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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/05/2016–Prezent Tower Service Manager Cloud - NL project
Atos IT Solutions and Services, Timisoara (România) 

Persoana responsabila cu tot ce tine de proiectul preluat din Olanda.
Responsabila de furnizarea serviciului in conditiile prevazute in contract cu managementul din olanda.
Responsabila cu buna functionare a serviciilor livrate de echipa din Romania.
Responsabila de toate detaliile ce tin de :
- Incident Management
- Change management
- Problem Management
- Capacity management
- SLA's and KPI's reporting
- Production planning
- Escalation and communication matrix
- Workloads and volumes handled by the operation teams

15/10/2012–Prezent Prodecan
Universitatea ”Tibiscus” din Timi oaraș
Lascăr Catargiu/ Nr.4-6, 300559 Timi oara (România) ș

Îndepline te sarcinile trasate de decanș
ine locul decanului în lipsa acestuiaȚ

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/10/2010–Prezent Lector Universitar
Universitatea ”Tibiscus” din Timi oaraș
Lascăr Catargiu/Nr.4-6, 300559 Timi oara (România) ș

-Să efectueze cursuri,
-Să efectueze lucrări practice i de laborator,ș
-Să efectueze activită i de seminar i de evaluare a studen ilor,ț ș ț
-Să se informeze i să se documenteze în interese tiin ific în alte centre universitare,ș ș ț
-Să-i ini ieze pe studen i în activitatea de cercetare tiin ifică,ț ț ș ț
-Să- i ridice nivelul pregătirii profesionale pe baza unui plan de muncă individual, aprobat de titularul ș
de disciplină,
-Să colaboreze la publica iile tiin ifice ale facultă ilor,ț ș ț ț
-Să efectueze norma didactică i obliga iile de cercetare tiin ifică prevăzută în statul de func iuni,ș ț ș ț ț

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/10/2007–01/06/2014 Cadru didactic colaborator
Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes", Timisoara (Romania) 

-Să efectueze lucrări practice i de laborator,ș
-Să efectueze activită i de seminar i de evaluare a studen ilorț ș ț  
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01/10/2012–15/10/2012 Director de Departament
Universitatea ”Tibiscus” din Timi oaraș
Lascăr Catargiu/ Nr.4-6, 300559 Timi oara (România) ș

-realizează managementul i conducerea operativă a departamentului,ș

-răspunde de planurile de învă ământ, de statele de func ii, de managementul cercetării i al calită ii i ț ț ș ț ș
de managementul financiar al depratamentului.

-selec ia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea i încetarea rela iilor contractuale de ț ș ț
muncă ale personalului.

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/10/2011–01/10/2012 Sef de Departament Interimar
Universitatea ”Tibiscus” din Timi oaraș
Lascăr Catargiu/ Nr.4-6, 300559 Timi oara (România) ș

-realizează managementul i conducerea operativă a departamentului,ș

-răspunde de planurile de învă ământ, de statele de func ii, de managementul cercetării i al calită ii i ț ț ș ț ș
de managementul financiar al depratamentului.

-selec ia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea i încetarea rela iilor contractuale de ț ș ț
muncă ale personalului.

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/10/2006–01/10/2010 Asistent Universitar
Universitatea ”Tibiscus” din Timi oaraș
Lascăr Catargiu /Nr.4-6, 300559 Timi oara (România) ș

-Să efectueze lucrări practice i de laborator,ș

-să efectueze activită i de seminar i de evaluare a studen ilor,ț ș ț

-să se informeze i să se documenteze în interese tiin ific în alte centre universitare,ș ș ț

-să-i ini ieze pe studen i în activitatea de cercetare tiin ifică,ț ț ș ț

-să- i ridice nivelul pregătirii profesionale pe baza unui plan de muncă individual, aprobat de titularul ș
de disciplină,

-să asiste la orele de curs ale titularilor de discipline,

-să colaboreze la publica iile tiin ifice ale facultă ilor,ț ș ț ț

-să efectueze norma didactică i obliga iile de cercetare tiin ifică prevăzută în statul de func iuni,ș ț ș ț ț

-să ducă la îndeplinire sarcinile primite din partea cadrelor de predare, titulare de curs.

