
  

 

 

 

 

Curriculum vitae  

Europass    

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume SAVA CIPRIANA IRINEL 

Adresă(e) Timișoara 

Telefon(oane)  +4 0728793799 
  

E-mail(uri) cipriana.sava@gmail.com ; cipriana.sava@ucdc.ro   

Naţionalitate(-tăţi) ROMĂNĂ 

Data naşterii 03.10.1966 

Sex F 
  

Experienţa profesională Activități didactice și de cercetare științifică 
  

Perioada  2022-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conf.univ.dr., Director de departament interimar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Susținerea orelor de curs și seminarii, 

 Activități administrative 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea TIBISCUS Timişoara, Facultatea de Calculatoare şi 

Informatică Aplicată 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învățâmânt universitar 

 
  

Perioada 2014-2022 

Funcţia sau postul ocupat Conf. dr., director centru cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Susținerea orelor de curs și seminarii, coordonarea cercetării la nivel de 

facultate, asigurarea conducerii centrului de cercetare Management, 

Administrarea Afacerilor și Marketing 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Creştină „Dimitrie Cantemir” – FMTC Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățâmânt universitar 

  

Perioada  2017-2020 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier personal al primarului oraşului Ciacova, Timiş 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Consiliere pe probleme de turism, iniţierea şi organizarea unor întâlniri cu 

specialişti în domeniu, a unor evenimente culturale si promovarea resurselor 

Numele şi adresa angajatorului  Primăria oraşului Ciacova, judeţul Timiş, Piaţa Cetăţii 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Administraţie publică 

 
  

mailto:cipriana.sava@gmail.com
mailto:cipriana.sava@ucdc.ro


Perioada  2011-2014 

Funcţia sau postul ocupat  Conf.univ.dr, decan 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Susținerea orelor de curs și seminarii, asigurarea conducerii și funcționării 

facultății,reprezentarea facultăţii în senatul Universităţii şi în mediul 

economic, educaţional etc. 

Numele şi adresa angajatorului  Univ. Creştină „Dimitrie Cantemir”din Bucureşti – FMTC Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învăţământ universitar 

 
  

Perioada 2003 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

 Susținerea orelor de curs și seminarii 

Numele şi adresa angajatorului  Univ. Creştină „Dimitrie Cantemir” – FMTC Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Învățâmânt universitar 

  

Perioada 1999 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Susținerea orelor de seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Creştină „Dimitrie Cantemir” – FMTC Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățâmânt universitar 

  

Perioada 1996-1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Susținerea orelor de seminarii 

Numele şi adresa angajatorului Univ. Creştină „Dimitrie Cantemir” – FMTC Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Învățâmânt universitar 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014  

Calificarea / diploma obţinută Formator/ certificat de absolvire- Ministerul Muncii, familiei, protecției 

sociale şi persoanelor vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale seria I 

nr.00230439 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Formator cod COR 242401 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Metropolitan Events S.R.L Sibiu 

 

 
 

 
 



Perioada 2007 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire seria H nr. 0012131 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline Psihopedagogice 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest Timișoara, Departamentul pentru pregătirea 

personalului didactic 

 
  

Perioada 1999 – 2006 

 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în management/ diploma de doctor seria E nr.0007943 

titlul tezei: “Contribuții privind strategiile și planificarea în 

activitatea de turism și valorificarea resurselor acesteia (cu 

exemplificare în spațiul Regiunii de Dezvoltare Vest”) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest Timișoara 

 

  

Perioada 1992-1996 

Calificarea / diploma obţinută Economist / Specializarea: Management Turistic și Comercial/ diplomă de 

licență seria P nr. 0027231 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Economie, Economia turismului, Statistică, Studiul comportamentului 

consumatorului, Relații publice, Metode și tehnici promoționale, 

Management, Marketing, Gestiunea activității de turism, Finanțe, Turism 

internațional, Contabilitate, Managementul resurselor umane, 

Managementul firmei 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe Economice și 

Drept/ Univ.Creştină „ Dimitrie Cantemir” din Bucureşti 

  

Perioada 1981 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută Soră medicală, Diplomă de bacalaureat seria D nr. 165515 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Medicale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Sanitar Timișoara 

  

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 

  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

Limba engleză, Limba sârbă, Limba rusă 
 



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba sârbă   B1  B1  B1  B2  B1 

Limba rusă   B1  B1  B2  B2  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Capacitate de integrare în diferite grupuri sociale, competențe de 

comunicare, capacitate dezvoltată de ascultare, empatie, spirit de echipă, 

capacitate de auto-control, toleranță, responsabilitate în relații, 

punctualitate, adaptabilitate la condiții noi de muncă, spirit organizatoric, 

spirit analitic și sintetic, implicarea în diferite programe de studii.  

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

În perioada 2011-2014 am ocupat funcția de deccan al FMTC Timișoara. 

Începând din 2014, ocup funcția de director centru cercetare în cadrul 

aceleiași facultăți. 

Abilități de lider, capacitate de gestionare a grupurilor, de comunicare, de 

a gestiona conflictele, organizatorică şi analitică.  

Coordonarea mai multor proiecte de cercetare. 

