Curriculum vitae

ĐNFORMAŢII PERSONALE
Nume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data şi locul naşterii

Tabără Vasile
Sibiu
0269.422169
vasile.tabara@ulbsibiu.ro
Româna
20.12.1950, Viştea de Sus, judeţul Braşov

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

- 1973 – 1990 ofiţer în Ministerul de Interne
- 1991 – 2001 comisar în cadrul Gărzii Financiare
Sibiu
- 2001 – 2007 responsabil programe/consilier
juridic/cadru didactic în cadrul Centrul Regional de
Formare Continuă pentru Administraţia Publică
Locală Sibiu
- 2007 – 2011 conf. univ. la Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Politice
Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
- 2011- prezent conf. univ. la Universitate Lucian
Blaga din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio +
Umane
- aprilie 2008-octombrie 2011 decan al Facultăţii de
Ştiinţe Politice Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
- octombrie 2011 – mai 2012 director al
Departamentului Relaţii internaţionale, ştiinţe
politice şi studii de securitate
- aprilie 2012 – prezent prodecan al Facultăţii de
Ştiinţe Socio- Umane a Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu
- din anul 2006 doctor în ştiinţe administrative
- iulie 2008 – iulie 2012 director al Centrului de
Cercetări în Ştiinţe Politice Relaţii Internaţionale
Studii Europene şi de Securitate al Facultăţii de
Ştiinţe Politice Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene
- aprilie 2008 - aprilie 2012 membru al Senatului
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
- aprilie 2008 – februarie 2012 membru al
Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene
- martie 2012 - prezent membru al Consiliului
Facultăţii de Ştiinţe Socio- Umane
- din anul 2009 membru al Colegiului Ştiinţific al
Revistei Studia Securitatis a Facultăţii de Ştiinţe
Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene
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- din anul 2009 membru al colectivului ştiinţific al
Revistei Moldoscopie a Faculăţii de Relaţii
Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative din
cadrul Universităţii de Stat din Moldova, ISSN
1812-2566
- din anul 2012 membru al colectivului ştiinţific al
Revistei „The Culture of Polis”, ISSN 1820-4589,
Novi Sad
- din anul 2013 editor al periodicului „Political
Science, International Relations and Security
Studies”, ISSN 2334-7774, al Departamentului
Relaţii internaţionale, ştiinţe politice şi studii de
securitate al Facultăţii de Ştiinţe Socio- Umane a
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu
- din anul 2010 evaluator al Agenţiei Române de
Acreditare a Calităţii în Învăţământul Superior
(ARACIS)
- din anul 1999 desfăşor activitate de cercetare
ştiinţifică în cadrul colectivului ştiinţific din cadrul
Centrul Regional de Formare Continuă pentru
Administraţia Publică Locală Sibiu
- din anul 1998 desfăşor activităţi didactice în
calitate de lector la Centrul Regional de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică Locală Sibiu
- din anul 2000 până în prezent am participat în
calitate de conducător sau membru al colectivelor
ştiinţifice în peste 28 de proiecte cu finanţare
naţională şi internaţională desfăşurate pe bază de
contract
- 2002 – 2007 cadrul asociat la Facultatea de Drept
„Simion Bărnuţiu” Sibiu
- 2005 – 2007 cadrul asociat la Facultatea de Drept
din cadrul Universităţii „Bogdan Vodă” ClujNapoca
*Perioada
în prezent
*Numele şi adresa angajatorului - Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de
Ştiinţe Politice Relaţii Internaţionale şi Studii
Europene Sibiu
*Tipul activităţii sau sectorul de - cadru universitar
activitate
- jurist/administraţie publică
*Funcţia sau postul ocupat

- prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane
- cadru didactic universitar

