
FORUMUL 
UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU ÎN DIALOG CU ÎNTREPRINDERILE

28-29 OCTOMBRIE 2009

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU, FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE

INFORMAŢII PENTRU PRESĂ

CONFERINŢA DE PRESĂ PENTRU PREZENTAREA EVENIMENTULUI: 
MARŢI, 27 OCTOMBRIE 2009, ORA 10, SALA 39, ETAJ 1, FACULTATEA DE LITERE ŞI ARTE



COMUNICAT DE PRESĂ

A doua ediţie a FORUMULUI – UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU ÎN DIALOG CU ÎNTREPRINDERILE se 
va desfăşura la Facultatea de Litere şi Arte în zilele de 28 şi 29 octombrie 2009. Acest forum 
anual  urmăreşte  să  promoveze  comunicarea  şi  cooperarea  mediului  academic  cu 
întreprinderile din regiune, miza sa fiind adaptarea ofertei educaţionale la realităţile de pe 
piaţa muncii şi stabilirea de legături strânse şi durabile între Universitate şi mediul economic. 
Ediţia din acest an este centrată pe tema „Limbă, cultură şi valori în instituţiile publice şi 
private” şi cuprinde mese rotunde, prelegeri susţinute de experţi ai pieţei forţei de muncă din 
Sibiu, Timişoara şi Braşov, ateliere de lucru pentru studenţi şi expuneri de proiecte. 

Pentru prezentarea evenimentului, vă invităm la  conferinţa de presă pe care o organizăm 
marţi, 27 octombrie 2009, ora 10, în sala 39, de la etajul 1 al Facultăţii de Litere şi Arte, 
Bulevardul Victoriei nr. 5-7.

Organizatori: Facultatea de Litere şi Arte, lectoratele străine (francez, german şi american) şi 
Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor de la Universitatea  „Lucian Blaga” din 
Sibiu. Evenimentul este sponsorizat de Carrefour Sibiu.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi: 
Dr. Dumitra Baron, dumitra.baron@ulbsibiu.ro, tel. +40-727076585.



ORGANIZATORI

Facultatea de Litere şi Arte
a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu
Decan: Conf. univ. dr. Alexandra Mitrea
Bd. Victoriei 5-7, 550024 Sibiu
Tel: +40-(269) 21.55.56, Fax: +40-(269) 21.27.07
E-mail: litere@ulbsibiu.ro
web: http://litere.ulbsibiu.ro

Lectoratul Francez
Sylvain Audet
Bd. Victoriei 5-7, 550024 Sibiu
e-mail: sylvaudet_sibiu@hotmail.fr
Web: http://lectoratfrancaissibiu.wordpress.com
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Silvia Machein
Bd. Victoriei 5-7, 550024 Sibiu
e-mail: daad_sibiu@web.de
Web: http://www.daad.ro

Lectoratul American
Charles Harris ch.harris69@gmail.com  
Hannah Halder hannah.halder@gmail.com
Bd. Victoriei 5-7, 550024 Sibiu

Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor 
Conf. Univ. dr. Blanca Grama
Str. Independenţei nr. 2, Sibiu
tel./fax: +40-(269) 22.40.94
email: blanca.grama@ulbsibiu.ro
Web: http://docs.ulbsibiu.ro/

Comitetul de organizare:

Catedra de Studii Franceze şi Francofone: http://litere.ulbsibiu.ro/cat.franceza/

Prof. univ. dr. Mircea Ardeleanu
Lector univ. dr. Dumitra Baron
Lector univ. dr. Dorin Comşa
Lector Franţa Sylvain Audet

Catedra de Germanistică: http://litere.ulbsibiu.ro/cat.germanistica/

Lector univ. dr. Nora Căpăţână
Lector univ. dr. Maria Trappen
Lector Germania Silvia Machein

Catedra de Studii Britanice şi Americane: http://litere.ulbsibiu.ro/cat.engleza/

Asist. univ. dr. Ana-Blanca Ciocoi-Pop
Lector Fulbright Charles Harris  
Lector Fulbright Hannah Halder

Departamentul de Orientare în Carieră a Studenţilor:  http://docs.ulbsibiu.ro/
Conf. univ. dr. Blanca Grama
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Aflat  la a doua ediţie,  Forumul  ULBS în dialog cu întreprinderile,  îşi  propune să 
promoveze comunicarea şi cooperarea mediului academic cu întreprinderile din regiune, miza 
sa fiind adaptarea ofertei educaţionale la realităţile de pe piaţa muncii şi stabilirea de legături 
strânse şi durabile între Universitate şi mediul economic. 

Ideea însăşi  a  acestui  dialog  aduce în  discuţie  conceptul  de  comunicare,  concept 
fundamental şi, după cum arată cercetări mai recente, dotat cu valenţe economice pregnante. 
Dialogul universitate-întreprinderi poate oferi posibilitatea unui schimb de experienţă pe tema 
tradiţiilor  şi  practicilor  de comunicare.  Pentru studenţii  secţiei  de Limbi  Moderne Aplicate, 
secţie în care este prevăzută parcurgerea unui modul de „comunicare în întreprindere”, acest 
dialog  aduce  elemente  concrete,  precum  posibilitatea  efectuării  de  stagii  de  practică  în 
întreprinderi şi, la sfârşitul studiilor, angajarea absolvenţilor ca experţi în comunicare pe lângă 
departamentele de Gestiune a resurselor umane din diverse instituţii. 