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/10/2007 Asistent Universitar Colaborator
Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor Babe ” din Timi oaraș ș ș
Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2, 300041 Timi oara (România) ș

-Să efectueze lucrări practice i de laborator,ș

-Să efectueze activită i de seminar i de evaluare a studen ilor,ț ș ț

-Să-i ini ieze pe studen i în activitatea de cercetare tiin ifică,ț ț ș ț

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/09/2005–01/10/2007 Profesor de informatică
Colegiul Tehnic din Timi oaraș
Piata I. Huniade/Nr. 2, Tim oara (România) ș

-pregatirea materialelor i predarea materialelor prevăzute în programa colarăș ș

-pregătirea elevilor pentru sus inerea examenelor na ionale,ț ț
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-pregătirea studen ilor pentru concursuri.ț

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/09/2004–01/09/2005 Profesor de informatică
Grup colar ”General Gheorghe Magheru” din Târgu-JiuȘ
Lt. Col. Dumitru Petrescu, Târgu-Jiu (România) 

-pregatirea i sustinerea materialelor prevăzute în programa colarăș ș

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/09/2004–01/09/2005 Profesor de informatică
Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” din Târgu-Jiu.
Islaz/ Nr.2., Târgu-Jiu (România) 

-pregătirea i sus inerea materialelor prevăzute in programa colară,ș ț ș

-pregătirea elevilor pentru examenele na ionale.ț

Tipul sau sectorul de activitate Educa ie/Învă ământț ț  

01/03/2005–01/06/2005 Colaborator- Coordonator Tehnic
Editura ”Axioma Teomsnic”, Târgu-Jiu (România) 

-tehnoredactarea revistelor de specialitate în domeniile matematică i informatică,ș

-revizuirea materialelor trimise spre publicare,

-estetizarea i coordonarea activită ii de elaborare a revistelor.ș ț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015–2018 Certificat de participare Curs instruire
continua

Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior

Proiect POS-CCE SMIS/CSNR 23401 "SeECIS -Sistem de Educatie pentru Evaluarea Calitatii in 
Invatamantul Superior din Romania"

-Curs "Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calitatii in invatamantul superior"

-Curs "Evaluarea externa a programelor de studii universitare de masterat"

-Curs "Evaluarea externa periodica a domeniilor de studii universitare de masterat"

-Curs "Sinteza principalelor modificari -Metododlogia de evaluare externa, standardele, standardele 
de referinta si lista indicatorilor de performanta a ARACIS"

-Curs "Oferta sistemului de invatamant superior versus absolventii de liceu"

- Curs "Stadiul implementarii strategiei 2020 pentru invatamantul tertiar date statistice 2016"

- Curs "Diagnoza domeniilor si a programelor de masterat in date statistice"

- Curs "Studii universitare de doctorat in date statistice"

2017 Program ERASMUS Staff Training

Daniela Tompa Individual Company, Santa Barbara, Tarragona (Spania) 

2015 Program ERASMUS Staff Training

Mollina Joven, Mollina (Spania) 

2013 Program ERASMUS
Fachhochschule Emden-Leer, Emden (Germania) 

Computer Aided Management of Technological Processes
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01/10/2007–01/06/2011 Diplomă de Doctor Nivelul 8 CEC

Universitatea de Medicină i Farmacie ”Victor babe ”, Timisoara (România) ș ș

2008 Program ERASMUS
Fachhochschule Emden-Leer, Emden (Germania) 

Computer Aided Management of Technological Processes

01/10/2004–01/06/2006 Diplomă de Master
Universitatea de Vest, Timi oara (România) ș

01/10/2000–01/06/2004 Diplomă de Licen ăț
Universitatea de Vest, Timi oara (România) ș

Cuno tin e fundamentale i de specialitateș ț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B2 B2 B2

franceză B2 B2 B1 B1 B1

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

Competenţe de comunicare Spirit de echipă ( Participarea la proiectul de cercetare "Analiza propagării semnalului wireless în 
blocurile de locuinţe cu structură din beton", Nr:231/23.09.2008, Parteneri: CCSITIA, BenSoft 
Telecom;
- Capacitate de adaptare la medii multiculturale ob inută prin mobilitate la University of Applied ț
Science (Facchoschule) din Emden, Germania,- stagiu 2 luni în anul 2008,

- Program Staff Mobility for Training at Mollina Joven (Spain)- stagiu 2 saptamani în anul 2015,

- Program Staff Mobility for Training at Mollina Joven (Spain) & Universitaria – Centro de Practicás, 
Barcelona (Spaini)- stagiu 2 saptamani în anul 2017,
- Eficien ă, Dinamism.ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-Participarea ca organizator din partea asociatiei ProRec la conferin a " Calitatea sistemelor ț
EHRviziunea

dezvoltatorilor";

