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Sexul Masculin | Data naşterii | Naţionalitatea română
LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ
POZIŢIA

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Ian. 2012 - prezent
Director Departament Management
Coordonare şi control funcţionare structuri departament, Elaborare misiune, obiective, strategii şi politici, state de
funcțiuni la nivel de departament., gestiune resurse: financiare, material, umane.
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoara
Ian. 2012 – prezent
Președintele Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității la nivelul Departamentului de Management,
Universitatea Politehnica Timişoara.
Supervizare activitate comisie,
Sept.2013 - prezent
Conferentiar universitar
Activităţi de training (predare cursuri, laboratoare, seminarii si proiecte specifice) si cercetare ca membru in echipe
de proiect . Titular al cursurilor de: Managementul şi Marketing, Marketing public, Analiză economico-financiară,
Inginerie economică, Coordonator proiect la disciplinele de Marketingul dirtibuției și serviciilor respectiv Marketing
strategic.
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoaraș; Educaţie şi cercetare
Oct. 2006 – sept.2013
Şef de lucrări universitar
Activităţi de training (predare cursuri, laboratoare, seminarii si proiecte specifice) si cercetare ca membru in echipe
de proiect . Titular al cursurilor de Managementul şi Marketing, Analiză economico-financiară. Coordonator proiect la
disciplinele de Inginerie economică şi marketing strategic.
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoara; Educaţie şi cercetare
Oct. 2000 – Sept. 2006
Asistent universitar
Activităţi de training ( coordonare laboratoare, seminarii si proiecte specifice) si cercetare ca membru in echipe de
proiect. Disciplinele la care am desfasurat activitate de coordonare: Management, Marketing, Inginerie economică,
Managementul cercetării dezvoltării, Mentenanţă, Inginerie industrială.
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoara; Educaţie şi cercetare
Oct. 1998– Sept. 2000
Preparator universitar
Activităţi de training ( coordonare laboratoare, seminarii si proiecte specifice) si cercetare ca membru in echipe de
proiect. Disciplinele la care am desfasurat activitate de coordonare: Management, Marketing, Inginerie economică,
Managementul cercetării dezvoltării, Mentenanţă, Inginerie industrială.
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoara; Educaţie şi cercetare
Oct. 2000 – sept.2010
Coordonator- formator activitate de practică în întreprinderea simulată
Coordonare formatori pentru activitatea dintr-o firmă de exerciţiu „Întreprinderea Simulată” din cadrul
Departamentului de Management.
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoara;
Aug. 1997 – sept. 1998
Inginer marketing
Am desfăşurat activităţi privind: Întocmirea planurilor de marketing, promovare produse, coordonare şi pregătire
participare la licitaţii, relaţii cu clienţii, participare la târguri şi expoziţii.
S.C. TIMCON S.A. Timişoara, str. Demetriade nr. 13, Codlea, jud. Timiş
Construcţii civile şi industriale
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Oct. 2006– sept.2012
Secretar al comisie de admitere pe facultate
Organizarea şi coordonarea activităţilor de inscriere şi susţinere a examenului de admitere la ciclul licenţă şi studii
master
Universitatea Politehnica Timişoara, P-ta Victoriei 2, Timişoara; Educaţie şi cercetare.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Oct. 2010 – Sept. 2012
Certificat de Absolvire studii post-doctorale
Tema tezei: Impactul sistemului educational asupra dinamicii antreprenoriale perspectivă comparative international
Academia Română
Oct. 2003 – Sept. 2005
Doctor CUM LAUDE in stiinte economice, domeniul management (tema tezei:implicaţiile modelelor de planificare
strategică asupra managementului IMM-urilor)
Managementul strategic, Managementul întreprinderilor mici şi mijlocii, Managementul cercetării dezvoltării, Modele
de planificare strategică
Universitatea de Vest Timişoara
PhD.
Oct. 1998 – Iun. 2003
Economist(specializare Contabilitate şi Informatică de Gestiune)
Discipline economice şi manageriale
Universitatea de Vest Timişoara
Bsc. (Bachelor)
Oct. 1997 – Iun. 1998
Studii Aprofundate, specializarea Metode şi tehnici speciale de management şi marketing în inginerie
Discipline manageriale, economice şi inginereşti
Universitatea Politehnica din Timişoara
M.Sc. (Master of science)
Oct. 1992 – Iun. 1997
Inginer (specializare Ingineria Sistemelor de Producţie)
Discipline inginereşti, economice şi manageriale
Universitatea Politehnica din Timişoara
Bsc. (Bachelor)
Specializări şi calificări:
▪1998 – Curs de Marketing ţinut de profesori de la Universitatea din Tennessee/SUA, în Timişoara/Romania.
▪2001 – Training şi Workshop privind – Strategii în domeniul comerţului electronic, Brussels/Belgia
▪2002 – Instruire şi documentare privind corelarea curriculei universitare cu nevoile pieţei, Nantes/Franta
▪2009 - ERASMUS IP "Central and South Eastern European Management", Timisoara
▪2010 – Instruire în vederea obţinerii certificatului CNFPA de trainer pentru adulţi.
▪2013 – Absolvirea cursului – „Formare in blended-learning si tehnologii educationale moderne pentru invatamantul
universitar la distanta - DidaTec” organizat in cadrul proiectului „Scoala universitara de formare initiala si continua a
personalului didactic si ala trainerilor din domaniul specializarilor tehnice si ingineresti - DidaTec”.
▪2017 – Instruire în cadrul – „Sesiunii de formare a experților evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor
ARACIS” organizat DE CĂTRE „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior”
▪2017 – Absolvire curs online – „Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calitatii in invatamantul
superior Modulul I, II și III” organizat de către „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior”
▪2018 – Absolvire curs online – „Evaluare externa a programelor universitare de masterat” organizat de către
„Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior”
▪2018 – Absolvire curs online – „Evaluarea externă periodica a domeniilor de studii universitare de masterat”
organizat de către „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior”
▪2018 – Absolvire curs online – „Oferta sistemului de învățământ superior vs. Absolvenții de liceu” organizat de către
„Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Superior”
▪2018 – Absolvire curs online – „Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referință și lista
indicatorilor de performanță ARACIS” organizat de către „Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul
Superior”
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Limba engleză

