
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Avasilcăi Silvia  

Telefon(oane)    

Fax(uri) 

E-mail(uri) silvia.avasilcai@tuiasi.ro 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducator de Doctorat – Domeniul Inginerie şi Management 
O.M.E.C.T.S nr.4631/11.08.2010 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de cercetare a doctoranzilor din domeniul Inginerie si Management; 7 teze de 
doctorat susținute și validate; 14 doctoranzi în stagiu 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. D. Mageron 67, 700050 Iaşi, România – 
Departamentul Inginerie şi Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare 

  

Perioada Octombrie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice: Management strategic, Managementul performanţei, Managementul inovării, 
Antreprenoriat, Management general, Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, 
Managementul calităţii, Metode de cercetare in management. 

 Coordonator lucrări/proiecte de licenţă şi lucrări de disertaţie  

 Managementul proiectelor educaţionale şi de cercetare,  la nivel naţional şi internaţional, inclusiv 
(co)finanţate UE 

 Activitate de cercetare: Managementul performanţei, Management strategic, Managementul inovării, 
Antreprenoriat  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. D. Mageron 67, 700050 Iaşi, România – Catedra 
de Management și Ingineria Sistemelor de producție / Departamentul Inginerie şi Management 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar la nivel Licență, Master, Doctorat; Cercetare 

  

Perioada Octombrie 1991 - Octombrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Preparator, Asistent, Şef Lucrări, Conferenţiar Universitar – Catedra de Management şi Ingineria 
Sistemelor de Producţie 

 



Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi didactice: Management general, Management strategic, Managementul performanţei, 
Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Managementul calităţii, Managementul 
inovării,  Comunicare şi relaţii interumane, Analiza economică a sistemelor de producţie, Studiul 
timpului şi proiectarea muncii, Managementul producţiei 

 Coordonator lucrări/proiecte de licenţă şi lucrări de disertaţie 

 Managementul proiectelor educaţionale şi de cercetare,  la nivel naţional şi internaţional, inclusiv 
(co)finanţate UE 

 Activitate de cercetare: Managementul performanţei, Management strategic, Managementul inovării, 
Antreprenoriat  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Bd. D. Mageron 67, 700050 Iaşi, România – Catedra 
de Management şi Ingineria Sistemelor de Producţie 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi post-universitar; Cercetare 

  

Perioada 1996 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Director programe; Profesor asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Dezvoltare instituţională şi a proceselor educaţionale, in special prin proiecte si parteneriate 
internaţionale 

 Decizii strategice şi operaţionale pentru dezvoltare academică, instituţională şi internaţională 

 Leader şi membru în echipele de design şi implementare pentru 19 proiecte internaţionale (14 cu 
finanţare UE, dintre care 3 Proiecte Leonardo da Vinci şi 4 Proiecte Tempus)  

 Cursuri în domeniile: Managementul performanţei, Management strategic, Management general, 
Metode de cercetare în studiile organizaţionale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Centrul de Educaţie și Formare Continuă (CETEX), 
Bd. D. Mageron 67, 700050 Iaşi, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ post-universitar; Cercetare 

  

Perioada 2004 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice - Management strategic 

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice (ASE) Bucureşti, Programul MBA Româno – Canadian, un parteneriat 
între HEC Montreal, University of Ottawa şi Academia de Studii Economice Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ post-universitar 

  

Perioada 2002  - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice – Management strategic, Managementul performantei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica din Creta, Chania, (GR); Université d’Angers (FR); Vienna University of 
Technology (AT)  – Program Socrates/Erasmus 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar şi post-universitar 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Inginerie Industrială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: „Cercetări privind managementul şi măsurarea performanţei organizaţionale” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

8 - EQF 

  

Perioada 1986-1991 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea: „Tehnologia tricoturilor şi confecţiilor” 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Textile Pielărie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

7 - EQF 

  

Perioada 1992 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplome şi certificate de training – detalii disponibile la cerere  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategic Management; Innovation Management; Human Resources Development and Management; 
Management of Higher/Continuing Education; Entrepreneurship; Quality Assurance Procedures for 
Technical Higher Education; How to Run a Business School; HR Training for Technological - Innovative 
Business Structures; European Dimensions in Quality Assurance; Management and Technology 
Innovation 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

