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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PITICĂ, Dan  

Adresă(e)  

Telefon(oane) 0264401237 la serviciu 
 

  

Fax(uri) 0264594806 la serviciu 

E-mail(uri) Dan.Pitica@ael.utcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 09.04.1958 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorulu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorulu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate i 
 

Perioada 

2016-prezent 
   Prorector Managmentul Resurselor și Politici Financiare 

Responsabilitati manegeriale 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 
Educaţie 
 
 
2012-2016 
Decan al Facultatii de Electronica,Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei 
Responsabilitati manegeriale 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 
Educaţie 
 
2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Sef de catedra la Catedra de Electronica Aplicata 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2008 

Funcţia sau postul ocupat Vicepresedintele comisiei de admitere profil electric 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2007 

Funcţia sau postul ocupat Organizator al conferintelor internationale ISSE 2007 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
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Perioada 2005 

Funcţia sau postul ocupat Organizator al conferintelor internationale SIITME 2005 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilitati manegeriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2003-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducator de doctorat: 11 teze sustinute 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi  de coordonare doctorat, activitati de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2003 

Funcţia sau postul ocupat Coorganizator al concursului EUROTRAINING „Design Techniques and Tools for Low-Power Digital 
Signals 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2002 

Funcţia sau postul ocupat Organizator al conferintei internationale SIITME 2002 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati manageriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2002 

Funcţia sau postul ocupat Vicepresedintele comisiei de admitere profil electric 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati mangeriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2001-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Directorul centrului de cercetare Tehnologii Informationale in Electronica (ITEC), centru acreditat de 
CNCSU 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de coordonare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan al Facultatii de Electronica si Telecomunicatii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilitati manegeriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 2000-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1997-2000 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator local in cadrul proiectului TEMPUS S_JEP-12531-97 „ESITEC” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de coordonare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1996-2000 

Funcţia sau postul ocupat Sef de catedra la Catedra de Electronica Aplicata 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilitati manegeriale 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1995-2000 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1994-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru in peste 15 comisii de sustinere a tezelor de doctorat si membru in peste 50 de comisii de 
examen si referat de doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1991-1995  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1986-1991  

Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1985-1986 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar anul III 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitaţi didactice şi de cercetare 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 

  

Perioada 1983-1985 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de proiectare tehnologica 

Numele şi adresa angajatorului I.E.I.A. Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare  echipament de calcul (primul calculator personal romanesc PRAE, miniimprimantă, casă 
electronică de marcaj, modem pemtru echipamente de monitorizarea sondelor de petrol, modem 
TELEROM M1.2, sistem de automatizare a benzilor transportoare din mine) 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994  

Calificarea / diploma obţinută Doctorat in specialitatea Automatizari si telecomenzi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1978-1983 

Calificarea / diploma obţinută Licentiat in specialitatea Electronica si Telecomunicatii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1982 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de pedagogie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pedagogie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1986 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de Micro si minicalculatoare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului organizat sub egida EUROTRAINING: Design Techniques and Tools 
for Low-Power Digital Signal 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EUROTRAINING şi Universitatea Politehnică din Torino 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului organizat sub egida EUROTRAINING:Microelectronic Sensors and 
Actuators with Biomedical Appliction 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

EUROTRAINING şi Universitatea Tehnică şi Economică din Budapesta 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B1 Utilizator indepent B1 Utilizator indepent B1 Utilizator indepent B1 Utilizator indepent B1 Utilizator indepent 

Franceză  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi socializare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Bun organizator, bun colaborator, spirit de echipă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe tehnice de specialitate în domeniul:”Ingineriei electronica si telecomunicatii” 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare programe de editare (Microsoft Office), utilizare programe de simulare specifice domeniului 
ingineriei electronice (Pspice), utilzare programe de proiectare asistata de calculator (OrCAD) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Expert evaluator la CNCSU, ANSTI şi ARACIS 
Membru in colectivul de recenzie al evistei Acta Technica Napocensis Electronics and 
Telecommunications 
Membru in comitetele stiintifice la urmatoarele conferinte internationale: 
- ESTC-Electronics Systemintegration Technology Conference 
- ISSE-International Spring Seminar on Electronics Technology 
- SIITME – International Symposium for Design andTechnology ofElectronic Modules 
- AQTR – International Conference on Automtion , Quality and Testing, Robotics 
- OPTIM – Optimisation Of Electrical and Electronic Equipment 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - hobby: pescuit şi drumeţii la munte 
  

 

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