-Realizarea unui proiect educa ional între Universitatea "Tibiscus" i Colegiul Auto din Târgu-Jiu, maiț ș

2011-mai 2012;

-Organizator al Cursului Festiv i banchetului studen ilor din anul terminal 2012ș ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Utilizarea instrumentelor multimedia în activită ile de predare, Administrarea re elei locale din cadrul ț ț
Facultă ii de Calculatoare i Informatică Aplicată.ț ș

Competen ele digitaleț O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Access), Programator

în limbajele: C, Java., Re ele de Calculatoare, Prelucrări de Imagini.ț
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Permis de conducere B
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PWncCCWZIWRXzlzhcKf1qQZpx29xTS6pyxxSuFg7HmggH61n3etWdpnzH57Ad6jt/EOm3JOJwrej
cUXHY0sYODTh701ZEkAdGBB7g07PvRcVhccHvSgd8UAHGeKAPegAxzzRjrSnNLz0oAaBjtS44wBR
g9KQZoAORmm9zS+2aMUANPNA9TTiKQ57/pTAcCuOev1opVJCjiigCqBnmnBc0ig9TThQIMHpTh6U
duacF9aVxgBkAUu0daXFLilcAAzxS4460LxS5pDExjimuQiFj2FK7BRuJ4Fch4g8VxQJLb253Ngq
zZ6UK7YFHxLr100pt7KfylHBZetcydY1NWAlvpZF7gtVOe+zIWY5J71VkmVuc5zWqVguXjeytKWL
FgT3pguSXJJwccVVTcRxmkZfnJwelVdC1NzTtavbFGEUx6cDqKv6X4k1K3uxJcXPmIx+ZG9PauUh
fyy2T1qSKby2LE/nU2TGe02Go21/CHglDHHzKO1XVrx3S9bu7KfzLchQeuehr1DRdVi1WxSQECQD
5lB6GoaaGanXPNJzjNGBmn7eakQzB65opxHrRj1pgNOPSm49qeQM00g9qAGkUh6c07HrR1yDTABu
xwRRSjp1/SigRWHPJFPGBxSDkU4Dg0MBw/SnDjHpTR6UuOlSxjuKB0xQBxTsYGaQCAc0E8UVDczC
KFnPRRk0Acv4s1k20ZtoJNrn72DXmtzdF5jkHnvWprl79s1CZyxOTwaxdu5gBxitYKwmxpUtxjr6
U6C2ZSAeR2zV62gBPIJrTt4EQ9Bk96q40rlAWx2AgdB2HWoZ4yUwBzW+YxsxtyKrvaIRnbwTyKT1
Hy2OaEThsGl8p+pB4NdKlpEBggZ561FPaJjI4oCzOfQurgn7vpW7o+ry6ZeCWF8g/eXPBFZ1xa7c
5J45wKrwkRtS3A9t0rVYtTtvMjPPRh6GtIc15p4J1EQ6gID8qyjkE9xXpa+tZy0EB9Mc0h6U/vmk
x3FADD6U2pDwc03imA3mkOfSnd6Q9+aAG5HfrRS8+9FO4iuvI56+lSD6U1M4BI5p4GBzSYCj1pQa
KUDPFSMWloxR1oGFYPii7FtpEpzywwM1uHoa4nx1ebbaK3/vHJxQtwPPZXLSH5uT61JBH+Oe9QgA
vgfzrQgRQg9jW99CVqyUb4whiiMmWCnBAwPXn0rSiUnt+VVoRwMVfgXHBqLmyRMkQ29KGhA7/hVh
UygyKQKOSRnHrSuVYqOhznAqGVcD61oMuapzqMd80NhYzLgKVHHfmsqeEqd209a2JgfXkVSlAkUj
P44poiRHpN29pexzh8lWBxXtlpMZ7eN/7yg14Uo8tso2Metew+FLv7ZoVu7NllXaT7ilPYg3Oc45
o5pwGcGl6gmswGHNNIJqXHWkNO4iLFDDilNA460wI8UU4lc80U7iuV1J7jmpBnvTFOQM9akFIYYp
cUlLSAXml49aTmg0hjW6GvNvHbs2oIgIwF4r0lulebeNAf7UwRxtqo7gcYuQ/A571owMeAe/tUSx
AHJ61PGMMCQea1BIvRHgg81oQv2qhH0BOa0Ikxjv+FQ0bJlyMkgEfzp7A4IP8qWJSFxjmnMMDmpK
KzsA3Hp+tVJiSwB6etXXwQRg1UnXHY0AzPnwHIH44qjNwBjvV6VCT0+lVZgQP5U7kMzXO1z1x716
X4BlB0ySIA/I+a88liL9BXfeAmb7NKvVQepqnsZncCnY6nOaao/On54wayACO1MI+tPz1xSdRQIa
RmkZeKce9Ic0xEO0+pop/wCNFUBWQkqMin0xDkAkc04GpAcDS0g5paBig9qDQKKQEcrBELHoBya8
z8S6jBqGpfuCxCDaSe5r0qdA8TK3II5ryDU7f7Hq0sQ+7v71UdxkJU7ueKVpFjbqGPYChyQemTUS
skbmRuvrWoFkXNxGu7yC0Y6j/CpYfENtEcSo6n/aqjLrMEalfM574rOnvbe6PCbhRYfMdpBqkN0m
Y2/DvUhud3U1xun3KRS4DFQeldGj5TPfFQ0jSMmXmuwiFs8Ad6wrnxMvmmGKHcen4+1Q6te7YzFk
