Curriculum Vitae

Scrieţi numele şi prenumele

INFORMAŢII PERSONALE

+40-256 403 972

Facebook
Sexul masculin | Data naşterii | Naţionalitatea română

LOCUL DE MUNCA PENTRU
CARE SE CANDIDEAZĂ

Membru în Consiliul Departamentului C.C.T.F.C.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
generala
1.10.2015 – prezent

Șef de lucrări
Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro)
▪ Predare (Terasamente, Căi de Comunicaţie Terestre, Drumuri, Inginerie de trafic şi Autostrăzi),
activități practice cu studenții, consultații, conducere de proiecte de diplomă și disertație, participare
la conferințe, organizare de conferințe, cercetare
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ

1.10.2012 – 30.09.2015

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

Activităţi de semninar, laborator, proiecte de an şi lucrări practice, la disciplinele (Terasamente, Căi
de Comunicaţie Terestre, Drumuri şi Autostrăzi), executare de cercetări ştiinţifice , monitorizarea
activităţii de informare bibliografică şi formare aplicativă a studenţilor, colaborare permanentă cu
titularii de curs, conducerea unor activităţi didactice, activităţi de evaluare a performanţelor prin note
sau calificative, consultaţii, îndrumarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ
1.11.2015 – prezent

Șef de laborator - Drumuri
Universitatea Politehnica Timișoara (Piața Victoriei nr. 2, 300006, Timișoara, România, www.upt.ro)
▪ Activități didactice cu studenții, încercări de laborator, conform prevederilor din
« ANGAJAMENTUL SEFULUI DE LABORATOR DE BUNA PRACTICA PROFESIONALA» și
executarea de expertize tehnice pe partea de infrastructură rutieră.
Tipul sau sectorul de activitate Încercări de laborator

martie 2008 – august 2010

Inginer proiectant
S.C. Search Corporation S.R.L, - Filiala Timișoara (str. Petre Râmneanțu, nr.2A, et.1, camera 113A)
▪ Realizare proiecte de infrastructură rutieră şi asistenţă tehnică
Tipul sau sectorul de activitate Lucrări de proiectare infrastructură rutieră
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
19.11–17 .12. 2012

Curs de perfecționare: Formator
Camera de Comerț și Industrie Arad
▪ Însușirea diferitelor tehnici de formare și adaptabilitatea acestora în funcție de grupul țintă,
promovarea programelor de îmbunătățire a calității în domeniul formării profesionale.

2008–2011

Doctor inginer – Diplomă de doctor, cotutelă România şi Franţa
Articole de specialitate pe partea de infrastructuri rutiere. Realizarea tezei de doctorat
“Conceperea şi realizarea unor structuri rutiere cu performanţe ridicate”
Universitatea “Politehnica” din Timişoara, Faculté de Sciences Appliqueés, Béthune France (Cotutelă)

2008-2010

Inginer diplomat – Diplomă de master
Specializarea: Infrastructuri pentru transporturi
▪ Universitatea “Politehnica” din Timişoara

2003-2008

Inginer diplomat – Diplomă de inginer
Specializarea : Căi ferate, drumuri şi poduri
▪ Universitatea “Politehnica” din Timişoara

1999-2003

Diplomă de bacalaureat
Grup Şcolar Industrial Sebiş, jud. Arad
▪ Matematică - Informatică

iulie–septembrie 2007

Certificat de practică la firma Werkzeug-Productions-und Handels GmbH, Liepzig,
Germania, prin programul Leonardo-da-Vinci II: „Improving the professionalism of
Romanian students: working opportunities in Euro construction”
Werkzeug-Productions-und Handels GmbH, Liepzig, Germania
▪ Familiarizare cu modul de lucru şi metodele apliacte în afara ţării

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

A2

A2

A2

SCRIERE

Discurs oral

A2

A2

Certificat de cunoaștere a limbii engleze, Centrul InterLingua, Universitatea Politehnica Timișoara

Franceză

A1

A1

A2

A2

A2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

▪ Obiectivitate și exigență în activitate, spirit de echipă și colegialitate, bun comunicator, integrare în
colectiv dobândite în urma activităților cu studenții și a celor desfășurate în colectivitățile în care a
activat.
▪ Lucrul in echipa , spirit comunicativ şi organizatoric, ambiţie, perseverenţă, seriozitate, meticulozitate,
punctualitate, adaptabilitate, persoană deschisă, spirit de echipă, capacitate de a lua decizii, dorinţa
de a învăţa lucruri noi, dorinţa de afirmare, capacitate de analiză și sinteză dobândite prin
participarea la numeroase contracte de cercetare, atât în calitate de colaborator, cât și ca director.
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Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe digitale

Alte competenţe

Scrieţi numele şi prenumele

▪ Încercări dinamice pentru determinarea carateristicilor mecanice ale mixturilor asfaltice.

AutoCAD, ARD, MX Road, ABAQUS 6.8
EXCEL, WORD, POWERPOINT
Membru al unor asociaţii profesionale

Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România
Asociaţia Mondială de Drumuri - PIARC
Alte competenţe şi aptitudini:
▪ Pasionat de sport și de vânătoare.
Permis de conducere

Categoria A, B, C din septembrie 2002

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

Membru în Consiliul Departamentului de Căi de Comunicație Terestre Fundații și Cadastru din
2016 – prezent, cu responsabilitățile aferente.
Membru în comisii pentru concursuri pe post în cadrul departamentului C.C.T.F.C., secretar în
comisii de finalizare de studii licență, membru în comisii de îndrumare doctorale.
Coordonarea activităților de practică, de diplomă și disertație 2012 – prezent.
Director de contracte de cercetare cu răspundere directă: „Realizarea de contracte cu terți
privind realizarea de expertize tehnice aferente domeniului infrastructurii rutiere”, 8 contracte.

Data: 16.12.2019

Nume Prenume: Șl. dr. ing. MARC Teodor Paul
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