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Informaţii personale       

Nume Prenume     CSIMINGA  DIANA CORNELIA 

Adresa(e)     1 DECEMBRIE 1918 STREET, 332012, PETROŞANI, ROMANIA  

Telefon(oane)        

E-mail(uri)     diana_csiminga@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi)     ROMÂNĂ 

Data naşterii      

Sex     F 

Experienţa profesională       

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii, nr 20332006, Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
învăţământ superior 

Perioada     Prezent-2004 

Funcţia sau postul ocupat 
    

Şef lucr. dr. ing. ec. la Departamentul de Management si inginerie industriala, Universitatea din 
Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 

    

Activităţi didactice la disciplinele „Management general”, “Management strategic”,„Managementul 
cercetarii-dezvoltarii”, pentru formele de învătământ de licenţă si  „Managementul reconversiei 
resurselor umane”, „Strategii ale managementului proiectelor” pentru forma de invatamant master. 
Coordonator proiecte de licenţă  
Activităţi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani,   Universitatii, nr 20332006, Petroşani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
învăţământ superior 

        

Perioada     2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat 
    

Asist. univ. ing. ec. la Catedra de Management ,Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 
    

Activitate de seminar la disciplinele “Management general ”, “Economie inginerească”,  
“Managementul producţiei” 
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Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani, Str. Universitatii, nr 20332006, Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Învăţământ superior 

    

Perioada     1996-2000 

Funcţia sau postul ocupat     Preparator univ. ing. la Catedra de Management, Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 
    

Activitate de seminar la disciplinele „Management operativ”, „Management general”, „Managementul 
producţiei”. 

    

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petrosani,   Str. Universitatii, nr 20332006, Petrosani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Învăţământ superior 

 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Discipline principale 

studiate/competențele profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Discipline principale 

studiate/competențele profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Discipline principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

    

  
 
 
 
Iunie 2019 (03.06.2019-07.06.2019) 
Life Long Learning - Erasmus 2018-2019 
 
Programul de formare a personalului didactic 
 
 
 
JG INGENIEROS SA- Barcelona, Spania 
 
 
Iunie 2018 (04..06.2018 - 08.06.2018) 
 
Life Long Learning - Erasmus 2017-2018 
 
Programul de formare a personalului didactic 
 
 
 
Piraeus University of Applied Sciences (Technological Education Institute of Piraeus) 

 
Septembrie 2016 (17.09.2016 - 24.09.2016) 
 
Life Long Learning - Erasmus 2015-2016 
 
Programul de formare a personalului didactic 
 
 
 
Paragon Europe, Malta 
 
 
 
Februarie 2016 
 
Evaluator de competente profesionale/Certificat de absolvire 
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Discipline principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 

Perioada 
 

Calificarea/diploma obţinută 
 

Discipline principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Elaborarea instrumentelor de evaluare, Consilierea candidatului pentru procesul de evaluare, 
Organizarea procesului de evaluare; Efectuarea evaluarii; Luarea deciziei privind competentele 
candidatului 
 
S.C. Mediere si Formare Profesionala SRL Craiova 
 
 
Iulie 2012 
 
Instructor acreditat AEL/Certificat de absolvire 
 
SIVECO Romania 
 
 
2011 
 
Operator procesare text si imagine/Certificat de absolvire 
 
Procesarea textelor, Procesarea desenelor, Prelucrarea imaginilor, Realizarea de prezentări, 
Asamblarea statică/și sau dinamică a testelor și sau desenelor și/sau imaginilor 
 
 
S.C.Memory S.R.L., Hunedoara 

Perioada 
    

2007 – 2009 
 

Calificarea/diploma obţinută     Managementul proiectelor/ Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Managementul proiectelor,  Implementarea şi monitorizarea proiectelor, Managementul financiar al 
proiectelor, Metode şi tehnici pentru managementul calităţii proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petrosani,   Str. Universitatii, nr 20332006, Petrosani (Romania) 

      

 
Perioada 

    
 
2007 

Calificarea/diploma obţinută 
    

Formator de formatori /Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori, stimularea comunicării implicative şi a muncii în 
echipă, asigurarea de servicii de consiliere, organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare, 
prospectarea pieţei şi promovarea programelor de formare, conceperea propriei activităţi de formare 
ca formator de formatori, proiectarea şi elaborarea cursurilor de formare.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare     

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Solidarităţii sociale şi Familiei 
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI HUNEDOARA 
 

    

Perioada     1998-2009 

Calificarea/diploma obţinută     Titlul de doctor în domeniul “Inginerie Industrială” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

    
Teza de doctorat cu titlul “Studiu privind aspectele economice induse de restructurarea activităţii 
miniere din Valea Jiului” 
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dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petrosani 
 

Perioada   2002- 2003 

Calificarea/diploma obţinută    Pregătirea personalului didactic/Certificat curs de perfecţionare 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi 
metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Didactica specialităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petrosani 
 

    

Perioada     1997-2002 

Calificarea/diploma obţinută     Licenţă in ştiinţe economice 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Contabilitate, Gestiunea economică a întreprinderii, Informatică de gestiune, Analiza economico-
financiară, Diagnosticul şi strategia firmei, Proiecte economice, Marketing, Sisteme expert. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea de Vest Timişoara (Facultatea de Ştiinţe Economice)   Pestalozzi, Timişoara (România) 

    

Perioada       2002 

Calificarea/diploma obţinută   Managementul Resurselor Umane/Certificat de absolvire  curs postuniversitar 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Managementul resurselor umane, Motivarea şi performanţa în muncă, Evaluarea resurselor umane 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petrosani 

    

Perioada     1995-1996 

Calificarea/diploma obţinută     Maşini şi Instalaţii Miniere Speciale”/ Diplomǎ de studii aprofundate 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Maşini miniere, Instalaţii mecanice miniere, Tehnologia fabricării şi reparării utilajului minier 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Maşini şi Instalaţii Electromecanice 
 

        

Perioada     1990-1995 

Calificarea/diploma obţinută     Diplomă de inginer 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Electrotehnică şi maşini electrice, Teoria sistemelor şi automatizări,Tehnologia materialelor, Instalaţii 
electrice miniere, Economie generală, Management, Gestiune economică şi marketing, Modelarea şi 
proiectarea asistată de calculator, Metode numerice şi prelucrarea datelor experimentale. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroşani,  Facultatea de Maşini şi Instalaţii Electromecanice 
 

Perioada       
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Calificarea/diploma obţinută       

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    Înţelegere Vorbire Scriere   

Nivel european 
    Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral     

Engleză     B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
  

Rusă     A1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
  

        

Competenţe şi abilităţi sociale     Abilităţi de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

    
Experienţă în organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor studenţilor în activitatea didactică şi 
de cercetare 

Competenţe şi aptitudini tehnice      

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

    
O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Alte competenţe şi aptitudini 
    

Conştinciozitate, seriozitate, receptivitate, gândire flexibila şi deschisă, consecvenţă în atingerea 
obiectivelor.   

Permis de conducere      

Informaţii suplimentare 

    

Autor si coautor la publicarea a mai multor carti şi a peste 40 lucrãri elaborate şi prezentate în cadrul 
sesiunilor şi simpozioanelor naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste de specialitate  
indexate în baze de date internaţionale. 
Domenii de cercetare: Management general, Managementul proiectelor, Management strategic 
Apartenenţa la asociaţii profesionale: Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); 
 

      

 

 

Data: 

13.10.2020 

Sef lucr.ec.dr.ing.CSIMINGA DIANA 

 




