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 de colectiv;
- membru în Asociaţia Generala a Inginerilor din România (AGIR) din anul 2008.
abilităţi de organizare, conlucrare cu studenţii şi cu colegii;
coordonare lucrări de licenţă şi de disertaţie;
coordonare lucrări științifice grad didactic I, învățământ preuniversitar;
îndrumare lucrări pentru sesiuni ştiinţifice studenţeşti.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

-

Competenţe şi aptitudini
tehnice

- proiectarea constructivă a îmbrăcămintei, prin metode manuale și automatizate.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Alte specializări şi calificări

- bune cunoştinţe de operare PC.
- muzică (vioară, pian şi chitară)
- implementarea afacerilor
- categoria B din anul 1992
- Certificat curs de Training „Statistics in PT – From homogeneity and stability
testing to consensus means and proficiency assessment”, Second International
Proficiency Testing Conference, Sibiu, 2009;
- Diplomă curs „Utilizare modul de e-learning” în cadrul proiectului „Dezvoltare
regională prin educaţie flexibilă şi deschisă, implementarea unei platforme
complexe de e-educaţie la Universitatea L.Blaga din Sibiu”, 2010;
- Diplomă de participare - formare aferentă activităţii 8 „Elaborarea şi furnizarea
unui program de instruire pentru personalul universităţilor pentru utilizarea
instrumentelor TIC dezvoltate prin proiect, precum şi pentru îndrumarea
studenţilor cu dizabilităţi în utilizarea curentă a acestora” în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvoltarea şi implementarea unui program-pilot
integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoane cu
dizabilităţi”, Sibiu, 2012;
- Certificat de participare la Conferinţa Internaţională „Innovative solutions for
sustainable development of textiles and leather industry”, Oradea, 2012;
- Diplomă curs de formare postuniversitar DidaTec, organizat de Univ.Tehnică
Cluj-Napoca, la Facultatea de Inginerie a ULBS, 2013-2014
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Informaţii suplimentare

- membru în Consiliul Departamentului Mașini și Echipamente Industriale;
- membru în Consiliul Facultății de Inginerie, a ULBS;
- membru în Comitetul de organizare şi în Comisia Sesiunii de Comunicări
Ştiinţifice Studenţeşti;
- membru în Comisia de licenţă şi în Comisia de disertaţie;
- membru în Comisia de admitere pe facultate;
- membru în Colectivul de întocmire a orarului pe facultate;
- decan şi tutore de an;
- preşedinte al Comisiei de Bacalaureat în Dej (2006);
- președinte al Comisiei Centrale la Olimpiada Naţională de Industrie textilă și de
pielărie, Sf.Gheorghe (2015)
- președinte al Comisiei Concursului Județean ”New Designer” etapa I-IV, 20162019, Agnita;
- membru în comisii de definitivat, grad didactic II şi preşedinte al Comisiei de
susţinere a gradului didactic I (Ineu-2007 şi Sibiu-2008);
- conducător ştiinţific grad didactic I, 2014, 2017, 2019;
- 1 carte cu caracter didactic;
- 19 lucrări ştiinţifice publicate în Conferinţe Naţionale/Internaţionale, în Buletine
ştiinţifice naţionale şi în Reviste de profil din România;
- 5 contracte naționale de cercetare ştiinţifică (membru).
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