HEC Montreal, Canada; Université Pierre et Marie Curie, Paris, France; “Erasmus” University 
Rotterdam, the Netherlands; University of Derby, UK - Derbyshire School of Management; The 
Technical University of Saarbrüchen, Germany; The Technical University of Crete, Greece; IEDC, Bled, 
Slovenia; ENSAM - CPN Paris, France; CEEMAN - Central and East European Management 
Development Association 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  (C2) Proficient user (C2) Proficient user (C2) Proficient user (C2) Proficient user (C2) Proficient user 

Limba franceză  (C1) Proficient user (C1) Proficient user (B1) Independent user (B1) 
Independent  

user 
(B1) Independent user 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Team work: experienţă de lucru ca membru al unei echipe, team facilitator şi team leader, atât în 
echipe reale cât şi virtuale, în activităţi curm ar fi: team building, team facilitation, dezvoltarea şi 
implementarea proiectelor, consultanţă, training, cercetare, simularea afacerilor, etc., atât în 
medii academice cat şi organizaţionale / de afaceri  

 Abilităţi interpersonale, abilităţi de comunicare şi negociere eficace, focalizare pe satisfacţia 
clientilor; experienţă de lucru cu diferiţi stakeholders atât în calitate de manager universitar cât şi 
în calitate de trainer şi consultant  

 Abilităţi interculturale: experienţă de lucru în cadrul proiectelor internaţionale, în echipe multi-
culturale, (ex. Proiecte Tempus, Leonardo de Vinci, LLP, Erasmus+, echipe de simulare 
internaţională, etc.); experienţă ca visiting professor la universităţi din UE şi in cadrul unor 
programe de studii internaţionale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonare structuri academice: director depatament, șef catedră, membru consiliu profesoral, 
membru comisii la nivel de facultate și universitate 

 Dezvoltare şi coordonare de structuri instituţionale universitare: Centrul de Educaţie şi Formare 
Continuă CETEX – UTI (1996 – 2005); Departamentul Competitivitate şi Parteneriate Industriale 
- COMPART (2007 – prezent) 

 Coordonare şi administrare proiecte CDI cu finanţare naţională şi internaţională,  proiecte / 
contracte de cercetare / consultanţă cu firme / beneficiari (peste 40) 

 Organizarea a 5 conferinţe internaţionale, 3 conferinţe naţionale şi 4 seminarii internaţionale 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare curenta: Microsoft Office; STATISTICA; SPSS; online media; 

  

  
  

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


Informaţii suplimentare     PUBLICAŢII 

 25 cărţi, din care 3 cu participare internaţională şi 1 în editură internaţională 

 peste 200 de articole şi lucrări publicate la nivel naţional şi internaţional (79 WoS; 90 alte BDI) 
 

GRANTURI DE CERCETARE ÎN CALITATE DE DIRECTOR 

 PN-III-P2-2.1-PED-2016-0689, Digital Innovation Model for Business Ecosystems from Creative 
Industries - CRE@TIVE.BIZ, 2017 - 2018, contract nr. 210 PED/2017 

 Proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-1811 E-soluții de inovare prin implicarea pro-activă a clienților în 
crearea de valoare pentru creșterea competitivității organizaționale (E-PICUS), 2014 - 2016, 
contract nr. 322/2014 

 PNCDI II – Program IDEI, Proiect ID-2386, Dezvoltarea prin modelări neuro-fuzzy de soluții 
customizate pentru sisteme de indicatori de măsurare a performanței dedicate competitivității 
durabile a firmei industriale antreprenoriale, 2009 - 2011, Contract nr. 770/2009 

 Proiect PNCDI II – P4 - Program Parteneriate in domeniile prioritare - Proiect Complex PC 3789 
Parteneriat pentru cercetare de excelență în dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale și a  
capitalului uman competitiv în economia și societatea bazate pe cunoaștere și inovare - 
CE@ANPART”, 2007 - 2010, contract nr. 91-069/14.10.2007 

