
 

  
 

 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GONTEAN, Aurel-Ştefan 

Adresă
 Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, 

Departamentul de Electronică Aplicată, Timişoara, bd. V. Pârvan, nr. 2, CP 300223; 

Telefoane Tel.servici:  040 256 40 33 34 Mobil: 

Fax 040 256 40 32 94 

E-mail  aurel.gontean@etc.upt.ro; 
  

Naţionalitate Română; 
  

Data naşterii 27 iunie 1961; 
  

Sex Masculin; 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Decan, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Universitatea “Politehnica” din Timişoara 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din aprilie 2004 până în prezent; 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii; 

Activităţi şi responsabilităţi principale probleme referitoare la baza materială, informatizare, parteneri economici şi cooperări; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Decanatul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii; 
 

  

Perioada Din aprilie 1994 până în prezent; 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la discipline de Circuite integrate digitale, Sisteme logice programabile, Tehnici 
moderne de programare şi activitate de cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul 
Electronică Aplicată; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cursuri predate la anii de studiu licenţă şi master de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii; 

 
 

 

Perioada Din octombrie 2008 până în prezent; 

Funcţia sau postul ocupat Conducător de doctorat; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducător de doctorat în domeniul Ştiinţe inginereşti, specializarea Inginerie electronică şi 
telecomunicaţii; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul 
Electronică Aplicată; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducerea activităţilor doctoranzilor, membru în comisii de examen, susţinere referate, susţinere 
teze de doctorat; 
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Perioada 1989 – 2004; 

Funcţia sau postul ocupat Funcţii de asistent, şef de lucrări, conferenţiar; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate  didactică la discipline de Circuite integrate digitale, Sisteme logice programabile, Tehnici 
moderne de programare şi activitate de cercetare ştiinţifică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Timişoara, Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, Departamentul 
Electronică Aplicată; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice cu anii de studiu licenţă de la Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii; 

  

  

Perioada 1986 – 1989; 

Funcţia sau postul ocupat Inginer; 

Activităţi şi responsabilităţi principale Inginer de service; 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Întreţinere şi Reparare a Utilajelor de Calcul, Timişoara; 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Inginer de service microsisteme MS-100; 

  

  

Calificarea / diploma obţinută   Conducător de doctorat;   

Perioada   2004 – prezent; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Domeniul Ştiinţe inginereşti, specializarea Inginerie electronică şi telecomunicaţii; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ordinul MECT, nr. 5842/04.11.2008, privind acordarea calităţii de conducător de doctorat, Anexa 1; 

  

  

Calificarea / diploma obţinută   Doctor inginer; 

Perioada   1990 – 1998; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform Programului individual de studiu în domeniul Electronică şi Telecomunicaţii; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic din Timişoara; 

  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de inginer în specialitatea Electronică Aplicată 

Perioada   1981 – 1986; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele din Planul de învăţământ al Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii; 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic din Timişoara; 

  

  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de bacalaureat 

Perioada   1976 – 1980; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele din Planul de învăţământ al liceelor de Informatică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Informatică Petroşani, jud. Hunedoara 

 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba maternă Română; 
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Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 Utilizator 
competent C2 

Utilizator 
competent C1 

Utilizator 
competent C1 

Utilizator 
competent C1 

Utilizator 
competent 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 
Utilizator 

independent 

Limba germană  B2 Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - cunoştinţe de management dobândit în cadrul structurilor de conducere la nivel de Facultate (8 
ani), contracte de cercetare ştiinţifică, management de firmă (8 ani);  
- capacitate de adaptare, inclusiv la medii multiculturale, obţinută prin colaborarea cu instituţii şi 
firme din străinătate;  
- o bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic şi funcţiilor 
de conducere avute; 

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- conducător şi coordonator de unităţi (facultate cu peste 1500 de studenţi) şi firmă privată (30 de 
angajaţi) 
- spirit organizatoric  cu experienţă în logistică în organizarea gestionării studenţilor, a examenelor de 
admitere etc., a unor manifestări ştiinţifice (simpozioane, work-shop-uri); 
- experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei dobândită în cadrul a peste 30 programe 
de cercetare la care am fost director/colaborator de proiect/grant; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Specialist şi expert în domeniile: Proiectarea sistemelor digitale (VHDL, C), a sistemelor înglobate, 
baze de date;  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o excelentă cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ , AccessTM, Visual 
Basic şi PowerPoint™); 
- cunoştinţe avansate în Labview şi Matlab; 
- cunoştinţe avansate ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Corel Draw). 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini - expert evaluator EU pe proiecte IT (evaluator pe proiecte internaţionale în Bulgaria, 2008-2010) 
- expert evaluator CNCSIS 

 
  

Permis de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare Publicaţii:  
 5 cărţi publicate în edituri cu ISBN, singur sau în colaborare,  
 2 cursuri pentru uzul studenţilor, multiplicate în cadrul Universităţii Politehnica din Timişoara, 
 4 îndrumătoare de lucrări de laborator şi o culegere de probleme şi  
 peste 100 de lucrări ştiinţifice publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale sau 

internaţionale, respectiv în reviste de specialitate; 
Activităţi de cercetare:  

 participarea la peste 30 de contracte de cercetare ştiinţifică, la 15 fiind responsabil de temă 
sau director; 

Conducere de doctorat (din 2008): 
 nr. de doctoranzi conduşi: 8; 
 nr.de teze susţinute: 1; 

Apartenenţa la organizaţii profesionale:  
 membru al IEEE secţiunile: Control Society (1994 - prezent); 

Specializări:  
 1995 (3 luni) – specializare la Fachhochscule Wiesbaden, Germania, în domeniul PLD, Bursă 

Tempus. 
 1996 (3 luni) – specializare la Preston University, Anglia, în domeniul ASIC - FPGA, Bursă 

Tempus. 
Profesor invitat 

 2009 (1 lună) – profesor invitat la Universitatea Baden-Wuertenberg Loerrach, Germania. 
 2010 (1 lună) – profesor invitat la Universitatea Baden-Wuertenberg Loerrach, Germania. 
 2012 (1 lună) – profesor invitat la Universitatea Baden-Wuertenberg Loerrach, Germania. 

Stagiul militar: satisfăcut (1981) 
Starea civilă: căsătorit, cu patru copii 

  

Hobby Istoria, muzica simfonică, domotica 
 

Anexe 1. Diplomă de bacalaureat 
2. Diplomă de inginer 
3. Diplomă de doctor inginer 
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