8+lYcM/kSFwBk+tVGNyZSsdCsl9cjLbY19DyaTeyyCOZcn++OlZ0eupgK5/Gra3AnGcgg+lDRNyb
BDYz16V1vgrUTHK1mV+ViWDVykS8D2FanhV9mvKCeecDNSwPWFOcHNOHPNRx/dFSjpisxC4zSEc0
tJyRzQITHWkxTqaaEIYetFLzRVBYqIdy9Me1P9qjjJ7jFP6nFJgOHSlB4pPpSigoWlPFJmlzSAYw
4NeX+KbYpr7EDhhmvUG4BFefeKkLauST/CMCqi9QSuc6E38YqjqFlI6kIduRWiMq5I7VY2mZcN6V
onZjtdHH/YY2h2LxOp6seDWjaaXHHZyG5Cl2PAXsK1H09DuJTPue1M+yheg/EVfPoTyO5nnT0SDe
CSwPGa6Gx5sMEDcBzz0qmY+gHTtxVyzH7mUc5A/OoZojEnszNLI8jdM7ap3OmxG2RoH3TKfnDd62
1jyXPc1E9mjYJz74pxdiZRuc59hj8ja3+vZu3QCtrTtPMcKhjkdxVuLTYw4ZRux61oCMJGVwAfai
U7ijBopqmDtHX1zWp4Xsnl1lZQCFTJyKz2H70Aj8a7LwbCCkzHJw1Z3LZ2EYOwZ6ipR+tNUYGDTx
6VBADqaU9qT2oxzQAmKCOlKRTSMUCIyQTzRSnOeoop3YimhJHIwak7VGhPUjmpPxpsBaUUgpcE5x
UjFA5p2KaM45607tQA0iuK8Vae5vUnXkY5Hf612xrL1bTBfplJXikAxuX+VNaDR5lLw2RmpbdgHG
eal1SzksrhoZeWXoR3FU4XxjGetWWjWDKykMCR0NRPEn8K4qKKQgjdUzyDHBJPpSbLsVZSFO08+9
TWeMMRzkYqhNIC5ye/StK1C+QGyBjtmn0EUzhZeR1PFWVhDjJFVbjHngoTjPSrqyHaMnpSbsFrks
aRxIc8+9VJZFHTFPkkGCB39qoO4ySDSvcp6FmD55cetd/wCFrQ29iWIwznJ561x/h2wF/eBHLbMf
N/8AWr0u0t0toUijHyqMCk2ZSZZHGM0o9aPTNA6daRIo6mjNJjkUuOc0AA70HpzR70Hn6UCIznPS
igg54NFO4FBGOOQalHSokJPUYqUdAaGAopw4popaQC4pwNJ0pR0x1oAOKCP/ANVLRznPegDhfGNv
snSUDhhiuQX5SRXofi+ISafnjcpz0rztmGRiqiaIsRvnBINWVyQGOee1U4n/ABq15mECk9etMtFO
/tvNOVO09yKgSK5gVQkm4HqDV17iBP8AWOFH1qM3Nuw3CZMDvmmmBBbw3DXIM7/KD90dDWow24Kn
A9BVZJkblXVj6g1MZBtBLUgGSyZ4yelUyuH74qxIRzVfdkjB/KkJs7bwVbgmWbB44FdwBwPWuc8K
WrQacrEcud1dKOuaTZmwHI604AUn40tIkBxRR1NLxxQAnTNJjIPFKTSd8+tAxOfaigjmimKxnR5/
iGKlHpUSEkc1KOlACgClFA60tIA704ZxR3NOHTrQMSlPag8VUv7yCws5bm4fbHGpYmkIx/FF9Y2F
g8l7KFD5VR3J9q8xaVC5KnKn3rK8T+Ip9e1WSd2IhXiNPQVSsb9gPJdsr/Dmt407K4vaa2OqikXb
/WmTRLKQWY49jVO1uBIcZqyxYdOo9qg2TITYW8hwXbH1p76JBtyszDjue9OwZFJwc+uKb5L4yzMf
anoUVTp5hIMVw3TJFXomkXiQ7j15pAwXAEZ6UrszKSOvak0K46V8gAH8KhE6WymR+g71BJOUPzH9
ayLy8e+cxRD5FGT704RuyKkrHsfgrxFDq1gIiVWeMYKjuPUV2IOa+aNP1O4sJUlt5jHKhyGXtXpP
hr4nCaZLTWgkZPyrcLwuf9odqc6TWqM1NM9QGeDmlA5qKKZJUDI4ZSMgg5BqYViUJS98UfWl6igB
KTtS+1HNADSef/r0UhBzRT0FczkJIwRz6ipl6YqNM45FSDigBRS0DijOKAHU4CmFhVa71G1sIDLd
TxxRj+JzigCyzYBry/4l+Jg7LpFtJkL802PX0q54h+JlnHG8OkZmmPHmsMIv+NeVXV3JdzvNM5aR
ySzMeprWnBt3InLoVnfLHJqy9jLbW8F05GyXkDuKrRjdMowSc9K6PxTFbQwaeIBKreV86sOK6DHc
z4pTHtfJwehFdFZzJIqljyTycVx0U5RSrAsh6j0q3DdPa4aJ96Hpz0rOcOxvCdtzuUCEYB696fIi
AYJGRXL2+vqoAYfN2zUsmuKcHdkjrWfJI254my+w5X9c1m392kERCt8+azZdbUIwjHzEY+lY0ty8
rYYn86aptkSqpE91dvKcBuPUVDaSJFLukDFcHp61EWPrVixkljaV4sHEZDZGePxraKtsczk2yujn
cTUpcYBqupwTTwR0NUK56B4B8b/2TOunanORYt/q5G6Qn0+leyWt5BdRLJFKkkbDhlbINfLuSDwa
1NJ8Q6rosm+wu3jB6pnKn8DWM6SexpGp3PpYMPWl7kivK9F+LUJKxavaMjY5mh5H5GvQNM17TtWh
WSzu4ps84VuR9R2rCUHHc1TTNQ8/Wl69aaHGcflS54zSATI9KKOD3ooAzkJIGfwqQd8VW83YmXIA
HUk1zWreP9G0sOglNzMOAkXI/E07Ni0OuZwMEms3VNd0/SF3Xl0kXopOSfoK8o1T4lavehktQlpG
