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INFORMAŢII PERSONALE  

      

       

   

Sexul  | Data nașterii // | Naționalitatea  

 
LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 
Membru în Consiliul Departamentului C.C.T.F.C., perioada 2020-2024 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
generală 

 
 

 

22-02-2017 – prezent 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
01-10-2007 – 22-02-2017 

Conferențiar universitar 

Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

Facultatea de Construcții, Departament C.C.T.F.C. 

▪ Predare ore laborator și curs la ciclul licență la disciplinele: Instrumente și metode de măsurare  – 
anul I; Rețele topo-geodezice – anul II; Cadastru I și Cadastru II – anul III; Sisteme informaționale 
cadastrale – anul IV; Legislație cadastrală anul IV; Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile – anul I, 
semestrul I, curs şi lucrări practice – program de studii masterale – Cadastru și evaluarea bunurilor 
imobile; 

▪ Îndrumare studenți, participări la conferințe/congrese naționale și internaționale,  consultații, 
conducere de proiecte de diplomă și disertație, participare la proiecte de cercetare/proiectare în 
calitate de manager de proiect sau membru în echipă. 

▪ Membru în comisia de licenţă a specializării Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC) la Universitatea 
Politehnica Timişoara (2011-prezent); 

▪ Membru în comisia disertaţie - program Master, Cadastru şi Evaluarea Bunurilor Imobile  (CEBI- 
UPT); 

▪ Responsabil UPT privind protecția datelor cu caracter personal - încapând cu luna iunie 2018; 

 

Șef de lucrări universitar 

 Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

Facultatea de Construcții, Departament C.C.T.F.C. 

 ▪ Predare ore laborator și curs la ciclul licență la disciplinele: Instrumente și metode de măsurare  – 
anul I; Rețele topo-geodezice – anul II; Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice – anul II; Desen 
topografic – anul II; Cadastru I și Cadastru II – anul III;  Cadastru şi evaluarea bunurilor imobile –  
anul I, semestrul I, curs şi lucrări practice – program de studii masterale – Cadastru și evaluarea 
bunurilor imobile; 

▪ Desfășurarea practicii studențești – anul II de studii la ciclul licență; 

▪ Îndrumare studenți, participări la conferințe/congrese naționale și internaționale,  consultații, 
conducere de proiecte de diplomă și disertație, participare la proiecte de cercetare/proiectare în 
calitate de manager de proiect sau membru în echipă. 

▪ Membru în comisia de licenţă a specializării Măsurători Terestre şi Cadastru (MTC) la Universitatea 
Politehnica Timişoara (2011-prezent); 

▪ Membru în comisia disertaţie - program Master, Cadastru şi Evaluarea Bunurilor Imobile (CEBI- 
UPT); 

▪ Secretarul Comisiei de Admitere a UPT, perioada 2012-2018 

 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

 

01-10-2001 – 30-09-2007 Asistent universitar 

 Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

Facultatea de Construcții, Departament C.C.T.F.C. 

 ▪ Predare ore laborator la ciclul licență la disciplinele: Rețele topo-geodezice – anul II; Teoria prelucrării 
măsurătorilor geodezice – anul II; Desen topografic – anul II; Cadastru I și Cadastru II – anul III 

http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
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 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

 

01-10-1999 – 30.09.2001 Preparator universitar 

 Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

Facultatea de Construcții, Departament C.C.T.F.C. 

 ▪ Predare ore laborator la ciclul licență la disciplinele: Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice – anul 
II; Desen topografic – anul II; Cadastru I și Cadastru II – anul III . 

 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
specifică 

 
 

15.05.2019-PREZENT Asistent manager, proiect CNFIS-FDI-2019-0639 
 Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

 Îmbunătățirea continuă a managementului calității prin evaluarea actului didactic și promovarea 
respectării deontologiei şi eticii academice în cadrul Universității Politehnica Timișoara (IMCE-Q). 

 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

 

01-06-2018 – 15-12-2018 Manager proiect, proiect CNFIS-FDI-2018-0534 

 Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

 Managementul calității programelor de studii, a eticii și deontologiei academice în cadrul Universității 
Politehnica Timișoara (Q-EDU) 

 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 

 

15-05-2017 – 15-12-2017 Asistent manager, proiect CNFIS-FDI-2017-0497 

 Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro ) 

 Implementarea unor mijloace moderne de îmbunătățire a calității în cadrul Universității 
Politehnica Timișoara (IMM-Q) 

 Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
 

01-10-2010 – 30-09-2012 Responsabil curs și dezvoltare rută curriculară, proiect POSDRU/86/1.2/S/63140 
Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România,www.upt.ro ) 
Rețea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacității de a furniza competențe 
Superioare în domeniul geodezic 

Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 
Ianuarie 2019 – Martie 2019 Curs Responsabil privind protecția datelor cu caracter personal – Cod COR 242231 

 Formare Profesională - Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș 

 
Martie 2017 Instruire în cadrul workshop-ului „Educația Deschisă – de la teorie la practică. 