*Principalele activităţi si
responsabilităţi

- administraţie publică
- învăţământ superior
- cercetare ştiinţifică

STUDII ŞI EDUCAŢIE
- Liceul Teoretic Oraşul Victoria, secţia reală
(1966-1970)
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- Şcoala Militară de Ofiţeri Activi a Ministerului de
Interne (1970-1973)
- Facultatea de drept Bucureşti (1970-1975): anul I
8,29, anul II 8,80, anul III 9,30, anul IV 7,00,
anul V 8,00, media anilor de studii 8,28, examen
de licenţă 9,00, media de absolvire 8,64, titlul
obţinut: licenţiat în ştiinţe juridice
- Curs postuniversitar Drept internaţional public
(1980-1981) în cadrul Facultăţii de drept
Bucureşti
- Curs postuniversitar pentru cadrele de conducere
în administraţia publică (2003-2004) în cadrul
Institutului Naţional de Administraţie Bucureşti
- Studii doctorale în cadrul Şcolii Naţionale de
Ştiinţe Politice şi Administrative Bucureşti
(2002-2006)
- curs post-universitar Departamentul Pentru
Perfecţionarea Personalului Didactic 2007
- din anul 1989 am participat la peste 24 programe
de pregătire şi perfecţionare profesională
- în perioada 2002 – 2013 am efectuat mai multe
vizite de studii şi documentare la instituţii de
învăţământ superior şi autorităţi publice din
Germania şi Franţa (Kell, Speir, E.N.A., Lilles,
Academia funcţionarilor Publici din Germania,
Institutul de Ştiinţe Politice din Belgrad,
Facultatea de Studii de Securitate a Universităţii
din Belgrad, Facultatea de Ştiinţe Politice şi
Administrative a Universităţii de Stat a
Moldovei, Academia de Ştiinţe a Republicii
Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din
Republica Moldova ş.a.)
- Licenţă în ştiinţe juridice şi Doctor în ştiinţe
administrative
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute printr-un certificat
sau o diplomă
Responsabil de programe la Centrul Teritorial de
Aptitudini şi competenţe
Formare Continuă pentru Administraţia Publică
organizatorice
Locală Sibiu (2001-2007)
Decan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene (2008-2011)
Director
al
Departamentului
de
Relaţii
Internaţionale şi Studii Europene şi de Securitate
(2011-2012)
Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Socio-Umane a
Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (2012prezent)
Director al Centrului de Cercetrări de Ştiinţe
Politice, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi
de Securitate (2008-2012)
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Locţiitor şef proiect KNOWLEDGE BRIDGE din
cadrul programului Leonardo Da Vinci
Conducător al următoarelor proiecte de cercetare:
- Repertorizarea mediului asociativ din judeţul
Sibiu
- Proiect Forum România pentru Europa, Europa
pentru România
Proiect de cercetare ştiinţifică în cadrul
proiectului Repair Parteners din cadrul
programului Urbact 2
- Ghid de dezvoltare durabilă a Municipiului Sibiu;
- Studiu privind reorganizarea aparatului propriu al
Consiliului Local al Municipiului Braşov;
- Studiu privind reorganizarea aparatului propriu al
Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
- Studiile care au avut ca obiect elaborarea
lucrărilor: „Administraţia publică locală în faţa
exigenţelor integrării europene”, „Totul despre
contravenţii”, „Culegere de acte normative
pentru impozite şi taxe locale ale consiliilor
locale” – vol. I, „Culegere de acte normative
pentru impozite şi taxe locale ale consiliilor
locale” – vol. II, „Principiile constituţionale şi
răspunderea
în
administraţia
publică”,
„Drepturile şi libertăţile fundamentale ale
cetăţenilor”,
„Managementul
dezvoltării
capacităţii administrative în administraţia
publică locală”, „Aspecte constituţionale privind
forma de sat, teritoriul, populaţia şi contribuţia
serviciilor publice la dezvoltarea resurselor
financiare locale”, „Drepturile omului, economia
şi
finanţele
publice
în
organizaţiile
administraţiei publice locale”,
„Viziune
managerială a dezvoltării durabile în
organizaţiile administraţiei publice”, „Culegere
de acte normative pentru asociaţiile de
proprietari”, „Culegere de acte normative pentru
impozite şi taxe locale ale bugetelor locale”,
„Managementul
capitalului
uman
în
administraţia publică din Româna şi Germania„;
- Am participat în cadrul a 24 proiecte de cercetaredezvoltare-inovare din care 11 au fost finanţate
de organizaţii internaţionale, iar în unele
colective am fost sau sunt şi specialişti străini;
- Am publicat 11 lucrări în calitate de unic autor, 8
în calitate de coordonator şi 30 în calitate de
coautor;
- Am publicat 38 studii în calitate de autor sau
coautor în reviste cotate ISSN şi indexate în
baze internaţionale de date, din care 20 în
lucrările unor conferinţe internaţionale.
Limbi străine

franceză
4

Aptitudini
tehnice

şi

competenţe - calculator, urmare a unui curs
- contabil autorizat
- consilier juridic

Distincţii

Permis de conducere

- medalia „Meritul Militar” clasa II
- medalia „Meritul Militar” clasa I
- ordinul „Meritul Militar” clasa a III-a
- diploma „10 ani de la înfiinţarea Gărzii
Financiare”
-„Medalia de bronz” a Universităţii „Lucian Blaga”
din Sibiu
da, categoria B

Alte aptitudini şi competenţe, care nu au mai fost menţionate anterior:
- membru al „Colegiului Consilierilor Juridici – Sibiu”;
- membru al „Corpului Experţilor Contabili şi Contabili Autorizaţi din România”.

Data
30 octombrie 2013

Semnătura,
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