ScbRlsfU1yVze3F3M09zK0srdWY5NaxpN7kudtj0XWvii75j0qDaP+esvX8BXBX+r32qSmS+uZJm
JyNx6f4VnluetITxmto04xMnNseW74/Go2JNOJyDmmcH2qiSa0BN1GB/eFdp4xhnn0KwuSYfLT5B
t6/jXDIxVwQeQeo7V3GqwWd74OhuYp3a4jxlB0x3pPcpbHCndnFOVmUYzjNBPPH60HjvTJHAkryO
aTJz1NCtjjFIWJNKxVwJI603k804bcHIPtimjI4zTJAnnmpUUi3ZxJjJxtzyaZjjHerNysC28AjU
iQj94TnrQMqDPXPNOB9RSYwaOKYh59aFyOlNANLu7E0gHA5PJqSKeWCQSRSvG46MjbSD9ahzgmgm
hodzrtK+IniHTdivdfa4lx8s4ycfUcivQdG+KOlXxEd+j2Tn+98yZ+vb8a8SB+U/ypytj8qh04st
TaPpuPULWeNZYrqF0YZVhIMGivmI3Nwh2pI4UdAGwKKj2XmXznqvxLu7mGwtIo5XjVy24Kcbvriv
KmbGeea9Q+KOfsVkCB95ua8sb1xVU1oZyYZNG7JozkYpvOa1IHZ9aM84ppzx6UuAAKAFGaTBAzSk
8Yo7fjQAoXLe1eheG3tdR8OjTo4Ss7t5Zl7AmvPvu966/wAK6reQ6PqVpbwB22Fw2ORx2pMpGDru
lSaLqUlnI6uy8hl6Gstjx716JrNtp2teHIp7RDPqKAeYyj5s9xXnsiNG5R1IYHBB7GkmJiDlc0hG
OlHGaX69KdwE5NKF55pwHOaQkDkUCNPQdMudR1JBbW3niIh5FPTHvVjxNfw6jq7yRW6QrGPL2r3I
71r6alx4Z8OnV7a4VpLzCeX6D1/WuRmlaaeSVzlnbcTS3K2RGASeaGXYc8U45VQSOtIxyMZz9KZI
0EZzSucnIHHakABzS8ZoAQCjnrQSMDOaUN2psBBnnPSlHB5pMc9aMY5pDI5smUmilkD7zhM0Uhnq
3xRLCwsQf+ejc15ewGzJ4Neo/FHP9mWZI/5aHP5V5aFLBiOgFTT2Ce5GSRSjPXHFIeO5+lKOR6Vo
SGDnrSjn60ZycjijqMg/WgAbJ6UnSlyKbznNADxmtbw/qN1ZXzR2z4NwhiI9c9KyAacrFXDqSpU8
EdqATOl8O+I5PDd/cM9v5pkO1g3UVf1/wu91YS+IYrgFZjvMIXkVxrly5Z23E9/WtfSPEN3p9xAs
szyWqHmI8jFS1bVFXuYpQqcMpB9CMUpGAK9E+3eGPFWsRvdo0ARegG0H6+tVrXw94blvb9ZL7dEn
+qAbBH+NFxWODUMzBV5JOAK7XRfDaaPKuo69DH9kKfIGbOSfanW+oeGNN0e4gWIXF2jEo7Lgk9q5
/VfE2o6xBHBcOvkocqqih67DStuO8R6ol9qLCydls04jjxgAe1ZQAUbielQ5OetGSRjNOwmyRzg4
56UgIHt9aTg96acYIH4UCFDY4xS85BNNB596dkkYpgIR8vXpSBqCCec8005HFADwckinY/OohnOa
k3UDInL7zjOKKcz4Y5zRU2Hc9Z+KOf7Itc9fNPT6V5VG5Af6V6v8Ttx0S3DdfO6j6V5OoJRyDgCp
pbBPcYRRSEnJoBrUmw7pTsYpozin5+XFIBuOPf0pKUkjBFJmgBSeaUHn+lM96BzzQA8k5z2oGCOT
im89+ppfX3oAbnA46+opQxGSCQfr1pD0GaFBOaTGIAaXuOKMkAZoNOwhD7fjQM9jzSGjdQAuePen
ZwOnFIGHSlzkUgGgZJNKO9LtOelNxng9aYDlYA9fxpG65FIF+YAdc96X2HJFAAe2DzThwcGmEY+t
PJzz/KgBrH5jyKKRlUtz1opFHsHxLz/YMAbj992+leTI4Bxjd6Zr1r4mt/xT0WeMTf0rx9nUHg9/
SopbDnuOkJYkkD8KaM/hSF1xgmguucZ/StSBwz6n2pwGRTPMT1p29f71ADihxgmmgHOBmjzAP4v0
pRIMdaAEKkdaZgjBz0p3mpz81JvTrupAIxIPvS89SaaHU5AJyKUSIe/6UDFPbNGD2pA6460ocHvR
YQmCRmmnOOacXB4zyKQlcZJpjEHWg8Hil7AUeuT0oEHSnKMA8H8KjJGOtOB7g0mhksZIIOaMBnJ4
A/nTFcEjmn8nigBuDndg4qRkQBGQndjnPr7U3PoP1pcMR0OenWgCNh82aXGW46U7Y390+lOMbHjG
MdfakBGVGec5oqXyT/eNFGgan//Z       true  Tower Service Manager Cloud - NL project <p>Persoana responsabila cu tot ce tine de proiectul preluat din Olanda.<br />Responsabila de furnizarea serviciului in conditiile prevazute in contract cu managementul din olanda.<br />Responsabila cu buna functionare a serviciilor livrate de echipa din Romania.