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Informaţii personale  

Nume / Prenume Socaciu Lavinia-Gabriela 
Adresă B-dul Muncii, Nr.103-105, Cluj-Napoca, 400641 
Telefon (40)752030232   
E-mail lavinia.socaciu@termo.utcluj.ro 

  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 21.06.1982 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din octombrie 2011 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 
Numele angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie / Cercetare 
  

Perioada Din iunie 2007 până în octombrie 2008 
Funcţia sau postul ocupat Inginer economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu producţia. Implementarea unor proceduri privind managementul calităţii 
Numele angajatorului Aida (Star) International S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Fabricarea încălţămintei 
  

Perioada Din august 2004 până în februarie 2005 
Funcţia sau postul ocupat Economist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea şi amenajarea spaţiilor comerciale. Relaţii cu clienţii. 
Numele angajatorului Marlex Impex S.R.L. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerţul cu ridicata a mobilierului de birou 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Din octombrie 2008 până în septembrie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Doctor in Inginerie Industriala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Industrială, cu teza de doctorat: Studii şi cercetări privind utilizarea teoriei fuzzy în cadrul 
procesului de dezvoltare a produselor pe baza cerinţelor clientului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
Universitate de cercetare avansată şi educaţie 

  

Perioada Din martie până în iunie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Pregătire psihopedagogică Nivel II 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
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Perioada Din octombrie până în decembrie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Pregătire psihopedagogică Nivel I 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
  

Perioada Din octombrie 2007 până în iunie 2008 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria Calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
  

Perioada Din octombrie 2004 până în iunie 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Economică Industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
  

Perioada Din octombrie 2001 până în iunie 2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de economist colegiu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea şi gestiunea producţiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  (B1) Utilizator 
independent (B1) Utilizator 

independent (B1) Utilizator 
independent (B1) Utilizator 

independent (B1) Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă şi o bună capacitate de comunicare. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună cunoaştere a: 
- instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
- aplicaţiilor de proiectare asistată de calculator: SolidWorks, Catia 
- aplicaţiilor privind dezvoltarea produselor competitive: Expert Choice şi Qualica QFD 

  

Informaţii suplimentare Lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor conferinţe naţionale şi internaţionale: 22 
  

 

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

