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Informaţii personale

Nume /  Prenume BEILICCI ERIKA BEATA MARIA

Adresă(e)

Telefon(oane)

E—mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Hidrotehnică, Timişoara, Splaiul Spiru Haret, 
nr. 1A, CP 300022;

Tel. serviciu:  Mobil: Fax 

Data naşterii 

Maghiară Sex feminin

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Hidrotehnică

Experienţa profesională Perioada 1996 -1999 /1999 -  2001 / 2002 - în prezent

Funcţia sau postul ocupat

tctivităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Doctorand cu frecvenţă/ Asistent universitar / Şef lucrări/lector universitar

Activităţi didactice la disciplinele:11 Hidrologie şi hidrogeologie, Gospodărirea apelor, Gestiunea factorilor de mediu, Optimizarea 
funcţionării sistemelor hidrotehnice, Ecohidrologie şi meteorologie, Hidrologie urbană, Hidraulică, Proiectare asistată de calculator, 
Impactul lucrărilor hidrotehnice asupra mediului, Modelarea scurgerii solide în bazine hidrografice, Modelarea scurgerii lichide în 
albiile cursurilor de apă, Combaterea eroziunii solului, Sisteme acvatice naturale, Legislaţia de mediu, Impactul ecologic al 
tehnologiilor de mediu, Măsurări”; activităţi de cercetare pe bază de contracte câştigate prin competiţie sau contracte cu terţi.

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii, Departamentul de Hidrotehnică; Timişoara, George Enescu, nr.
1A, CP 300022

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada

Activitate didactică şi cercetare ştiinţifică. 

2001-2003

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Perioada

Consultant specialitate 

Activităţi de proiectare inginerie civilă 

Consiliul Judeţean Timiş, ADETIM, Timişoara 

2004-2008

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Perioada

Inginer proiectant

Activităţi de proiectare inginerie civilă, arhitectură, electrice, consultanţă 

S.C. DATCOMP S.R.L. Timişoara 

2008 -  prezent

Administrator / Inginer proiectant

Activităţi de proiectare inginerie civilă, arhitectură, consultanţă

S.C. BEILICCI CONSULT S.R.L Timişoara

2007-2010

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 

Calificarea / diploma obţinută 

Perioada

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Calificarea / diploma obţinută

Perioada

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare

Calificarea / diploma obţinută

Perioada

Inginer proiectant

Activităţi de proiectare inginerie civilă, electrice, arhitectură, consultanţă 

S.C. PSG GROUP S.R.L Timişoara 

Doctor inginer 

1996-2006;

Conform Programului individual de studiu în domeniul Ştiinţe Inginereşti 

Universitatea Politehnica Timişoara;

Diplomă de Studii Aprofundate, specializarea: „Optimizarea Sistemelor Hidrotehnice” 

1995-1996;

Disciplinele din Planul de învăţământ 

Universitatea Politehnica Timişoara;

Diplomă de licenţă inginerie civilă în specializarea: “Ingineria mediului"

1990-1995;
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului deformare

Calificarea / diploma obţinută

Perioada

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Calificarea / diploma obţinută

Perioada

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare

Calificarea / diploma obţinută

Perioada

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

ele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului deformare

Aptitudini şi competenţe personale

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Engleză 

Italiană

Maghiară

Competenţe şi abilităţi sociale 

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

ompetenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini

Informaţii suplimentare

Disciplinele din Planul de învăţământ

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Hidrotehnică 

Diplomă de licenţă matematică în specializarea Matematică 

1991-1998;

Disciplinele din Planul de învăţământ

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Matematică

Diplomă de absolvire -  specializarea management

1993-1995;

Disciplinele din Planul de învăţământ

Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Construcţii

Diplomă de bacalaureat 

1986-1990;

Disciplinele din Planul de învăţământ pentru Liceu 

Liceul Industrial nr. 1 Cărei

Maghiară

înţelegere Vorbire Scriere

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

2 Mediu 2 Mediu 3 Elementar 3 Elementar 3 Elementar

2 Mediu 2 Mediu 3 Elementar 3 Elementar 3 Elementar

1 Avansat 1 Avansat 1 Avansat 1 Avansat 1 Avansat

C) Nivelul Cadrului European Comun de Referin[ă Pentm Limbi Străine

spirit de echipă dobândit în cadrul structurilor de conducere la nivel de facultate, departament, contracte de cercetare ştiinţifică, 
alte organisme; capacitate de adaptare in diverse medii sociale şi culturale; o bună capacitate de comunicare;

spirit organizatoric cu experienţă în logistică, în organizarea gestionării studenţilor, a examenelor de admitere, a unor manifestări 
ştiinţifice (simpozioane);

Specialist în domeniile: "Hidrologie, Hidrogeologie, Gospodărirea apelor, Scurgeri solide, Eroziunea solului, Modelare numerică, 
Modelare matematică”

aptitudini în utilizarea instrumentelor Microsoft Office™, AUTOCAD, pachetul de programe MIKE by DHI, WEPP, SURFER, 
DUFLOW, Limbaje de programare Basic etc.; cunoştinţe avansate în Internet

membru World Association of Soil & Water Conservation (WASWC) - 2002 
membru European Water Resources Association (EWRA) -2007 
membru International Association of Hydrological Sciences (IAHS). -2008 
membru Comunitatea oamenilor de ştiinţă de naţionalitate maghiară din Ardeal 
membru Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona Vest a României -2013 
permis conducere categoria B

Lucrări publicate (peste 140)
Proiecte de execuţie (peste 50 proiecte, Studii de fezabilitate, Proiecte tehnice, Detalii de execuţie, Documentaţii economice, 
Documentaţii obţinere avize şi acorduri, Studii de cercetare):

Proiecte de reţele de alimentări cu apă şi staţii de tratare 
Proiecte de reţele de canalizare şi staţii de epurare 
Proiecte de staţii de clorinare, staţii de pompare 
Proiecte hidrotehnice 
Proiecte de Construcţii Civile şi industriale 

Specializări în străinătate
Universitatea I elinică Uraz, Austria (1990 -  'IU zile)
Universitatea din Baja, Ungaria (1996-10 zile luni)
Universitatea din Padova, Italia (1998-4 luni) 

starea civilă: căsătorită, un copil, Erik Robert, 9 ani

Timişoara, decembrie 2019




