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Informaţii personale 

Nume / Prenume ISAC CLAUDIA ADRIANA 

Adresă(e) Bd. 1 Decembrie 1918, bl.95, Petroșani, România, 332019 

Telefon(oane) 0254 542580, int. 295, Mobil: 0722878719 

E-mail(uri) isacclaudia@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat Director de departament 

Experienţa profesională 

Perioada 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Societatea Antreprenorială Studențească SAS UPET 

Activităţi si 

responsabilităţi principale 
Responsabilități privind organizarea activităților de sprijinire, dezvoltare şi 

încurajare a competențelor antreprenoriale ale studenților; 

Organizarea de activităţi de mentorat pentru studenţi 

Organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc.; 

Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de finanțare 

de tip FDI, a proiectelor finanțate de către consiliul județean, administrația publică 

locală sau instituții neguvernamentale. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Petroșani 

Universității, nr 20, 332006 Petroșani 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Învățământ superior 

Perioada 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director Departament Științe Economice 

Activităţi si 

responsabilităţi principale 
Responsabilități privind organizarea activităților didactice la programele de studii 

de licență, masterat și postuniversitare; 

Întocmirea dosarelor de evaluare ARACIS pentru programele de studii de licență 

și masterat; 

Planificarea și coordonarea activităților de evaluare a cadrelor didactice; 

Planificarea și raportarea activităților de cercetare științifică din cadrul 

departamentului; 

Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-

dezvoltare. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Petroșani 

Universității, nr 20, 332006 Petroșani 

mailto:isacclaudia@gmail.com
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Învățământ superior 

Perioada 2012 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Științe 

Activităţi si 

responsabilităţi principale 

Coordonarea activităților didactice derulate la studiile universitare de licență și 

masterat organizate în cadrul Facultății de Științe; 

Managementul calității proceselor didactice și de cercetare de la nivelul Facultății de 

Științe; 

Coordonarea activității de raportare a rezultatelor obținute în cercetarea științifică și 

publicistică realizată de cadrele didactice din facultate;  

Coordonarea procesului de autorizare și evaluare periodică/reacreditare a 

programelor de  studii universitare de licență și masterat aflate în oferta Facultății de 

Științe; 

Participare la organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile de 

licență și master; 

Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-

dezvoltare. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Petroșani 

Universității, nr 20, 332006 Petroșani 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Învățământ superior 

Perioada 2009 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct Departamentul de Învățământ la distanță 

Activităţi si 

responsabilităţi principale 
Responsabilități privind organizarea activităților de coordonare și tutoriat pentru 

cele trei programe de studii din domeniul economic care se desfășoară și sub 

forma învățământului la distanță. Coordonarea echipelor privind întocmirea 

dosarelor de evaluare ARACIS a celor trei programe de studii.  

Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-

dezvoltare. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Petroșani, Universității, nr 20, 332006 Petroșani  

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
Învățământ superior 

Perioada Octombrie 1996-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, Asistent universitar, Lector universitar, Conferenţiar 

universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Activităţi didactice de predare a cursurilor și seminariilor universitare, activități 

de elaborare a lucrărilor de specialitate și implementarea proiectelor de cercetare 

ştiinţifică  

Discipline predate: Antreprenoriat, Planificare strategică, Diagnosticare strategică, 

Previziune macroeconomică, Strategiile organizației, Strategii de afaceri, 

Economia întreprinderii. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea din Petroşani 

Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Învăţământ superior 
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Perioada 1995-1996 

Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Activităţi legate de fundamentarea economică a proiectelor de cercetare și 

proiectare din domeniul minier 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Institutul de Cercetări şi Proiectări Miniere, Str. Mihai Viteazul, nr. 3, Petroşani, 

România, www.icpm.ro 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

Cercetare și proiectare 

Perioada 1988-1990 

Funcţia sau postul ocupat Învățător titular 

Activităţi şi 

responsabilităţi principale 

Predare și organizare de activități școlare și extrașcolare, instruirea și educarea 

copiilor cu vârstă școlară din ciclul primar 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Scoala Generală nr.2 Lupeni 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 

  Educație 

Educaţie şi formare 

Perioada  1998-2005 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Doctor în ramura de ştiinţă Economie, domeniul Management 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Perfecţionarea activităţii manageriale în industria 

energetică 

Capacitatea de a adopta şi implementa metode moderne de management având 

drept scop perfecţionarea activităţii manageriale 

Competențe de cercetare în domeniul managementului  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau 

internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma 

obţinută  
 Master în  specializarea Baze de date şi comerţ electronic, domeniul 

Informatică 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Abilităţi privind proiectarea şi utilizarea bazelor de date. 

