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INFORMAŢII PERSONALE Cismaş (născută Brumar) Ioana-Cristina  
 

  

 Str. dr. I. Raţiu, Nr. 5-7, Sibiu, 550012, România 

 +40-269-216642      

cristacismas@gmail.com 

http://webspace.ulbsibiu.ro/cristina.brumar/html/index.html   

Sexul F | Data naşterii 11/02/1983 | Naţionalitatea română  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

  
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

01.03.2018 – prezent  Asistent univ. drd. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, str. dr. I. Raţiu, nr. 5-7,  Sibiu, 550012, 
România, http://stiinte.ulbsibiu.ro/contact.php 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniile geometriei computaționale, rețelelor de 
calculatoare, ciberneticii şi statistici, ingineriei memetice, dezvoltării sustenabile, managementului 
proceselor, modelării, scenariilor what-if în medii deschise, dinamice şi nesigure.  

Învăţământ / Educaţie şi formare 

 

01.10.2016 - prezent 

 
Secretar, grad „S” 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, str. dr. I. Raţiu, nr. 5-7,  Sibiu, 550012, 
România, http://stiinte.ulbsibiu.ro/contact.php 

Activitate administrativă, calcul bugete, informare studenţi cu privire la activitățile aferente facultății 

Învăţământ / Educaţie şi formare 

 

2007 - 30.09.2016 

 
Expert consultant, grad „S” 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, str. dr. I. Raţiu, nr. 5-7,  Sibiu, 550012, 
România, http://stiinte.ulbsibiu.ro/contact.php 

Activitate administrativă, calcul bugete, informare studenţi cu privire la granturile Erasmus 

Învăţământ / Educaţie şi formare 

01.03.2006 – 30.09.2016  Preparator univ. drd. 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe, str. dr. I. Raţiu, nr. 5-7,  Sibiu, 550012, 
România, http://stiinte.ulbsibiu.ro/contact.php 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniile geometriei computaționale, rețelelor de 
calculatoare, dezvoltării sustenabile, managementului proceselor, modelării. 

Învăţământ / Educaţie şi formare 

2015 Competența de a învăța  

 Certificat de absolvire la programul de inițiere / perfecționare / specializare pentru ocupația 

Competența de a învăța, organizat de  Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, octombrie – 

noiembrie 2015 
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COMPETENȚE  PERSONALE   

2014-2015  Curs de perfecționare cu formatori internaționali  

 Diplomă de participare în cadrul proiectului ,,UNIVERSITARIA – școală de didactică 

universitară și cercetare științifică avansată”, POSDRU/157/1.3/S/135590 alături de 

Universitatea de Vest din Timişoara - Beneficiar, ASE Bucureşti, London Metropolitan 

University, UEFISCDI şi Institutul de Ştiinţele Educaţiei Bucureşti; am participat la cursurile 

Modulului II - Modul de cercetare ştiinţifică avansată (cu următoarele cursuri: Deontologia 

cercetării şi logica discursului ştiinţific; Vizibilitatea internaţională a produselor cercetării - revistele 

cotate ISI; Managementul proiectelor şi granturilor de cercetare; Metode de cercetare şi 

interpretarea statistică a datelor) 

2012-2013 Curs de  perfecţionare  

 Certificat pentru participarea la cursul cu titlul „Introducere în tehnologiile ID/IFR şi 

conceptele de eLearning, Blended Learning, Open and Distance Learning”, din cadrul 

proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă 

– un demers pentru calitate” (POSDRU/86/1.2/S/61878); 

 Certificat pentru participarea la cursul de formare şi perfecţionare în editarea de materiale 

ID/IFR – materiale de studiu tipărite sau în format electronic ce combină tehnici interactive, audio, 

video şi multimedia, din cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi 

învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate” (POSDRU/86/1.2/S/61878); 

  Certificat pentru participarea la cursul de formare şi perfecţionare în managementul 

calităţii – principii de implementare a calităţii, indicatori şi criterii de calitate şi performanţă în 

ID/IFR, din cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul 

cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate” (POSDRU/86/1.2/S/61878); 