În cei 26 de ani de activitate profesională și științifică în cadrul FMTC 

Timișoara am organizat şi participat la diverse activități, am comunicat şi 

am colaborat cu multe persoane din țară și din străinătate.  

În oraşul Ciacova am reuşit să iniţiez două evenimente anuale- Festivalul 

Păturatei şi Festivalul „ Nu-mi zăuit vorba şi portul”, ambele cu participare 

internaţională. Am organizat diferite întâlniri pe teme economice, sociale, 

de turism şi de protejare a mediului.  

  

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Transpunere vizuală a datelor ( grafice, tabele, figuri)  

  

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

O bună străpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint) și a predării on-line pe platformele ZOOM și Moodle, Webex, 

Classroom. 

Utilizarea echipamentelor de birotică ( imprimantă, scanner, copiator)  

  

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Bun organizator de evenimente culturale, am urmat cursuri de balet 7 ani. 

Pasionată de artă, de folclor şi tradiţii, port popular, fotografie, dans, 

balet, muzică, călătorii. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Incepând din anul 2010 conduc cercul de Turism din cadrul FMTC 

Timişoara, coordonez colecţia Cantemir- Turism, Tradiţii, Comunităţi al 

Editurii Eurostampa Timişoara, sunt redactor şef al  revistei Quaestus ( 

www.quaestus.ro) a FMTC Timişoara şi mă ocup de organizarea tuturor 

activităţilor ştiinţifice desfăşurate în cadrul facultăţii. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din 1991 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.quaestus.ro/


Alte informaţii Fac parte din mai multe organizaţii interne şi internaţionale de 

specialitate: 
- Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale (ARSR) afiliată la European 

Regional Science Association ( E.R.S.A.) din anul 2001 ; 

- Hobby Club Jules Verne – Buziaş,Timiş, din anul 1998 ; 

- Regional Studies Association – (RSA) din anul 2007; 

- Regional Science Association International (RSAI) asociaţie mondială ce 

include E.R.S.A. din anul 2008; 

- PRO GLOBAL SCIENCE ASSOCIATION din anul 2013; 

- Asociaţia Jurnaliştilor şi Scriitorilor de Turism din România (AJTR) din 

anul 2010; 

- International Society for Development and Sustainability (ISDS); 

- Coordonator – colecţia Cantemir- Turism, Tradiţii, Comunităţi al Editurii 

Eurostampa Timişoara; 

- ORCID ID: 0000-0002-6521-6596 

 

Deţin un  brevet în turism – manager; 

 

Am fost profesor invitat la Faculty of Applied Management, Economics and 

Finance, Belgrade, University Business Academy in Novi Sad ( 14-23 martie 

2022) 

Contracte   Cod proiect : PN-II-PT-PCCA-2013-4-1387Corelarea cu cerinţele pieţei muncii a 

sistemului educaţional academic din cadrul turismului şi comerţului -admis, dar 

nederulat, insuficiente fonduri - Sava Cipriana, - coordonator partener 2( parteneri -

societatea comerciala CHRONOS SERV INVEST CONSTRUCT SRL şi UCDC 

Bucureşti -FMTC Timisoara) 

Contract nr.768/28.06 2010 încheiat între Consiliul Judeţean Timiş, prin Centrul de 

Cultură şi Artă Timiş, şi Asociaţia Hobby Club Jules Verne, Sava Cipriana, - 

coordonator de program (6.000 lei); 

.Programe Phare CES 2005 – 2013, program propriu pentru Studii de evaluare a 

impactului asupra mediului a gestionării deşeurilor, gospodăririi apelor şi a apelor 

uzate, calitatea aerului, biodiversitate şi protecţia naturii – membru (12.000 euro); 

.Protocol de colaborare între HCJV şi Administraţia Parcului Natural Grădiştea 

Muncelului – Cioclovina: activităţi de evaluare, studii de impact ecologic, 

dezvoltarea turismului, probleme de dezvoltare durabilă a zonei (semnat în 

10.08.2007, durată nelimitată) – membru (7.000 euro/an) întrerupt în anul 2020; 

 Proiectul CESO 24628 – evaluarea, împreuna cu specialişti canadieni, a 

problemelor de mediu apărute în urma închiderii activităţilor miniere, reconversie 

profesională şi dezvoltare durabilă ( semnat în 26.05 2008 pe perioada de 1 an) - 

membru; (45.000 euro) 

Parteneriat Centrul de Cultura şi Artă a Jud. Timiş, Consiliul Judeţean Timiş şi ONG 

HCJV pentru proiectul: Tabăra ştiinţifică internaţională cu tema Paleoinginerie Dacă 

– Dutch (contract 674/18.06.2008) – membru (3.500 euro) 

.Formare profesională  în domeniul turismului pe zona Poiana Mărului - Muntele 

Mic, jud. Caraş-Severin Guvernul României 2007 50000 euro- colaborator 

(nederulat) – contract prin competiţie naţională- director contract Marin Cristian; 

 Reactualizarea Proiectului de Alimentare cu apă a localităţii Chizătău, jud. Timiş, 

2006; - colaborator. 

 

  

 

                                       Conf.univ.dr. Sava Cipriana 

22.12.2022 