Competenţe privind derularea afacerilor electronice prin intermediul Internetului și 

elemente de securitate în Internet 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Studii universitare de masterat 

Perioada 1990-2005 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Economist, specializarea Management în industrie 



Pag. 4/8 - Curriculum vitae  
ISAC CLAUDIA ADRIANA 
 

 

 

 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi teoriilor economice, precum şi 

a principiilor şi metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice 

economiei de piaţă; Elaborarea planurilor de afaceri şi a politicilor de marketing 

ale organizaţiilor; Capacitatea de previziune, organizare şi coordonare a 

activităţilor agenţilor economici; Înţelegerea şi utilizarea adecvată a metodelor şi 

instrumentelor financiar-contabile în gestiunea entităţilor economice. Abilităţi de 

comunicare, negociere şi antrenare. 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Perioada 1984-1988 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Invățător 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cunoașterea, înţelegerea și utilizarea conceptelor și teoriilor pedagogice, 

didactie și psihologice specific invățământului primar.  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul Pedagogic Deva 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Studii liceale 

Perioada  2016 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Lider Award 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Educația nonformală a tinerilor 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

The Duke of Edinburgh”s International Award Romania 

Perioada  2013 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Program de instruire și formare a competențelor în managamentul și tehnologia 

învățământului la distanță și a invățământului cu frecvență redusă  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Standarde de calitate pentru învățământul la distanță și a invățământul cu frecvență 

redusă elaborate de ARACIS, Tehnologii e-Learning 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Agenția Română de Evaluarea Calității în Învățământul Superior 

Perioada  2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Expert evaluator 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Managementul calității în învățământul superior. Evaluarea externă a programelor de 

studii oferite prin învățământul la distanță. 
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Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Agenția Română de Evaluarea Calității în Învățământul Superior 

Perioada  2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Certificate in Executive Coaching 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Dobândirea abilităților de coaching bazate pe un corpus psihologic solid 

pentru a promova dezvoltarea clientului, pentru a încuraja inovațiile și a 

aprofunda înțelegerea. 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Asociaţia de Coaching Executiv şi de Afaceri pentru dezvoltare 

sustenabilă 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma 

obţinută 

Curs de instruire desfăşurat pentru operator procesare text și imagine în cadrul 

proiectului POSDRU/7/1.3/64273 „Dezvoltarea resurselor umane din 

învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Utilizarea softului de e-Learning LECTORA pentru desfășurarea activităților 

didactice la programele de studii organizate sub forma învățământului la distanță 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

SC Memory SRL Hunedoara 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Operator procesare text și imagine 

Perioada  2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Manager de proiect 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe privind conducerea eficientă a ansamblului activităţilor unui proiect: 

stabilirea scopului proiectului, identificarea cerinţelor de management al 

proiectelor, stabilirea activităţilor proiectului, gestiunea realizării costurilor şi 

resurselor operaţionale pentru proiect, managementul riscurilor, managementul 

echipei de proiect, managementul comunicării în cadrul proiectului, managementul 

calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Perioada  2009 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Formator de formatori 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Abilităţi de comunicare, lucru în echipă, planificare şi organizare, responsabilizare, 

creativitate, deschidere pentru învăţarea continuă 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Fundaţia Muncii, Hunedoara, Deva 

Perioada 2009 
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Calificarea / diploma 

obţinută 
Auditor intern / Certificat de Auditor intern  

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe privind aplicarea cerintelor standardelor SR EN ISO 9001:2008 si SR 

EN ISO 19011:2003 în cadrul auditurilor interne.  

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  
AJA Academy   

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Curs postuniversitar „Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Aptitudini de proiectare a demersului didactic  

Utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate în domeniul predării 

disciplinelor economice 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e)  Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
B2 

Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Capacitate de comunicare şi spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective, dinamism și seriozitate, 

spirit organizatoric 

Alte competenţe şi 

aptitudini 

Aptitudinea de a acumula noi cunoştinţe, capacitate de analiză şi sinteză, 

flexibilitate în gândire, consecvenţă în realizarea obiectivelor profesionale 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, 

Excel™ şi PowerPoint™). 