<br />Responsabila de toate detaliile ce tin de :<br />- Incident Management<br />- Change management<br />- Problem Management<br />- Capacity management<br />- SLA&#39;s and KPI&#39;s reporting<br />- Production planning<br />- Escalation and communication matrix<br />- Workloads and volumes handled by the operation teams</p>  Atos IT Solutions and Services    Timisoara  RO România    true  Prodecan <p>Îndeplinește sarcinile trasate de decan<br />Ține locul decanului în lipsa acestuia</p>  Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara    Lascăr Catargiu/ Nr.4-6 300559 Timișoara  RO România  Educație/Învățământ    true  Lector Universitar <p>-Să efectueze cursuri,<br />-Să efectueze lucrări practice și de laborator,<br />-Să efectueze activități de seminar și de evaluare a studenților,<br />-Să se informeze și să se documenteze în interese științific în alte centre universitare,<br />-Să-i inițieze pe studenți în activitatea de cercetare științifică,<br />-Să-și ridice nivelul pregătirii profesionale pe baza unui plan de muncă individual, aprobat de titularul de disciplină,<br />-Să colaboreze la publicațiile științifice ale facultăților,<br />-Să efectueze norma didactică și obligațiile de cercetare științifică prevăzută în statul de funcțiuni,</p>  Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara    Lascăr Catargiu/Nr.4-6 300559 Timișoara  RO România  Educație/Învățământ     false  Cadru didactic colaborator <p>-Să efectueze lucrări practice și de laborator,<br />-Să efectueze activități de seminar și de evaluare a studenților </p>  Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes"    Timisoara  Romania     false  Director de Departament -realizează managementul și conducerea operativă a departamentului,<br />-răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al depratamentului.<br />-selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea relațiilor contractuale de muncă ale personalului.  Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara    Lascăr Catargiu/ Nr.4-6 300559 Timișoara  RO România  Educație/Învățământ     false  Sef de Departament Interimar -realizează managementul și conducerea operativă a departamentului,<br />-răspunde de planurile de învățământ, de statele de funcții, de managementul cercetării și al calității și de managementul financiar al depratamentului.<br />-selecția, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea și încetarea relațiilor contractuale de muncă ale personalului.  Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara    Lascăr Catargiu/ Nr.4-6 300559 Timișoara  RO România  Educație/Învățământ     false  Asistent Universitar -Să efectueze lucrări practice și de laborator,<br />-să efectueze activități de seminar și de evaluare a studenților,<br />-să se informeze și să se documenteze în interese științific în alte centre universitare,<br />-să-i inițieze pe studenți în activitatea de cercetare științifică,<br />-să-și ridice nivelul pregătirii