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Curriculum vitae 
Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Costea, Marioara 

Adresă(e) Sibiu, str. Fundătura Brazilor 12, jud. Sibiu 

Telefon(oane)  Mobil: 0745 433845 

Fax(uri)  

E-mail(uri) marioara_costea@yahoo.com; marioara.costea@ulbsibiu.ro;  

Naţionalitate(-tăţi)    Română 

Data naşterii 15.07.1966 

Sex Feminin 

Locul de muncă / 
Domeniul ocupaţional 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU, FACULTATEA DE ŞTIINŢE, 
Departamentul de ŞTIINŢE ALE MEDIULUI,  FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT,  
cadru didactic (lector dr.). 

Experienţa profesională  

Perioada 1 martie 2007 – prezent – UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU, FACULTATEA DE 
ŞTIINŢE, Departamentul de ŞTIINŢE ALE MEDIULUI,  FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI 
SPORT 

1 octombrie 1996 – 1 martie 2007 – cadru didactic la UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE     
CANTEMIR” BUCUREŞTI, FACULTATEA DE GEOGRAFIA TURISMULUI, SIBIU. 

Funcţia sau postul ocupat    Cadru didactic titular,  lector dr. la Facultatea de Ştiinţe, Departamentul de ŞTIINŢE ALE 
MEDIULUI,  FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică ULBS: cursuri, seminarii, laboratoare la disciplinele Geomorfologie cu 
elemente de geologie, Hidrologie, Modificări globale ale mediului,  Evaluarea potenţialului 
geomorfologic şi hidro-climatic al sistemelor ecologice; Ecoturism; 
Activitate didactică UCDC: cursuri, seminarii, laboratoare la disciplinele: Geografie Generală, 
Geomorfologie, Geografie Regională – Carpaţi şi Subcarpaţi, Degradarea terenurilor; 
Activitate de elaborare şi publicare de lucrări în scop didactic:  

– 3 cursuri (d.c. 2  după promovarea pe postul de lector  din 2002) şi  2 îndrumare (d.c. 2 
după  2002) pentru activitatea didactică; 

Teza de doctorat publicată (2006); 
Activitate de cercetare (a se vedea lista de lucrări anexată): 

 7 lucrări de cercetare (d.c. 6 după 2002) finalizate prin raport de cercetare cu 
participare la contracte în calitate de membru în echipe; 

 3 capitole în cărţi (d.c. 3 după 2002) publicate la edituri de prestigiu din străinătate,;  

 5 cărţi (d.c. 4 după 2002) publicate la edituri din ţară recunoscute CNCSIS; 

 14 capitole (d.c. 14 după 2002) în cărţi/volume publicate la edituri recunoscute 
CNCSIS; 

 4 articole  publicate în reviste de circulaţie internaţională cotate ISI; 

 16 articole publicate în reviste indexate ISI şi în BDI; 

 44 articole  publicate în reviste din ţară, recunoscute CNCSIS; 

 13 articole publicate în reviste din ţară nerecunoscute CNCSIS la momentul publicării; 

 13 lucrări  publicate în volumele manifestărilor ştiinţifice internaţionale recunoscute  din 
care 8 în volume ale conferinţelor internaţionale indexate ISI şi în baze de date 
internaţionale şi 5 în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute 
(cu ISSN sau ISBN); 

 2 lucrări  în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute (cu ISSN / 
ISBN); 

 33 participări la conferinţe naţionale (13) şi internaţionale (20); 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU, FACULTATEA DE ŞTIINŢE, 
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE MEDIULUI, FIZICĂ ŞI EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 
Str. Dr. Ion Raţiu, nr. 5 – 7, 550012, Sibiu 
Tel.02692/216642 
Fax: 0269/216617 
E-mail: catedra.ecologie@yahoo.com; http://stiinte.ulbsibiu.ro 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ universitar 

Educaţie şi formare  

Perioada   1997 – 2004 – Doctorat, Universitatea Bucureşti, Specializarea Geografie Fizică; 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de  Doctor în Geografie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

- geografie fizică,  geomorfologie, riscuri naturale,  analiza peisajului; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Geografie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 4 - 44 

Perioada 01.01 2000 – 31. 1..2000 – Bursă de studii şi cercetare postuniversitară  la Universitatea 
din Trieste, Italia;  

Calificarea / diploma obţinută Certificat  de încheiere a activităţii  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Cercetarea fizico-geografică a deltelor: geneză, tipologie, răspândire, caracteristici – Delta 
Padului şi Delta Dunării, studiu comparativ.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea din Trieste, Italia. 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 4 - 44 

