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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ILIE, Daniela Minodora 

Adresă(e) Str. Sălajului nr 9 sc A ap 7, Sibiu, România  

Telefon(oane) - Mobil: 0724 39 49 77 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) iliedf@yahoo.com; minodora.ilie@ulbsibiu.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 13.07.1974 
  

Sex F 
  

Locul de muncă /  
Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe /  
Didactic și cercetare 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere cursuri, lucrări practice şi seminarii la disciplinele: Biologie animală, Biologia 
nevertebratelor, Ecologie forestieră, Biogeografie, Sinecologie geografică, discipline din planul de 
învăţământ al programului de studii de licență Ecologie şi Protecţia Mediului, Biologie animală, 
Sistematica nevertebratelor, Faună montană, Biogeografie, discipline din planul de învăţământ al 
programului de studii de licență Biologie, Analiza şi monitoringul faunei, disciplină din planul de 

învăţământ al programului de master Expertiza și Managementul Sistemelor Ecologice, Magnum 
practicum I, Expertiza faunei, Practică pentru pregătirea lucrării de disertaţie, discipline din planul de 
învățământ al programului de master Biologie Aplicată. 
Activitate de cercetare în domeniile: ecologia nevertebratelor, entomologie, taxonomia şi ecologia 
heteropterelor, ecologie forestieră. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 31, Sibiu, România 
Facultatea de Ştiinţe, Str. Dr. I. Raţiu 5-7, 550012 Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și activitate de cercetare 

Perioada Octombrie 2002 – Octombrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere cursuri, lucrări practice şi seminarii la disciplinele: Ecologie forestieră, Biogeografie, 
Ecologia insectelor, Biologie animală, Biologia nevertebratelor, discipline din planul de învăţământ al 
programului de studii de licență Ecologie şi Protecţia Mediului, Biologie animală, Sistematica 
nevertebratelor, Faună montană, Entomologie, Controlul integrat al dăunătorilor vegetali şi animali, 
Anatomia şi igiena omului, discipline din planul de învăţământ al programului de studii de licență 
Biologie. 
Activitate de cercetare în domeniile: ecologia nevertebratelor, entomologie, taxonomia şi ecologia 
heteropterelor, ecologie forestieră. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 31 
Facultatea de Ştiinţe, Str. Dr. I. Raţiu 5-7, 550012 Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și activitate de cercetare 

Perioada Octombrie 1999 – Octombrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare și activități practice, cercetare în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului.  
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Bd. Victoriei nr. 31 
Facultatea de Ştiinţe, Str. Dr. I. Raţiu 5-7, 550012 Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică și activitate de cercetare 
  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sistematica Heteropterelor acvatice și semiacvatice, Zoogeografie, Ecologia comunităților  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeș-Bolyai”  din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 1997–1999 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele teoretice ale ecologiei sistemice, Capacitatea productivă și de suport a sistemelor ecologice, 
Procese ecologice regionale și globale, Analiza și monitorizarea biodiversității, Organizarea 
programului de cercetare etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din București, Facultatea de Biologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii aprofundate 

Perioada 1993 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în biologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Zoologia nevertebratelor, Zoologia vertebratelor, Morfologia plantelor, Botanică sistematică, Fiziologia 
plantelor, Fiziologie animală, Ecologie generală, Ecologie umană, Microbiologie, Genetică, 
Biogeografie, Evoluționism, Biochimie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Babeș-Bolyai”  din Cluj-Napoca, Facultatea de Biologie și Geologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 
 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Nivel Independent B2 Nivel Independent B2 Nivel Independent B2 Nivel Independent B2 Nivel Independent 

Limba franceză  B1 Nivel de Bază B2 Nivel Independent B1 Nivel de Bază B1 Nivel de Bază B1 Nivel de Bază 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Lucru în echipă, comunicarea cu tinerii 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea de activități practice în teren, activităţi de predare și activități de laborator  
Membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe (2015-2019) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea tehnicii de laborator și de teren necesară cercetărilor ecologice 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft office (Word, Excel, Power Point) 