 Proiect Program IMPACT Centru de excelenţă (CDI) în managementul performant al sistemelor 
de producţie industriale avansate” – CEMSIND 

 

PARTICIPARE ÎN PROIECTE (CO)FINANŢATE UE - selecție: 

 POCU/82/3/7/106188 „Sustinerea Mediului Antreprenorial din Romania prin Tactici Economice Regionale”  -  
SMARTER - beneficiar TUIASI (2018 – 2019) – ETL (Coordonator program formare antreprenorială; 
Coordonator program mentorat) 

 POSDRU/160/2.1/S/138113 „Tranzitia de la scoala la viata activa prin practica si crearea de intreprinderi 
simulate” – SIMPRACT – beneficiar CNIPMMR Bucuresti (2013 – 2015) – ETL  

 POSDRU/90/2.1/S/60423 „De la teorie la practică – PRACTICA”, beneficiar TUIASI (2011 – 2013) – ETL 

 Phare 2006: “Sistem de evaluare a performantei angajatilor si dezvoltarea de noi standarde ocupationale in 
vederea promovarii competitivitatii fortei de munca” (2008-2009) 

 Proiect AUF PCSI code 43 "Recherches sur le comportement entrepreneurial y compris durable de la jeunesse 
et des femmes dans les PME de Roumanie, du Congo et du Vietnam – du stade actuel aux perspectives de 
développement" (2006 –2008) 

 Leonardo da Vinci RO/2004/93144/EX “Perfecţionarea sistemului de management universitar românesc pentru 
adaptarea la standardele Uniunii Europene”  (2006) 

 Phare RO 2002/000-586.05.02.02.015 „Crearea de competenţe în designul confecţiilor textile şi dezvoltarea 
organizaţională a întreprinderilor de profil din Regiunea Nord-Est, impuse de liberalizarea pieţei şi aderarea 
României la U.E.” (2004 – 2005) 

 Leonardo da Vinci 2002-A/02/B/F/PP-124.210 “Technological Toolkit for Entrepreneurs @ 40 – TTE@40” (2002 
– 2005) – Manager proiect TUIASI 

 Phare 123 / RO-0007.02.01  “Formarea de resurse umane pentru structurile de afaceri inovativ – tehnologice” 
(2003 – 2004) - Manager proiect TUIASI 

 Phare 2000: “Dezvoltarea competenţelor manageriale prin pregătire complexă în reţea de incubatoare 
tehnologice” (2003 - 2004) - Manager proiect TUIASI 

 Leonardo da Vinci P/00/B/F/PP-125024 “Interactive Learning for Innovation Management - I@LIM”, (2001 – 
2003) – Manager proiect TUIASI 

 TEMPUS – PHARE IB_JEP-14208-99: “European Dimension in Quality Assurance”, (1999 – 2001) – Manager 
proiect TUIASI 

 TEMPUS – PHARE CME 03613-97: “Quality Assurance Procedures for the Romanian Technical Higher 
Education” (1998 – 2000) – Manager proiect TUIASI 

 TEMPUS – PHARE CME 02111-96:  “A Quality Assurance System for Romanian Technical Universities”, (1996 
– 1997) – Manager proiect TUIASI 

 Phare - PROGRES: “Restructurarea departamentului de resurse umane la  SC ‘Aerostar’ SA Bacau” (1999 - 
2000)  

 TEMPUS – PHARE JEP-11494-96: “Universities’ Delivery of Continuing Education”, (1996 – 1999) – Manager 
proiect TUIASI 

 ALTE ACTIVITĂŢI ÎN COMUNITATEA ACADEMICĂ 
 EXPERT-EVALUATOR PN II RU-TE (2015); PNCDI II - Program IDEI (2007); CNCSIS (2002 – 2006) 
 EXPERT-EVALUATOR ARACIS (2006 – 2011); 
 Membru CNATDCU – Comisia Inginerie Industrială și Management (04.2011 – 09.2012) 

 

 
 

Prof.Univ.Dr.Ing. Silvia AVASILCĂI 

 

mailto:CRE@TIVE.BIZ
mailto:CE@ANPART
mailto:TTE@40
mailto:I@LIM