Perioada 01.12..2011 – 31.01. 2013 - bursa postdoctorală la Academia Româna, Bucureşti, în cadrul 
„Şcolii postdoctorale pentru biodiversitate zootehnică şi biotehnologii alimentare pe baza 
ecoeconomiei şi bioeconomiei şi ecosanogenezei”. 
01.02.2012-03.03.2012 – stagiu de documentare la Universitatea din Florenţa, Italia 
(Department of Plant, Soil and Enviromnetal Sciences) stagiu obligatoriu în cadrul şcolii 
postdoctorale. 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de studii postdoctorale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Estimarea pierderilor de sol şi a degradării terenurilor prin eroziune. Cunoaşterea stadiului 
actual al cercetărilor la nivel naţional şi internaţional în domeniul degradării terenurilor prin 
eroziune. Elaborarea unui ghid metodologic şi a unei monografii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Academia Română, Institutul Naţional de cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu, Centrul de 
Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică „Acad. David Davidescu” 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

ISCED 4 - 44 

Limbi străine cunoscute Italiana, engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) 
Nivelul Cadrului European 

Comun de Referinţă Pentru 
Limbi Străine 

 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba italiană  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 
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http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 3 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă evidenţiat  prin colaborarea la proiecte de cercetare derulate în cadrul 
colectivului (ex. PUG Sibiu, Monografia Comunei Cornu), prin participarea la organizarea unor 
manifestări ştiinţifice (Colocviile româno-Italiene din cadrul Facultăţii de Geografia Turismului 
Sibiu) şi în programul de practică de specialitate pe teren cu studenţii. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

2011 – 2017 membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe; 
2011 – 2017 membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Facultatea de Ştiinţe;  
2006 – 2014 – Organizator de practică de specialitate;  
2009 – vicepreşedinte al Comisiei Naţionale de Organizare şi Evaluare a Sesiunii de Comunicări 
Ştiinţifice ale Elevilor de Liceu – Geografie, Sibiu, 8 – 11 iulie; 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Experienţă în cartografiere manuală şi computerizată ca urmare a formării profesionale; 
Experienţă editorială (2000 – 2006) ca secretar de redacţie la revista Geo-Carpathica; 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

Autodidact, cu o bună stăpânire a aplicaţiilor  de redactare (Word),  grafice (Excel)  şi 
cartografice (Corel Drow, Photoshop, Surfer, SAGA, ARCGIS); 

Alte competenţe şi 
aptitudini  

Pasionată de excursii,   desen şi fotografie; 

Alte aspecte legate de 
profesie 

 2003 - absolvirea  modulului psihopedagogic la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

 în anul universitar 2013 – 2014 – participare la atelierele de formare psiho-pedagogică  
„Excelenţa în predare. Exemple de bune practici” organizate de Departamentul de Pregătire 
a Cadrelor Didactice din cadrul ULB Sibiu. 

 februarie – martie 2015 - participarea la activităţile grupului ţintă din proiectul „Personalul 
didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar şi universitar de stat – promotor al 
învăţării pe tot parcursul vieţii”, proiect POSDRU/174/1,3/S/149155: Workshop privind 
creşterea vizibilităţii rezultatelor cercetării prin aplicarea Sistemului integrat de evaluare a 
performanţelor  academice şi ştiinţifice, Workshop la nivelul departamentului SMFEFS 
privind prelucrarea datelor referitoare la sistemul de evaluare a performanţelor academice 
de către studenţi, Workshop tutori pentru evaluarea satisfacţiei studenţilor faţă de sistemul 
modular; 

 20 – 26 iulie 2015 - participare la Şcoala de vară „Alege-şi cariera SMART” organizată de 
ULB Sibiu; 

 martie – noiembrie 2015 - participarea şi absolvirea cursurilor de formare şi perfecţionare 
din cadrul proiectului „Universitaria - şcoală de didactică universitară şi cercetare ştiinţifică 
avansată” proiect POSDRU/157/1.3/S/135590, Modulul II – modulul de cercetare ştiinţifică 
avansată: Project management and research grants; Research methods and statistical data 
interpretation; Research ethics and scientific research speech; International visibility of 
research products-ISI journals ( a se vedea pe adresa platformei http://learning.forhe.ro); 

 semestrul II anul universitar 2014 – 2015 şi în semestrul I şi II al anului universitar 2015 – 
2016 - participarea la cursurile de limbă engleză avansat organizate la Facultatea de Ştiinţe 
pentru pregătirea cadrelor didactice implicate în programul de licenţă Ecologie şi Protecţia 
Mediului  în limba engleză; Certificat de competenţă limbă eliberat de Facultatea de Litere şi 
Arte, Centrul de limbi străine, calificativ B2; 

 2008 – 2016 – îndrumare lucrări licenţă (43), îndrumare lucrări disertaţie (14), îndrumare 
comunicări ştiinţifice studenţeşti (5); 

Afilieri la organizaţii 
profesionale 

 membru al Societăţii de Geografie din România; 

 membru al ONG Ecotur Sibiu; 
 membru al Centrului de Cercetare de Ecologie Aplicată din cadrul ULB Sibiu; 

Informaţii suplimentare E-mail: catedra.ecologie@yahoo.com 
http://stiinte.ulbsibiu.ro 

  

 

 
15.11.2018  

Costea Marioara 
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