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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume DRĂGAN Florin 

Adresă  

Telefoane  Mobil:  

Fax  

E-mail  
  

Naționalitate Română 
  

Data nașterii  
  

  

  

Experiență management 
educațional 

  

 
 

 
Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
2016 – prezent 
Prorector 

Activități și responsabilități principale Proces de învățământ și problematică studențească 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Politehnica Timișoara 
Piața Victoriei Nr. 2 

 

                                                   Perioada 
                      Funcția sau postul ocupat   

        Activități și responsabilități principale 
                Numele și adresa angajatorului  

 
                                                   
                                                   Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat   

      Activități și responsabilități principale 

                Numele și adresa angajatorului  

                  

 

 

  2016 februarie – martie 
  Director departament  

  Activități de management 
  Departamentul de Automatică și Informatică Aplicată, UPT 
  V. Pârvan nr. 2 
 

  2012 - 2016 
  Președinte 

  Comisia de proces de învățământ, Senat UPT 

  Universitatea Politehnica Timișoara 
Piața Victoriei Nr. 2 
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Experiența profesională  
  

Perioada 2009 - prezent 

Funcția sau postul ocupat 
        Activități și responsabilități principale  
                Numele și adresa angajatorului 

Conferențiar universitar 
Activități didactice și de cercetare 
Universitatea Politehnica Timișoara 
Piața Victoriei Nr. 2 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

        Activități și responsabilități principale 
                 Numele și adresa angajatorului  
 

 
Perioada 

 Funcția sau postul ocupat 
Activități și responsabilități principale 

2002 - 2009 
Șef de lucrări universitar 
Activități didactice și de cercetare 
Universitatea Politehnica Timișoara 
Piața Victoriei Nr. 2 
 
1997 - 2002 
Asistent universitar 
Activități didactice și de cercetare 

                Numele și adresa angajatorului 
 
 
                                                   Perioada 

Funcția sau postul ocupat 
        Activități și responsabilități principale 

Universitatea Politehnica Timișoara 
Piața Victoriei Nr. 2 
 
1996 -1997 
Inginer 
Responsabil automatizarea proceselor 

                Numele și adresa angajatorului 

 
               Alte activități de management 

S. C. ASTRA Vagoane Arad S.A: 

Perioada 2007-2016 

Funcția sau postul ocupat Manager 

Activități și responsabilități principale Activități de management 

Numele și adresa angajatorului S.C. Intelligent Software Systems SRL 

Tipul activității sau sectorul de activitate IT 

Perioada 2003-2007 

Funcția sau postul ocupat Manager 

Activități și responsabilități principale Activități de management 

Numele și adresa angajatorului S. C. VR-NET SRL 

Tipul activității sau sectorul de activitate    IT 

Perioada 

                         Funcția sau postul ocupat 

        Activități și responsabilități principale 

                Numele și adresa angajatorului 

   Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Educație și formare 

2016 - prezent 

Președinte 

Activități de management 

ASU Politehnica Timișoara 

Sport 

  

Perioada   2007  

Calificarea / diploma obținută   Titlul de doctor în Automatică 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Conducerea sistemelor haotice / convertoare electronice 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timișoara 

Perioada   1990-1996 

Calificarea / diploma obținută Inginer/Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Automatică și informatică aplicată 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Timișoara 
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Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competențe și abilități sociale - Capacitate de adaptare la medii multiculturale: proiecte dezvoltate și lucrări comune publicate în 
parteneriat cu Marea Britanie, Franța, USA, Germania, Olanda, Ungaria, Slovenia.  
- Capacitate de negociere și mediere dezvoltată în cei peste 15 ani de activități de management 
educațional sau privat. 

  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Președinte comisie de informatizare din cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare, responsabil 
site-uri facultate și departament, responsabil orar la Facultatea de Automatică și Calculatoare, 
responsabil dosare de acreditare, membru în perioada 2008-2016 în Consiliul de departament și 
Consiliul facultății, 2012-2020 Senat. 
Membru în comitetul de organizare a simpozioanelor internaționale SACI din 2005 si la ICSTCC 2019. 

  

Competențe și aptitudini tehnice 
 

 
 
 
 
                              Activitate de cercetare 
 
 
 
 
 
 
 
          Proiecte de dezvoltare instituțională 

Automate programabile 
Sisteme de operare 
Robotică 
Sisteme haotice 
Antreprenoriat în automatică și informatică aplicată 

 
Director a 2 granturi CNCSIS, 1 proiect POSDRU, 1 proiect POCU, 3 contracte de cercetare-
dezvoltare cu companii, membru în echipele de cercetare la 4 contracte de cercetare-dezvoltare 
internaționale și 15 naționale. 
Autor sau coautor a peste 60 de lucrări științifice, 3 cărți în edituri naționale și un capitol de carte la o 
editură din străinătate. 
Membru în comitete de organizare, de program și recenzor la 10 manifestări științifice și reviste 
indexate în Clarivate Analytics Web of Science și/sau Scopus. 
 

1. FDI-2016-0108 - Catalog electronic pentru asigurarea transparenței în gestiunea studenților din 
UPT 

2. FDI-2016-0112 - Servicii de consiliere și orientare în carieră a elevilor și studenților în vederea 
accesului la învățământul superior tehnic a mediilor dezavantajate social și prevenirea 
abandonului universitar 

3. FDI-2017-0310 - Incubarea unei societăți antreprenoriale studențești în cadrul Universității 
Politehnica Timișoara - ISASUPT 

4. FDI-2017-0497 - Implementarea unor mijloace moderne de îmbunătățire a calității în cadrul 
Universității Politehnica Timișoara - IMM-Q 

5. FDI-2018-0534 - Managementul calității programelor de studii, a eticii și deontologiei 
academice în cadrul Universității Politehnica Timișoara  -  Q-EDU 

6. FDI-2018-0531 - Dezvoltarea unui laborator interdisciplinar pentru conducerea la distanță a 
proceselor pentru studenții mai multor domenii de studiu din UPT  -  LISCD-UPT 

7. FDI-2018-0533 - Dezvoltarea unui accelerator de afaceri studențesc în cadrul societății 
antreprenoriale studențești din Universitatea Politehnica Timișoara  -  DAAS_SAS-UPT 

8. CNFIS-FDI-2019-0678 - Facilitarea accesului la învățământul tehnic timișorean prin realizarea 
unui HUB de conectare Elevi–Studenți–Companii, prin implicarea comunității alumni a 
Universității Politehnica Timișoara – ESC-HUB 

  

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Sisteme de operare: Windows, Linux, DOS 
MS Office, alte competențele date de activitatea din cadrul profesiei. 

Permis de conducere 
                                                  Hobby-uri 

Categoria B 
Lectura, Sport (fotbal, tenis, înot, rugby), Jazz. 

 
Subsemnatul, am luat la cunoștință faptul că, în baza articolului  26 din legea 15/68, declarațiile false, falsul în acte și utilizarea de acte false sunt 
pedepsite în baza codului penal și a legilor speciale. 

 
Timișoara, 09.01.2020         conf. dr. ing. Florin DRĂGAN 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.upt.ro/Informatii_cnfis-fdi-2017-0310_895_ro.html

