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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timisoara, Pta. Victoriei no. 2, Timisoara, 300006, 
Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educational / Universitate 

Perioada 1980-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor Universitar (1999-prezent), Conferentiar (1996-1999), Sef lucrari (1990-
1996), Asistent (1980-1990) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri: Sisteme de actionare; Mecanisme; Aplicatii robotice; 
Participarea in comisii de licenta si disertatie, in calitate de presedinte / membru; 
Participarea in peste 40 comisii pentru analiza si sustinerea publica a tezelor de 
doctorat, in diverse universitati, in calitate de referent si presedinte al comisiei de 
doctorat la peste 30 de teze sustinute in cadrul Facultatii de Mecanica a Universitatii 
Politehnica Timisoara. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timisoara, Pta. Victoriei no. 2, Timisoara, 300006, 
Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educational / Universitate 

Perioada 1976-1980  

Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea echipamentelor si instalatiilor hidraulice si pneumatice 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea “Electro–Timis”, Calea Buziasului no. 15, Timisoara, 300571, 
Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Echipamente pentru industria electrotehnica 
 
 

 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1989-1995  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Roboti  industriali, Sisteme de actionare, Transmisii automate / Experienta si rutina 
in proiectarea, utilizarea si mentenanta acestora 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Mecanica 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1971-1976  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Masini hidraulice si pneumatice / Inginer mecanic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica Timisoara, Facultatea de Mecanica 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

ISCED 5 
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Limba(i) maternă(e) Romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Franceza  C
1 

Utilizare 
competenta 

C
1 

Utilizare 
competenta 

C
1 

Utilizare 
competenta 

C
1 

Utilizare 
competenta 

C
1 

Utilizare 
competenta 

Engleza  C
1 

Utilizare 
competenta 

B
2 

Utilizare 
independenta 

B
1 

Utilizare 
independenta 

A
2 

Utilizare 
elementara 

A
1 

Utilizare 
elementara 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini bune de comunicare obtinute prin natura muncii depuse; bun spirit de 
echipa. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini organizatorice bune; Management bun al echipelor de lucru. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini bune de lucru cu echipamentele hidraulice si pneumatice. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Aptitudini genereale de lucru cu calculatorul, aplicatii Office si Internet. 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Practicant  al sporturilor: inot si  tenis 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare Carti, cursuri si indrumatoare tehnice scrise: 15 
Publicatii stiintifice: 157 (75 in strainatate) 
Contracte de cercetare si proiecte: 47 (14 ca si director de contract) 
Certificate de  inovator: 3 

 