  

  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte aspecte legate de profesie 
 
• 2020-2021: am recrutat studenţi şi masteranzi ai specializărilor Biologie, respectiv Biologie aplicată 

şi am gestionat documentele necesare, în vederea participării în proiectul „EDU PRACTICA – Cheia 
succesului primului loc de muncă pentru studenţii ULBS” (Responsabil grup ţintă studenţi 2) 

• 2020, noiembrie-decembrie: am participat la trei ateliere derulate prin proiectul CNFIS-FDI-

2020-0487, EDU-QUAL Educație de calitate la ULBS (Educaţie digitală şi tehnopedagogie, 
Evaluarea în mediul online şi Strategii didactice în mediul online) 

• 2019-2020 şi 2020-2021: am identificat grupul ţintă Biologie corespunzător respectivului an de 
studiu universitar, dintre studenţii anului I şi i-am îndrumat conform obiectivelor prevăzute în 
“Proiectul ROSE” - Proiectul privind Învăţământul Secundar (Romania Secondary Education 
Project), Subproiectul intitulat „Studii universitare: pasiune și performanță” (Tutore) 

• 2015: am participat la organizarea Şcolii de vară ”Alege-ţi cariera SMART!” la ULBS 

• 2015: am participat la „UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică 
avansată” POSDRU/157/1.3/S/135590, la MODULUL I - Modul de didactică şi psihopedagogie 
universitară și MODULUL II - Modul de cercetare ştiinţifică avansată 

• 2014-2015, semestrul II şi 2015-2016, semestrul I şi II: am participat la cursurile de limbă engleză 
nivel avansat organizate la Facultatea de Ştiinţe pentru pregătirea cadrelor didactice; am obţinut 
Certificat de competenţă limbă eliberat de Facultatea de Litere şi Arte, Centrul de limbi străine, 
calificativ B2. 

• 2014: am participat la Atelierul de Formare ” Strategii didactice centrate pe student” organizat la 
ULBS 

• 2013: am absolvit Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la 
Distanţă – ID, organizat şi desfăşurat de Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Academia 
Comercială din Satu Mare şi TUV Austria – România 

• 2010-prezent: am pregătit 13 studenţi şi 8 masteranzi pentru prezentarea la comunicări ştiinţifice 
(Studium Oecologicum şi Simpozionul Naţional al Societăţii Lepidopterologice Române) 

• 2007-2021 am îndrumat 69 lucrări de licenţă şi 23 de disertaţie 

• 2005-2007 am colaborat la îndrumarea a 10 lucrări de licenţă 

• 2005-prezent: am participat la organizarea şi îndrumarea practicii de teren şi laborator a studenţilor 
din anul I, respectiv II, EPM şi Biologie 

• 1997: am absolvit cursul Departamentului pentru pregătirea profesorilor 
 

  

Permis(e) de conducere - 
  

Informaţii suplimentare • 2020 – prezent: desfăşor activitate de predare cursuri şi laboratoare la Facultatea de Ştiinţe Socio 
– Umane, specializarea Conservare – restaurare (disciplina: Noţiuni de biologie) 

• 2015 – prezent: activitate de predare cursuri, seminarii şi laboratoare la Academia Forţelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu; la studii de licenţă, disciplinele: Ecologie şi protecţia 
mediului, Managementul protecţiei mediului; la studii de master: Dezvoltare durabilă; la cursuri 
postuniversitare: Mediu şi dezvoltare durabilă, Elemente de ingineria şi protecţia mediului 

• Membră în echipele de cercetare în zece proiecte;  

• Participare la 13 simpozioane și congrese internaţionale și 10 de nivel național 

• Publicații: cinci cărți, un capitol în carte și 50 lucrări științifice 
  

 

Anexe  
Lista de lucrări. Proiecte şi participări la manifestări ştiinţifice. 

 
 
 
 
 01.10.2021  Ilie Daniela Minodora 
 
 
 
 
  


