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 St. Mircea cel Bătrân nr. 45, Bl. 39, Sc. B, Ap. 16, Brașov, județul Brașov, 500193, România 
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Sexul Masculin | Data nașterii 12/01/1968 | Naționalitatea Română  

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE   

 

 
 
 
 
 
 
 

COMPETENȚE PERSONALE   

2004 - prezent  Conferențiar 
Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, www.unitbv.ro 

▪ Activități didactice și de cercetare în domeniul ingineresc 
Discipline coordonate: 
- Proiectare Asistată de Calculator 
- Echipamente pentru prelucrări prin eroziune 
- Proiectarea asistată a sistemelor avansate de producție 
- Sisteme informatice management 

Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ superior 
2000 – 2004 Șef lucrări 

Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, www.unitbv.ro 

▪ Activități didactice și de cercetare în domeniul ingineresc 
Discipline coordonate: 
- Proiectare Asistată de Calculator 
- Sisteme și tehnologii pentru prelucrări prin eroziune 
- Calculul și construcția sistemelor tehnologice 

Tipul sau sectorul de activitate Educație, învățământ superior 
1997 - 2000 Asistent 

Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, www.unitbv.ro 

▪ Activități didactice și de cercetare în domeniul ingineresc 
Discipline coordonate: 
- Proiectare Asistată de Calculator 
- Sisteme și tehnologii pentru prelucrări prin eroziune 
- Calculul și construcția sistemelor tehnologice 

Tipul sau sectorul de activitate  Educație, învățământ superior 

1998 - 2003 Doctor, domeniul Inginerie Industrială Nivel 7 

Universitatea Transilvania din Brașov 

▪ titlul tezei "Aspecte electro-termice la prelucrarea prin eroziune electrică a materialelor pe bază de 
policristale de diamant" 
▪ Eroziune electrică, tehnologii și echipamente neconvenționale 

1989 - 1994 Inginer, specializarea Mașini - Unelte Nivel 6 

Universitatea Transilvania din Brașov, Bd. Eroilor 29, 500036 Brașov, www.unitbv.ro 

▪ Competențe diversificate în domeniile Mașini Unelte, Proiectare Asistată, Sisteme de producție 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

16.05.2016     
Pisarciuc Cristian 

Limba(i) maternă(e) Română 
Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversație  Discurs oral   

Engleză C1 C1 C1 C1 B2 
Franceză B2 B2 B1 B1 A2 

Italiană B2 B2 B1 B1 A2 
 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Competențe de comunicare  ▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența de cadru didactic la Universitatea 
Transilvania din Brașov 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

▪ Spirit organizatoric și experiență bună ca manager sau membru al echipei 
▪ Coordonator program studii master Managementul Afacerilor în Industrie 
▪ Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității, Facultatea ITMI (din 2016) 

Competente dobândite la locul de 
muncă  

▪ Abilități avansate în domeniul proiectării asistate de calculator, echipamente și tehnologii pentru 
prelucrări neconvenționale, sisteme informatice. 
▪ Spirit de echipă: angajare în activități didactice și de cercetare derulate în echipă, atitudine creativă și 

de suport pentru colegi. 
▪ Abilități de mediere: atitudine pozitivă și activă ca tutore al studenților și ca membru al comitetului de 

organizare al unor conferințe științifice internaționale. 
▪ Abilități interculturale: comunicare activă în cadrul proiectelor internaționale în care am fost membru, 

dobândind experiențe de studiu și de conviețuire. 
▪ o bună cunoaștere a proceselor de control al calității (în prezent fiind prodecan responsabil cu 

asigurarea calității în cadrul facultății ITMI) 

Competență digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informației Comunicare Creare de 

conținut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 

 ▪ Cunoștințe extinse în domeniul aplicațiilor de proiectare asistată și tehnologică (AutoCAD, Esprit, 
ELCAM, Inventor), 
▪  Utilizator experimentat pentru aplicații de tip suită de programe de birou (procesor de text, calcul 

tabelar, software pentru prezentări), grafică și desktop publishing, configurări PC, rețele și sisteme 
informatice 

Permis de conducere  B 

Afilieri 
 
 

Publicații 
 
 
 

Proiecte 

Membru al organizațiilor științifice: 
- Asociația Română pentru Tehnologii Neconvenționale, președinte filiala Brașov (www.artn.ro) 
- International Association of Online Engineering (http://online-engineering.org/) 
Activitate științifică: 
- Cărți, materiale de studiu elaborate: 5 
- Lucrări științifice: 90 
- Brevete de invenție: 3 
Proiecte de cercetare și de educație: 5 


