
   Curriculum Vitae   Vancea Florin  

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAŢII PERSONALE Vancea Florin  
 

  

 Str. Universității, nr. 1, Oradea, Romania  

 0259407769            

###########@uoradea.ro 

http://webhost.uoradea.ro/######/  

   

Sexul M | Data naşterii ##/##/#### | Naţionalitatea ##  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

###5-curent Șef de lucrări  

Universitatea din Oradea, str. Universitații, nr. 1, Oradea, www.uoradea.ro  

▪ Pregătire și susținere laboratoare, proiecte, cursuri pentru disciplinele :Rețele de calculatoare, 
Proiectarea rețelelor de calculatoare, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare 

Tipul sau sectorul de activitate Invățământ superior 

###2-###5  Asistent 

Universitatea din Oradea, str. Universitații, nr. 1, Oradea, www.uoradea.ro 

▪ Pregătire și susținere laboratoare, proiecte, cursuri pentru disciplinele: Programarea și utilizarea 
calculatoarelor, Proiectare asistată de calculator 

Tipul sau sectorul de activitate  Invățământ superior 

###0-###2  Preparator 

Universitatea din Oradea, str. Universitații, nr. 1, Oradea, www.uoradea.ro 

▪ Pregătire și susținere laboratoare, proiecte, cursuri pentru disciplinele: Programarea și utilizarea 
calculatoarelor, Proiectare asistată de calculator 

Tipul sau sectorul de activitate  Invățământ superior 

###3-###4 Doctor în științe Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea „Politehnica” Timișoara, Facultatea de Electronică și Telecomunicații   

▪ Securitatea datelor în rețele de calculatoare  

###5-###0 Inginer, licență Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

I.P. „Traian Vuia” Timișoara, Facultatea de Electrotehnică  

▪ Electronică și Telecomunicații 

###0-###4 Bacalaureat Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Liceul „Emanuil Gojdu” Oradea 

▪ Matematica-fizică 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

mailto:###########@uoradea.ro
http://www.uoradea.ro/
http://www.uoradea.ro/
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

ANEXE   

 

Engleză C2 C2 C1 C1 C1 

Franceză B2 C1 B1 B1 A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Am acumulat o semnificativă experiență de comunicare atât in calitate de cadru didactic cât și în 
diverse alte împrejurări profesionale 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Experiență de conducere a unei echipe 

▪ Experiență de management small business 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Experiență didactică, pedagogică 

▪ Experiență de gestionare sisteme și rețele de calculatoare 

Competenţe informatice  ▪ utilizare platforma Microsoft Office™ 

▪ programare în diverse limbaje 

▪ baze de date (diverse platforme) 

▪ arhitectura și proiectare de sisteme informatice 

▪ administrare/gestionare sisteme Linux/Unix/Windows 

Alte competenţe  ▪ sisteme embedded 

Permis de conducere  ▪ B 


