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Tipul activităţii sau sectorul de activitate - titular la disciplinele: Structuri de Date si Algoritmi, Proiectarea si Analiza algoritmilor, Tehnici de 
Programare, Sisteme Timp-Real, Managementul Proiectelor Software. 
- conducator doctorat 1994, Domeniul fundamental: Stiinte ingineresti, Domeniul de doctorat: 
Calculatoare si Tehnologia Informatiei, (15 doctori, 8 doctoranzi in stagiu) 

Perioada Sept 1974-Sept 1978 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de cercetare dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Tehnica de Calcul Bucuresti, Filiala Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cecetare in domeniul Tehnicii de calcul 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1978-1984 

Calificarea / diploma obţinută Doctor Specializarea calculatoare (1984)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program pregatire doctorala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1969-1974 

Calificarea / diploma obţinută Inginer specialitatea calculatoare electronice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de studii Specializarea Calculatoare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Traian Vuia” din Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

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 

Limba engleza   FB  FB  FB  FB  FB 

Limba franceza   FB  FB  B  B  B 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale   Obiectivitate, exigenţă, prestigiu profesional si moral, spirit de echipa si abilitati de conducere               
  Dobandite de-a lungul a mai  bine de 40 de ani de experianta efectiva  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Foarte bune competente si aptitudini de conducator nativ si dobandite printr-o vasta experienta: 
director departament (din 1992), functii de conducere de-a lungul timpului la diferite niveluri: studenti, 
facultate, universitate, centre de cercetare, organizatii profesionale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini inginerestii, proiectare, inovare, cercetare, dezvoltare in domeniul software 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Specialist in Calculatoare si tehnologia informatiei prin formatie 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Chitara, vioara, sculptura 
  

Alte competenţe şi aptitudini Sport: inot, ski 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Permis(e) de conducere Permis de conducere, Cat A (1975), B (1969) 
  

Informaţii suplimentare persoane de contact 
Prof.dr.ing. Nicolae Tapus:  ntapus@cs.pub.ro 
Prof.dr.ing. Valentin Cristea: valentin.cristea@cs.pub.ro 
Prof.dr.ing. Sergiu Nedevschi: sergiu.nedevschi@cs.utclj.ro 

  

Anexe Pagina WEB: http://cs.upt.ro/~vcretu 
Lista cu publicatii din ultimii 5 ani 
Lista cu granturi și contracte din ultimii 5 ani 
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