C1/2

C1/2

C1/2

C1/2

B1/2

Limba franceza

B1/2

B1/2

A1/2

A1/2

A1/2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic, coordonator
de proiect, coordonator al comisiei de admitere la nivel de facultate respectiv ca și director de
departament.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Am competenţe şi aptitudini organizatorice, dobândite în activitatea profesională (organizarea
activităţilor cu studenţii, cadrele didactice etc. fiind director de departament, secretarul comisiei de
admitere pe facultate şi responsabil întocmire state de funcţiuni pe colectiv) şi in activitatea de
cercetare ştiinţifică (ca director sau membru in echipe de cercetare).

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Alte competenţe

Permis de conducere

Scrieţi
competenţele
locul de(inginer
muncă şisisteme
care nu de
au fost
menţionate
anterior. Specificaţi
Am competenţe
şi dobândite
aptitudini latehnice
producţie)
și economice(economist)
contextul
careabsolvirea
au fost acestea
dobândite.
exemplu:şi practicarea meseriei de inginer/economist
dobânditeînprin
unor facultăţi
de De
specialitate
▪(vechimea
o bună cunoaştere
a proceselor
dede
control
totala în muncă
peste 20
ani). al calităţii (în prezent fiind responsabil cu auditul calităţii)
Utilizez in mod curent calculatorul (Word, Excel, e-mail, platforme de tip e-learning etc).