profesionale pe baza unui plan de muncă individual, aprobat de titularul de disciplină,<br />-să asiste la orele de curs ale titularilor de discipline,<br />-să colaboreze la publicațiile științifice ale facultăților,<br />-să efectueze norma didactică și obligațiile de cercetare științifică prevăzută în statul de funcțiuni,<br />-să ducă la îndeplinire sarcinile primite din partea cadrelor de predare, titulare de curs.  Universitatea ”Tibiscus” din Timișoara    Lascăr Catargiu /Nr.4-6 300559 Timișoara  RO România  Educație/Învățământ    false  Asistent Universitar Colaborator -Să efectueze lucrări practice și de laborator,<br />-Să efectueze activități de seminar și de evaluare a studenților,<br />-Să-i inițieze pe studenți în activitatea de cercetare științifică,  Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din Timișoara    Piaţa Eftimie Murgu Nr. 2 300041 Timișoara  RO România  Educație/Învățământ     false  Profesor de informatică -pregatirea materialelor și predarea materialelor prevăzute în programa școlară<br />-pregătirea elevilor pentru susținerea examenelor naționale,<br />-pregătirea studenților pentru concursuri.  Colegiul Tehnic din Timișoara    Piata I. Huniade/Nr. 2 Timșoara  RO România  Educație/Învățământ     false  Profesor de informatică -pregatirea și sustinerea materialelor prevăzute în programa școlară  Grup Școlar ”General Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu    Lt. Col. Dumitru Petrescu Târgu-Jiu  RO România  Educație/Învățământ     false  Profesor de informatică -pregătirea și susținerea materialelor prevăzute in programa școlară,<br />-pregătirea elevilor pentru examenele naționale.  Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” din Târgu-Jiu.    Islaz/ Nr.2. Târgu-Jiu  RO România  Educație/Învățământ     false  Colaborator- Coordonator Tehnic -tehnoredactarea revistelor de specialitate în domeniile matematică și informatică,<br />-revizuirea materialelor trimise spre publicare,<br />-estetizarea și coordonarea activității de elaborare a revistelor.  Editura ”Axioma Teomsnic”    Târgu-Jiu  RO România      false Certificat de participare <p>Proiect POS-CCE SMIS/CSNR 23401 &#34;SeECIS -Sistem de Educatie pentru Evaluarea Calitatii in Invatamantul Superior din Romania&#34;</p><p>-Curs &#34;Standarde si linii directoare europene pentru asigurarea calitatii in invatamantul superior&#34;</p><p>-Curs &#34;Evaluarea externa a programelor de studii universitare de masterat&#34;</p><p>-Curs &#34;Evaluarea externa periodica a domeniilor de studii universitare de masterat&#34;</p><p>-Curs &#34;Sinteza principalelor modificari -Metododlogia de evaluare externa, standardele, standardele de referinta si lista indicatorilor de performanta a ARACIS&#34;</p><p>-Curs &#34;Oferta