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INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  

MUNTEAN SANDA LIGIA 

  

  

   

 

  

  

Sexul F | Data naşterii 12.03.1967 | Naţionalitatea română  

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
 
 

                       2020-prezent       Subprefect – Instituţia Prefectului judeţulu Sibiu 
 

   
 EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE   
    
   2019 SC FAXMEDIA CONSULTING  
    Certificat de participare la programul de perfecţionare “Managementul riscului ( SCIM)” 

2018 Centrul de Formare APSAP 
    Certificat de participare la programul de perfecţionare „Legalitatea actelor şi contractelor  

publice. Probleme actuale de drept.” 
2016 Centrul de Formare APSAP 

    Certificat de participare la programul de perfecţionare “Managementul investiţiilor publice şi  
                                                          administrarea patrimoniului” 

 

  

2017-2020  

 

 

                                

                          2011-2017 

 

 

 

 

                          2008-2011 

Director executiv – Direcţia Administraţie Publică Locală, Primăria Mun.Mediaş 

Piaţa Coposu nr.3, Mediaş , www.primariamedias.ro   

▪ Conducerea şi coor donarea activităţilor juridice şi de administraţie publică locală  
 
Şef Serviciu Patrimoniu Direcţia Patrimoniu- Primaria Mun.Mediaş 

- Coordonarea activităţiilor privind evidenţa, administrarea şi gestionarea  patrimoniului 
municipiului Mediaş  

 
 
Consilier juridic, Direcţia Administraţie Publică Locală 

- Formularea acţiunilor civile şi redactarea tuturor actelor procedurale necesare în 
vederea apărării drepturilor legitime ale instituţiei 

- Avizarea din punct de vedere juridic a actelor încheiate de instituţie 
- Asigurarea asistenţei juridice compartimentelor funcţionale ale instituţiei 

 
 

 

2014-2015  

 

 

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de drept 
 Diplomă de Master – Drept judiciar privat 
 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de drept „Simion Bărnuţiu”  
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COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 2004-2008                                     

                                    Diplomă de licenţă - Licenţiat în drept  

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 

 

B1 

 

 

B1 B1 A1 A1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator 
experimentat  
 

Competenţe de 
comunicare  

        Capacitate de consiliere, de palnificare şi de lucru in echipă şi capaciate de comunicare  
        dobândite în urma funcţiilor de conducere deţinute 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Organizarea şi planificarea activităţilor în aşa fel încât să fie îndeplinită corect  şi eficient fiecare 
sarcină  

 Abilităţi în gestionarea resurselor umane 
Capacitate de a dezvolta abilităţile personalului 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Persoana disciplinată şi organizată, concentrată pe rezultate 

▪ Capacitate de adaptare la muncă în conditii de stres 

▪ Interes permanent pentru perfecţionare. 

▪ Bun mediator 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

  

  

Permis de conducere  B 

 ▪  