 Certificat pentru participarea la cursul de formare şi perfecţionare în utilizarea 

platformelor ID/IFR şi a tehnologiilor TIC în planificarea, organizarea şi desfăşurarea 

procesului educaţional, din cadrul proiectului „Excelenţă academică în învăţământul la distanţă 

şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un demers pentru calitate” (POSDRU/86/1.2/S/61878); 

 Diplomă de participare la cursurile de formare şi perfecţionare în cadrul proiectului 

„Excelenţă academică în învăţământul la distanţă şi învăţământul cu frecvenţă redusă – un 

demers pentru calitate” (POSDRU/86/1.2/S/61878); 

 Certificat de participare la programul de formare în specializarea “mentorat educaţional”, 

organizat la Sibiu în cadrul proiectului-pilot “Dezvoltarea şi implementarea unui program pilot 

integrat pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru personae cu dizabilităţi”, 

POSDRU/86/1.2/S/63951. 

Septembrie 2010  Curs  

 Diplomă de 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 „Lucian Blaga” din Sibiu”); 

Mai 2008  Curs  

 Certificat de absolvire: Manager al sistemului de management al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale, Certificat de absolvire: Manager al sistemelor de management de calitate, 

Certificat de absolvire: Manager al sistemelor de management de mediu. 

2014-prezent Doctorat – în curs  

 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Domeniu de doctorat: Cibernetică și statistică 

2005-2007  Master   

 Diplomă de master în Tehnologia Informaţiei, Catedra de Informatică, Facultatea de Ştiinţe, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

2001-2005  Licenţă   

 Diplomă de licenţă în Matematică-Informatică, Catedra de Matematică-Informatică, Facultatea 
de Ştiinţe, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

1997-2001  Liceu   

 Colegiul Naţional “Andrei Şaguna” din Braşov, Specializare: Matematică – Fizică 
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Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză Foarte bine  Bine Bine Bine Foarte bine 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză Bine  Bine Satisfăcător Satisfăcător Satisfăcător 
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 
 

Competenţe de comunicare  ▪ Participările la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale, proiecte mi-au dezvoltat aptitudinile 
organizatorice, mai ales în ceea ce priveşte comunicarea şi lucrul în echipă. 

Competenţe informatice  ▪ Utilizare calculator (pachetul Office, Java, HTML, Php, Mysql), utilitarul ADONIS de modelare a 
proceselor economice, creare şi întreţinere pagini Web. 

Alte competenţe  ▪ Promovarea modulului pedagogic, spirit organizatoric, spirit de echipă, adaptabilitate, perspicacitate, 
deschidere spre nou, curiozitate, intuiţie, dinamism. 

Permis de conducere  ▪ Categoria B
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

Publicaţii 

 

Proiecte 

(membru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferinţe 

 

 

Afilieri 

▪  39 de articole (http://webspace.ulbsibiu.ro/cristina.brumar/html/cercetare.html) 
 

▪ BINNET – Business Informatics Network in Common Europe, ERASMUS 28535-IC-I-2003-1-AT-
ERASMUS-PROGUC-1, (2005-2008);  

 

▪ NODES – Creation of European Network of Multimedia Resource Centre for Adult Training, Socrates 
Programme GRUNTDVIG 1 – European Cooperation Projects 225891-CP-1-2005-1-FR-Gruntwig-
G1, (2005-2008);  

 

▪ DANTE (Socio-Cultural Models Implemented Through Multi-Agent Architecture For E-Learning), 
contract no. 73-CEEX-II-03 from 31.07.2006, funded by “Centrul Naţional de Management de 
Programe” (CNMP), (2006-2008). 

 

▪ SIDPOP -  Instrument suport pentru luarea deciziilor în domeniul managementului poluanților 
organici persistenți. Studiu de caz: Bazinul Hidrografic Mureș,  proiect finanțat prin Programul RO04 
- Reducerea Substanţelor Periculoase prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 (EEA Grants) 

 
 
 
 

 
 

▪ Membru al comitetului de organizare a 6 conferinţe internaţionale şi 4 conferinţe naţionale pentru 
studenţi 

 

▪ Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR)  

http://webspace.ulbsibiu.ro/cristina.brumar/html/cercetare.html