sistemului de invatamant superior versus absolventii de liceu&#34;</p><p>- Curs &#34;Stadiul implementarii strategiei 2020 pentru invatamantul tertiar date statistice 2016&#34;</p><p>- Curs &#34;Diagnoza domeniilor si a programelor de masterat in date statistice&#34;</p><p>- Curs &#34;Studii universitare de doctorat in date statistice&#34;</p>  Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior  Curs instruire continua    false Program ERASMUS  Daniela Tompa Individual Company    Santa Barbara, Tarragona  ES Spania  Staff Training    false Program ERASMUS  Mollina Joven    Mollina  ES Spania  Staff Training    false Program ERASMUS <p>Computer Aided Management of Technological Processes</p>  Fachhochschule Emden-Leer    Emden  DE Germania     false Diplomă de Doctor  Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor babeș”    Timisoara  RO România  8 Nivelul 8 CEC  Medicină- Informatică Medicală    false Program ERASMUS <p>Computer Aided Management of Technological Processes</p>  Fachhochschule Emden-Leer    Emden  DE Germania     false Diplomă de Master  Universitatea de Vest    Timișoara  RO România  48 Informatică     false Diplomă de Licență Cunoștințe fundamentale și de specialitate  Universitatea de Vest    Timișoara  RO România  48 Informatică      Română    en engleză  B2 B2 B2 B2 B2   fr franceză  B2 B2 B1 B1 B1  <p>Spirit de echipă ( Participarea la proiectul de cercetare &#34;Analiza propagării semnalului wireless în blocurile de locuinţe cu structură din beton&#34;, Nr:231/23.09.2008, Parteneri: CCSITIA, BenSoft Telecom;<br />- Capacitate de adaptare la medii multiculturale obținută prin mobilitate la University of Applied Science (Facchoschule) din Emden, Germania,- stagiu 2 luni în anul 2008,</p><p>- Program Staff Mobility for Training at Mollina Joven (Spain)- stagiu 2 saptamani în anul 2015,</p><p>- Program Staff Mobility for Training at Mollina Joven (Spain) &amp; Universitaria – Centro de Practicás, Barcelona (Spaini)- stagiu 2 saptamani în anul 2017,<br />- Eficiență, Dinamism.</p>  -Participarea ca organizator din partea asociatiei ProRec la conferința &#34; Calitatea sistemelor EHRviziunea<br />dezvoltatorilor&#34;;<br />-Realizarea unui proiect educațional între Universitatea &#34;Tibiscus&#34; și Colegiul Auto din Târgu-Jiu, mai<br />2011-mai 2012;<br />-Organizator al Cursului Festiv și banchetului studenților din anul terminal 2012  Utilizarea instrumentelor multimedia în activitățile de predare, Administrarea rețelei locale din cadrul Facultății de Calculatoare și Informatică Aplicată.  O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office ( Word, Excel, Power Point, Access), Programator<br />în limbajele: C, Java., Rețele de Calculatoare, Prelucrări de Imagini.   B 