Facultatea  de  Litere  i  Arte  formează  atât  prin  programele  de  licen ă  cât  i  prinș ț ș  
programele  sale  de  masterat  -  „Business  English”,  traductologie  franceză  şi  germană, 
„Comunicare  interculturală  în  domeniul  economic:  Limba  germană”  şi  „Comunicarea  în 
întreprinderi”  –  resurse  umane  pentru  agen ii  economici  din  zonă.  Cunoa terea  nevoilorț ș  
comunicaţionale,  lingvistice  şi  aptitudinale  ale  întreprinderilor  este  baza  care  permite 
orientarea mai precisă a opţiunilor formative din cadrul studiului, discutarea solu iilor pentruț  
calificarea şi specializarea concretă a personalului, în sensul de ameliorării programelor de 
învăţământ care să garanteze un grad înalt de specializare şi de integrare a absolvenţilor şi, 
implicit, creşterea eficienţei economice a întreprinderilor.

Punctul central constă în motivarea şi sprijinirea studenţilor în a constientiza încă din 
facultate  necesitatea  contactului  cu  piaţa  muncii  (cu  aşteptările  şi  cerinţele  impuse  de 
aceasta).  De  aceea,  aspectele  care  privesc  stagiile  de  practică  profesională,  paşii  spre 
angajare şi importanţa definirii unui proiect profesional în perioada anilor de studiu, reprezintă 
o constantă a acestei manifestări. 

Asociată  la  formalizarea  şi  rezolvarea  unei  problematici  concrete,  Facultatea  îşi 
împlineşte  menirea  ştiinţifică  şi  găseşte  în  aceasta  chiar  oportunităţi  pentru  propria  sa 
dezvoltare şi  adecvare la mediul  social  şi  economic regional,  un teren de cercetare şi  de 
experimentare inepuizabil, o tematică bogată, concretă şi, fără îndoială, un suport material, 
financiar, pentru propriile sale cercetări.  

Acest forum este de asemenea o ocazie pentru mai mulţi  experţi  ai pieţei forţei de 
muncă din Sibiu şi  din ţară să prezinte oportunităţile şi  evoluţia în perspectivă a mediului 
economic şi a dezvoltării resurselor umane. Această întâlnire va duce la un contact concret 
spre integrare a fiecăruia dintre cei trei parteneri la dialog – întreprinderi, universitate, mediul 
social al zonei Sibiu, cu cercetarea ştiinţifică, cu mediul economic. 



PROGRAM

Miercuri 28 octombrie 2009

Ora Activitate Sala

11h-11h30 Deschiderea oficială şi prezentarea programului Foaierul 
Facultăţii de 
Litere şi Arte

11h30-13h Mini-conferinţe:

-  Cosmin-Crăciun  Cruciat  (Direcţia  de  Muncă  şi  Protecţie 
Socială, Sibiu)

- Bogdan Florea (Trenkwalder Sobis România, Sibiu)

- Blanca Grama (Departamentul pentru Orientare în Carieră a 
Studenţilor, ULBS): prezentarea DOCS şi lansarea grantului 
axat pe stagiile profesionale ale studenţilor 

Aula 
Avram Iancu

13h-13h45 Pauză de prânz Etaj 1

13h45-14h30 Mini-conferinţă:
- Daniel Crainic (Consultant Senior, EBIG, Timişoara)

59

14h30-16h30 Paşi spre angajare: CV, scrisoare de motivaţie, interviu 
- workshop-uri -

Moderatori:
RO  -  Gabriela  Crainic  (Research  Driver,  Manpower, 
Timişoara)
EN - Charles Harris (Lector Fulbright), Hannah Halder (Lector 
Fulbright)
FR - Corinne Lazar (Director SolDeLaz, Sibiu), Dorin Comşa 
(Lector, ULBS) 
GE - Andreja Urosevic (Location Developer, buw, Germania), 
Tanja Schilling (Director Resurse Umane, buw, Germania)

 RO : 59 
EN : 61
FR : 36
GE : 49

16h30-17h Pauză de cafea şi discuţii Etaj 1

17h-19h Film documentar francez 
Lip, l’imagination au pouvoir

Lectoratul 
Francez 36



PROGRAM

Joi 29 octombrie 2009

Ora Activitate Sala

10h-12h30 Limbă, cultură, valori în instituţiile publice şi private 
- masă rotundă -

Participă:

- Gabriela Teodorescu (Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă)

şi reprezentanţii instituţiilor:

- Hartmann, Sibiu (Oliver Fritz, Inginer de proces)
- Continental Automotive Systems, Sibiu (Nicolae Tudor, Team 
Leader  Test  Department  -  Powertrain  Electronics  and 
Transmission)
- Manpower, Braşov (Raluca Proca, Branch Manager)
- SNR Roulements, Sibiu (Serge Janier-Dubry)
- BRD, Sibiu (Patric Popovici, Director-Adjunct)
- Somarest, Cisnădie (Patrick Paul)
- Heart of Hope International (Camille King)

Moderatori: Maria Trappen, Dumitra Baron

Aula 
Avram Iancu

12h30-13h30 Pauză de prânz Etaj 1

13h30-15h Prezentarea oportunităţilor de finanţare POSDRU - DMI 2.1 şi 
2.3  (Centrul  Naţional  de  Dezvoltare  a  Învăţământului 
profesional şi tehnic, Braşov) 

Aula 
Avram Iancu

15h-16h30 Proiect profesional, practică şi angajări 
- masă rotundă -

Participă  studenţi,  masteranzi,  absolvenţi,  tutori  de  practică 
din cadrul facultăţii şi din instituţiile partenere.

Moderator: Dumitra Baron

17

16h30-17h Pauză de cafea şi discuţii Etaj 1

17h-19h Film documentar francez 
Le Prêt, la Poule et l'œuf

Lectoratul 
Francez 36


	Film documentar francez 