Am capacitate de lucru in echipa, de munca in salturi si sub stres;
Deţin competenţe şi aptitudini sociale; sunt o persoană publică (cadru didactic) şi mă
implic in viata sociala a studentilor şi a colegilor mei fiind: membru în Comitetul de
Direcţie al Fundaţiei “Politehnica”; fost membru al consiliului de conducere pe
universitate al SLUPT (Sindicatului Liber din Universitate Politehnica Timişoara);
Imi plac : sportul, muzica şi calatoriile.

Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 5

Scrieţi numele şi prenumele

Curriculum Vitae
Publicaţii

Am publicat ca autor/coautor 10 cărți și manuale școlare respectiv 4 indrumătoare pentru activități
practice;
Am publicat ca autor/coautor peste 90 de articole din care 41 sunt indexate WOS.

Proiecte

Am coordonat și am participart ca și membru în echipa de cercetare în cadrul mai multor proiecte de
cercetare naționale și internaționale:
P1.451CB/11.10.2010-2012 - Comparative study regarding the training needs for development
of entrepreneurial competences in the context of E.U. post-integration – Director proiect
P2. BC 1176/ 29.11.2016 - Studii de fundamentare privind: Evolutia activitatilor economice
respectiv Evolutia socio-demografica, pentru Comuna Ghiroda, jud. Timis- formata din
localitatea Ghiroda si sat Giarmata-Vii. - Director proiect
P3. DTP1-1-454-3.1/2017 - Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems – Expert
calitate
P4. CNFIS-FDI-2017-0310 - Incubarea unei societăți antreprenoriale studențești în cadrul
Universității Politehnica Timișoara – Formator
P5. PN-II-RU-TE-2014-4-1761(2014-2016) - Impactul stabilităţii economice şi financiare
asupra investiţiilor, procesului de inovare şi activităţii antreprenoriale în UE – Cercetator
P6.203021-LLP-021-2009/2010 -1-BE-LEONARDO-LLP
Researcher” - Cercetator Trainer

–“

ResEUR-

Certified

–

EU

P7. Proiect PHARE 2003(5.12.2006-5.02.2007) – “Actiuni formative pentru personalul de
decizie din IMM-uri in contextul dezvoltarii dinamice a afacerilor integrate in societatea bazata
pe cunoastere” – Expert in cadrul proiectului.
P8. 91-069/14.09.2007-2010 - Parteneriat Pentru Cercetare De Excelenta In Dezvoltarea
Aptitudinilor Antreprenoriale Si A Capitalului Uman Competitiv In Economia Si Societatea
Bazate Pe Cunostere Si Inovare - membru in echipa de implementare
P9. CEx 05-D8-77/19.10.2005-2008 - Scenarii de previzionare a sectoarelor şi ramurilor din
economia românească cu potenţial inovativ în perspectiva anului 2020.(INOVFOR) - membru
in echipa de implementare
P10. CEx05-D8-59/10.10.2005-2008 - Responsabilitatea sociala in intreprinderile romanesti in
context european (RSE&UE) - membru in echipa de implementare.
Conferinţe

Am coordonat organizarea ultimelor două ediții ale Simpozionului Internațional de Management, SIM
2013, SIM 2015(Ediții indexate deja Web of Science) respectiv SIM 2017(Ediție indexată Elsevier și în
curs de indexare Web of Science) în cooperare cu colegii de la Universitatea de Vest, și am mai făcut
parte din comitetul de organizare al altor conferințe.
.
Am participat la peste 30 de conferințe, majoritatea organizate în străinătate

Afilieri
Membru al asociaţiilor profesionale:
▪ AGIR – Asociatia Generală a Inginerilor din România membru filiala Timiş,
▪ AMIER – Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România,
▪ ACM-V- Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din zona de Vest,
▪ AFSAPT – Asociaţia Foştilor Studenţi şi Angajaţi ai Politehnicii din Timişoara – perioada 2010-2014
vicepreşedinte;
▪ SAMRO – Societatea Academică de Management din România, membru filiala Timișoara.
▪ Membru în comitetul de direcție al Fundației Politehnica
▪ Expert permanent in comisia de specialitate Științe Inginerești II ARACIS.
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