Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

MUNTEANU, ALIN DANIEL
1, Vasile Goldiş (Buftea), 300061, Timişoara, România
Mobil: +40 745 772 722

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

a_munteanu@yahoo.com
Română
02.06.1970
M

Locul de muncă vizat / Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică
Domeniul ocupaţional Aplicată
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2013 – prezent

conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Calculatoare şi Informatică Aplicată cu predarea

următoarelor cursuri:
Managementul proiectelor software, Calcul paralel şi distribuit, Securitate in Internet

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată,
Str. Lascăr Catargiu 4 - 6, Timişoara
Învăţământ
2008 – 2013

conferenţiar universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu predarea următoarelor cursuri:

Informatică aplicată, Reţele de calculatoare şi comunicaţii de date, Activităţi tutoriale privind
elaborarea şi susţinerea lucrării de disertaţie, Proiectarea şi implementarea sistemelor de comerţ
electronic, Conducerea lucrărilor de licenţă şi disertaţie.
Şef catedră Discipline Aplicative/Director Departament IFR
Participare în comisii
-

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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membru în Comisia pentru susţinerea Licenţei şi a Disertaţiei, la specializările
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Economie şi Afaceri Internaţionale, Marketing,
Control şi Calitate în Economie, Finanţele şi Contabilitatea Unităţilor Administrativ
Teritoriale, Strategia Afacerilor în Mediul European;
membru în Comisii ale posturilor vacante supuse concursului în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Economice.

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Lascăr
Catargiu 4 - 6, Timişoara
Învăţământ
2003 – 2008

lector universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu predarea următoarelor cursuri

la disciplinele:
Informatică aplicată, Reţele de calculatoare şi comunicaţii de date.
Şef catedră Discipline Aplicative – din 2005
- lucrări de laborator la disciplinele amintite mai sus precum şi la disciplinele Bazele
informaticii, Baze de date;

- conducerea lucrărilor de licenţă.
Participare în comisii
-

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Lascăr
Catargiu 4 - 6, Timişoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ

Perioada

2001 – 2003

Funcţia sau postul ocupat

membru în Comisia pentru susţinerea Licenţei şi a Disertaţiei, la specializările:
Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Control şi Calitate în Economie, Finanţele şi
Contabilitatea Unităţilor Administrativ Teritoriale;
membru în Comisii ale posturilor vacante supuse concursului în cadrul Facultăţii de
Ştiinţe Economice.

asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice cu predarea următoarelor

laboratoare la disciplinele:

Bazele informaticii, Informatică aplicată, Reţele de calculatoare şi comunicaţii de date, Baze de date,
Cibernetică economică.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe Economice, Str. Lascăr
Catargiu 4 - 6, Timişoara
Învăţământ
1998 – 2001

asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică în cadrul Facultăţii de Management Agricol cu predarea următoarelor

laboratoare la disciplinele:

Bazele informaticii, Informatică aplicată, Reţele de calculatoare şi comunicaţii de date, Baze de date,
Cibernetică economică.

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara (USAMVBT),
Calea Aradului Nr. 119, Timişoara
Învăţământ
1994 – 1998

asistent cercetare

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare în cadrul institutului conform temelor finanţate;

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

- responsabil de fază de cercetare la diverse contracte;
- membru în echipele de recepţie a fazelor de cercetare.
Institutul Naţional de Cercetare în Electrochimie şi Materie Condensată Timişoara, str.
Târnava Nr. 1, Timişoara
Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2004 – 2008
Informatician / Diplomă de Licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara – Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Informatician - studii superioare
2006 – 2009
Economist / Diplomă de Licenţă

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea „TIBISCUS” din Timişoara – Facultatea de Calculatoare şi Informatică Aplicată
Economist - studii superioare
1997 – 2005
Doctor / Diplomă de Doctor
Management, Marketing, Economie Agrară, Sisteme Informatice în agricultură

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara
Doctor – studii postuniversitare
1998 – 1999
Informatician / Diplomă de studii postuniversitare de specialitate
Reţele de calculatoare, Baze de date, Calcul parale, Sisteme Informatice distribuite

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Matematică – Informatică
Informatician - - studii postuniversitare
1994 – 1995
Fizician / Diplomă de studii aprofundate de specialitate
Fizica materiei condensate, Fizica corpului solid

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Fizică
Fizician - - studii superioare
1989 – 1994
Fizician / Diplomă de licenţă
Fizica atomică, Electrodinamică, Electromagnetism, Fizică teoretică, Gravitaţie, Teorie cuantică

Universitatea de Vest Timişoara – Facultatea de Fizică
Fizician - studii superioare

Participări la cursuri şi stagii de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Decembrie 2009
Formator / Certificate de Absolvire

Disciplinele principale studiate / Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Evaluarea participanţilor la formare, Aplicarea
competenţe profesionale dobândite metodelor şi tehnicilor speciale de formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare,
Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii
programelor şi a stagiilor de formare
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

SC TOP MEDIA SRL
Curs perfecţionare
Octombrie 2004
Managementul calităţii / Certificate de Absolvire

Disciplinele principale studiate / Managementul total al calităţii, Manualul calităţii, Standarde ISO 9000:2000
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Curs specializare

Perioada

Octombrie 1998

Calificarea / diploma obţinută

-

Disciplinele principale studiate / Calcul paralel, Inteligenţă artificială, Reţele distribuite / curs INFORMATICĂ DISTRIBUITĂ
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Calculatoare
Curs specializare INFORMATICĂ DISTRIBUITĂ
Octombrie - Decembrie 1997
-

Disciplinele principale studiate / Management, Managementul crizei, Managementul calităţii totale, Managementul întreprinderii
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Fundaţia Soros pentru o Societate Deschisă Timişoara
Curs specializare MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Engleză

Vorbire
Citire

3

4

Participare la
conversaţie
3

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

Competenţe şi abilităţi Comunicare

Relaţionare
Abilitate de a lucra în grup
Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale
Abilitatea de a comunica în cadrul grupului şi a organizaţiei

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
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Conform pregătirii profesionale

Scriere
Discurs oral
3

Exprimare scrisă
3
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