Cunoaşterea unor programe de contabilitate şi gestiune (Ciel, Saga) 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare 

 

 Apartenența la asociaţii profesionale: Societatea Academică de 

Management din România; Asociația Femeilor Universitare din România 

(AFU); Asociaţia Institutul Social Valea Jiului (AIS VJ); 

 Vicepreședinte Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Petroşani 

(ALUMNI) (2012-prezent); 

 Membru în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS, comisia C6 Științe 

Economice I; 

 Membru al Advisory Board al Annals of the University of Petroşani, revistă 

recunoscută de către CNCSIS în categoria B+; 

 Editor al Revistei Studențești Pro Antreprenor; 
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  Membru în Departamentul de relaţii cu mediul universitar şi de cercetare 

ştiinţifică din ţară şi străinătate din cadrul Asociației Facultăților de 

Economie din România (2016-prezent); 

 Secretar Științific al Catedrei de Științe Economice (2004-2008) 

 Membru în Departamentul de evaluare a activității personalului didactic și 

de cercetare din cadrul Asociației Facultăților de Economie din România 

(2012-2016); 

 Președinte Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii, Facultatea de 

Științe (2012-2016); 

 Director al programului de studii postuniversitare Managementul serviciilor 

în instituțiile publice (2011-2019); 

 Director al programului de studii de masterat Managementul strategic al 

afacerilor (2009-2012); 

 Coordonator Cerc Științific Studențesc Antreprenoriat și Turism. 

Activitatea de cercetare 

științifică 

 

Proiecte de cercetare – dezvoltare sau granturi în perioada 2008-2019 

 Manager de proiect "EU – ANTREPRENOR – creșterea participării 

studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin 

inovare antreprenorială”, Contract POCU/379/6/21/ cod proiect 125144, 

Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6 Educație 

și competențe, Obiectiv specific: OS.6.7, 6.9, 6.10, Solicitant Universitatea 

din Petroșani, perioada de derulare 27 mai 2019 – 26 mai 2021, valoare 

7882623,52 lei; 

 Asistent proiect  CNFIS-FDI-2017-0407 ”Fii antreprenor, fii activ în S.A.S. 

UPET!”, Beneficiar: Universitatea din Petroșani, Valoare 90400 lei, Perioada 

de derulare: iunie-decembrie 2019; 

 Asistent proiect  ”START- Upet: Studenți Antreprenori pentru România de 

Mâine, pregătiți la Universitatea din Petroșani”, CNFIS-FDI-2018-0302, 

Beneficiar: Universitatea din Petroșani, Valoare 70400 lei, Perioada de 

derulare: iunie-decembrie 2018; 

 Director de proiect  ”Fii antreprenor, Fii activ în S.A.S. – UPET”, Proiect 

CNFIS-FDI-2017-0407, Beneficiar: Universitatea din Petroșani, Valoare 

45000 lei, Perioada de derulare: iulie-decembrie 2017; 

 Expert pe termen lung, „Studenţi ancoraţi în realitate”, Număr de 

identificare POSDRU/189/2.1/G/156053, Programul Operaţional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea 

învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 

intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Beneficiar: 

Universitatea din Petroşani; 2015, Valoare: 331.714 lei; Director: Prof. univ. 

dr. habil. Edelhauser Eduard; 

 Expert pe termen scurt, Asigurarea calității în învățământul superior prin 

elaborarea și pilotarea metodologiilor de abilitare și auditare (a resurselor 

umane), Proiect POSDRU, 2014,   Axa 1 Educație și formare; 1.2. 

Învățământ superior, Valoare: 13.386.711 lei; Beneficiar: UEFISCDI; 

Directori proiect: Adrian Curaj, 

 Membru în echipă „The Emergence of Southern Multinationals and their 

Impact on Europe”, COST 281/2009 Brussels, Action IS0905 în perioada 

2010-2012, perioada de derulare a proiectului: 2010-2014, valoare: 70.000 

Euro; Director: Louis BRENNAN, Trinity College, Dublin. 
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 Activitatea de cercetare științifică 

 Autor/coautor la 5 articole publicate în reviste și proceeding-uri 

indexate ISI Web of Science 

 Autor/coautor la 61 articole sau studii publicate în reviste indexate în 

baze de date internaționale 

 Autor/coautor la 42 de lucrări publicate în volumele unor conferințe 

internaționale de specialitate 

 Autor/coautor la 14 cărți de specialitate apărute în edituri recunoscute 

pe plan național și internațional; 

 Autor/coautor la 5 monografii şi manuale universitare 

  

27.11.2019 

Conf.univ.dr.ec. ISAC Claudia 

 