Experienţe în OER și MOOC 
 Centrul de e-Learning Universitatea Politehnica Timișoara 

 

Martie 2016 Instruire în cadrul „Workshop Open Education – concepts, tools, resources, 
practices” în cadrul Open Education Week 

 Centrul de e-Learning Universitatea Politehnica Timișoara 

http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
http://www.upt.ro/
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Iulie 2015 – Decembrie 2015 

 

 
Februarie 2014 

SMART IT – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă – POSDRU 189/2.1/G/156555 – 

Cadru didactic supervizor în cadrul proiectului 

 

Dezvoltarea de competențe în cadrul proiectului „Comunitate Virtuală 
Interuniversitară pentru știință, tehnologie, inovare și valorificare a proprietății 
intelectuale” în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/56872 

 Universitatea de Vest din Timișoara 

 
Septembrie 2010 – August 2013 

Şcoală universitară de formare iniţială şi continuă a personalului didactic şi a 
trainerilor din domeniul specializărilor tehnice – Didatec 
Program POSDRU/87/1.3/S/60891 - Cadru didactic participant la proiectul 

Martie 2012 Instruire pentru dezvoltarea de conținut digital organizat în cadrul proiectului 
„Rețea de  colaborare online în scopul dezvoltării capacității de  a furniza 
competențe superioare în domeniul geodezic” 

 Timișoara 

Septembrie 2011 Instruire pentru utilizarea platformei de  instruire AeL, organizată în cadrul 
proiectului „Reţea de colaborare online în scopul dezvoltării capacității de a furniza 
competențe superioare în domeniul geodezic” 

 Timișoara 

Mai 2011 Calificare la cursul „Application of the terrestrial laser scanning for environmental 
processes and changes – ATLAS” 

 Szekesfehervar, Ungaria 

2010– 2012 Studii aprofundate / Diplomă de master 
 Universitatea „Politehnica“ din Timișoara, Facultatea de Facultatea de Construcții, Specializarea 

Infrastructuri pentru transporturi 

 Discipline studiate (selecție): Căi de comunicații terestre; Poduri cu structuri speciale; Tuneluri; 
Geotehnică și geomorfologie; Proiectare drumuri și căi ferate.. 

1994– 1999 Inginer Geodez / Diplomă de licență 
 Universitatea „Politehnica“ din Timișoara, Facultatea de Facultatea de Construcții, Secția Geodezie, 

Specializarea Cadastru 

 ▪ Topografie, Geodezie; Cartografie, Fotogrammetrie, Cadastru, Tehnologii Geodezice Spațiale. 

1989 – 1993 Studii liceale/Diplomă Bacalaureat 
 Colegiul Național “F.S. Nitti”, Timișoara 

 ▪ Economie – Contabilitate - Finanțe 

 
COMPETENΤE PERSONALE  

 

Limba maternă română     

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE 

 
Ascultare Citire 

Participare la 
conversație Discurs oral 

 

Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

      

Franceză A2 A1 A2 A1 A2 
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Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine 

 

Competențe și abilități sociale ▪ O bună capacitate de comunicare; 

▪ Persoană dinamică, obiectivă, responsabilă, creativă, autodidactă; 

▪ Capacitate de a lucra în condiții de stres și cu termene limite; 

▪ Capacitate de adaptare la medii multiculturale; 

▪ Spirit de echipă dezvoltat: am experiența muncii în echipă încă din studenție, când am participat la 
activitățile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultății; 

▪ Participarea, cu susținere de lucrări științifice, la conferințe cu tematica în domeniul geodeziei și 
domenii conexe. 

 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

▪ Spirit organizatoric și capacitate de sinteză, 

▪ Experiență bună în managementul de echipă. 

Competențe și aptitudini tehnice ▪ Aptitudini în folosirea tehnicilor și tehnologiilor de măsurare în domeniul topografiei, geodeziei; 

▪ Prelucrarea măsurătorilor topo-geodezice. 
 

Competențe digitale AUTOEVALUARE 
 

Procesarea 
informației 

Comunicare 
Creare de 
conținut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

Niveluri: Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat 
 Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 
Scrieți alte competențe informatice. 

▪ Atestat de operare pe calculator; 

▪ Prelucrare digitală a datelor geospațiale din domeniul geodeziei folosind AutoCAD, Mapsys, 
GeoMedia Professional, Leica GeoOffice, TransDat, TopoSys, PhotoModeller, AgiSoft PhotoScan, e- 
Terra v 1.0, 2.0, 3.0.. 

 

Alte competențe Formator în domeniul asigurării interne a calităţii; 
Formator în domeniul dezvoltării programelor de studii; 
Expert autorizat ANCPI; 

 

Permis de conducere Categoria B din 2013 
 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

 

Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor în cadrul departamentului C.C.T.F.C. 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
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Coordonarea activităților de practică și preluarea dosarelor de practică în perioada 2002 – 2019. 
Coordonare de proiecte de diplomă și disertație în perioada 2004 – prezent. 

 
Diplomă Premiul I la concursul „Învingători în cadastru”, Centrul de Perfecționare, Instruire și 
Formare a Specialiștilor în Cadastru Agricol „PIFCA”, Timișoara, 2011. 

 
Participant şi editor la întocmirea documentaţiilor ARACIS (acreditare şi evaluări periodice program 
de studii de licenţă MTC, acreditare program de studii de master CEBI). 

 

Experienţă în managementul de proiect; 
 

Organizare manifestări ştiinţifice, mese rotunde, dezbateri; 
 

Organizare şi coordonare practică studenţească /domeniu/ani de studiu/echipe; 

Vicepreşedinte Uniunea Geodezilor din România – sucursala Timiş (2010-2018); 

Organizarea examenului de licenţă ca secretar de comisie din anul 2000 până în 2011; 
 

Implicarea în problematica studenţească ca decan de an, la anul III de studiu – specializarea 
Măsurători Terestre şi Cadastru; 

 
Persoană fizică autorizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Certificat de 
Autorizare seria RO-TM-F nr.0059/29.11.2010, pentru realizarea de lucrări topografice, geodezice şi 
de cadastru pe teritoriul României. 


	Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor în cadrul departamentului C.C.T.F.C.

