Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitatea
Data naşterii
Sex

CRISTEA, Alexandru
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Cluj-Napoca,România
Fix: +40 264202518

Mobil:

+40 740971165

Alexandru.Cristea@insta.utcluj.ro ; Alexandru.Cristea@personal.ro
Română
14.07.1949
Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

01.10.2008- in prezent
Conferenţiar
Tehnologie mecanicã şi organe de maşini anul l ing.inst.-pregatirea materialelor de curs, aplicatiilaborator;
Mecanicã anul l ing.inst. pregatirea materialelor de curs, aplicatii pentru seminar;
Instalatii hidraulice industriale anul lV ing.inst.- pregatirea materialelor de curs, materiale pentru
laborator. Realizarea prezentarilor cursului in format electronic.
Metode şi tehnologii de reabilitare şi modernizare a conductelor de instalaţii de distribuţie apã,
canalizare, gaz. Anul ll master, ingineria instalaţiilor. Curs în format electronic, lucrãri laborator.
24.02.2003- 30.09.2008
Sef de lucrãri
Tehnologie mecanicã anul l ing.inst.- pregãtirea materialelor de curs, aplicatii laborator
Organe de maşini anul lll ing.Inst. –pregãtirea materialelor de curs, aplicatii laborator
Instalaţii hidraulice industriale anul lV ing.inst.- pregãtirea materialelor de curs, aplicatii laborator,etc.
Elaborarea a douã cãrţi ca unic autor si a unei cãrti ca si coautor.

Numele si adresa angajatorului
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Tipul activitatii sau sectorului de activitate Invatamant superior
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
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2002-23.02.2003
Organizarea, coordonarea, conducerea activitatii firmei.
Cadru didactic asociat la UTC-N Facultatea de constructii-Catedra Instalatii pentru constructii
S.C. Vikristal SRL Cluj-Napoca
Productie si comert cu produse alimentare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Functia sau postul ocupat

Perioada

1998-2002
Director general. ( Presedintele Consiliului de administratie 1998-2001)
Organizarea, coordonarea si conducerea firmei
Cadru didactic asociat laUniversitatea Tehnicã din Cluj-Napoca
1994-1998
Director tehnic
Organizarea, coordonarea, conducerea sectoarelor de productie, mecanic sef, aprovizionare, transport,
investitii, ISCIR, Protectia muncii, PSI. Activităţi de proiectare şi de cercetare în domeniul ingineriei
mecanice si instalatiilor
1990- 1994
Inginer şef

Activitati si responsabilitati principale

Organizarea , coordonarea, conducerea sectoarelor de producţie, mecanic şef, ISCIR, Protectia muncii,
PSI. Activitãţi de proiectare şi cercetare în domeniul ingineriei mecanice şi instalaţiilor.
Perioada
1986-1990
Functia sau postul ocupat
Şef atelier mecano-energetic
Activitati si responsabilitati principale
Organizarea, coordonarea, conducerea activitãţii de întreţinere, reparare, modernizare utilaje şi instalaţii din
fabricã. Raparare si igienizare spatii de productie. Elaborare de instrucţiuni de exploatare, întreţinere,
reparare, protecţia muncii, PSI pentru utilajele şi instalaţiile din dotarea fabricii.Proiectare instalatii interioare
gaz metan-proiectant gradul ll gaz metan. Montare de noi utilaje si instalaţii. Elaborare proiecte de reparare
şi modernizare utilaje si instalaţii.
Perioada
1984-1986
Functia saupostul ocupat
Inginer principal
Activitati si responsabilitati principale
Elaborare documentaţie tehnicã de reparare şi modernizare utilaje. Predarea disciplinei de Instalatii
frigorifice.Întreţinere , reparare.; Maşini şi instalaţii în industia alimentarã. Întreţinere. Reparare la Liceul
industrial nr. 5 Cluj-Napoca str. Bistritei 21. Elaborare lucrãri didactice pentru liceu, şcoala de maiştri.
Numele si adresa angajatorului
I.P.Z. Feleacul Cluj-Napoca str. Dostoievski 12
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Proiectare, producţie, invãţãmânt liceal , tehnic profesional şi maiştri.
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

1975- 1983
Profesor de specialitate definitiv, gradul ll didactic
Predare discipline tehnice la Liceu, şcoala de maiştri, şcoala profesionalã: Desen tehnic, Rezistenţa
materialelor, Mecanisme si organe de maşini, Maşini si instalaţii în industria alimentarã. Întretinere.
Reparare; Maşini şi instalaţii frigorifice. Î ntreţinere.Reparare.
Coordonarea lucrãrilor de absolvire la liceu şi şcoala de maiştri.Elaborarea programei şcolare la şcoala de
Numele si adresa angajatorului
maiştri pentru disciplina .Reglarea, exploatarea întreţinerea şi repararea utilajelor şi instalaţiilor din industria
alimentarã, aprobatã cu nr. 54308/1979. Confecţionare materiale didactice.Publicare articole referitoare la
tehnologia didacticã. Cadru didactic asociat la Institutul Politehnic Cluj-Napoca.
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Liceul industrial nr. 5 Cluj-Napoca str. Bistritei nr.21
Învãţãmânt liceal, tehnic profesional şi maiştri
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale

01.09.1972-1975
Profesor de specialitate
Predare discipline tehnice la şcoala profesionalã şi liceu: Desen tehnic, Tractoare; Maşini şi instalaţii pentru
agriculturã. Coordonare înfiinţare atelier producţie şcoalã- conducerea atelierului producţie şcoalã.
Întocmirea documentatiei tehnice pentru produsele executate în atelierul şcoalã. Director tabãrã şcolarã.
Numele si adresa angajatorului
Şcoala profesionalã de mecanici agricoli Negreşti – Oaş, str. Luna nr.7 Judeţul Satu Mare, transformatã în
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Liceu agroindustrial în 1974.
Învãţãmânt tehnic profesional şi liceal.

Educaţie şi formare

Perioada
Calificare
Numele si tipul institutiei de invatamant
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01.03.2012-31.05.2012
Program de mentorat DidaTec- mentor Scoala universitara de formare initiala si continua a personalului didactic si a trainerilor din domeniul
specializarilor tehnice si ingineresti- DidaTec –Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, proiect
POSDRU/87/1.3/S/60891

Perioada

28- 30. 09. 2011

Calificare

Managementul resurselor si sustenabilitate

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Diploma obţinută
Numele şi tipul institutiei de
invatamant
Perioada
Diploma obtinuta
Numele si tipul institutiei de
invatamant

Curs organizat de U.E.F.I.S.C.D.I. Bucureşti din cadrul Ministerului Educatiei, cercetarii si tineretului –
Proiect Imbunãtãţirea Managementului Universitar. Certificat nr. M3/98/30/09/2011.Curs desfãşurat la
Universitatea Lucian Blaga Sibiu.
Ianuarie - mai 2011
Curs postuniversitar de perfectionare, specializarea „Audit energetic pentru cladiri grad l”
Universitatea Tehnicã din Cluj-Napoca- Departamentul pentru educaţie continuã şi studii academice
postuniversitare
2007
Absolvent al Departamentului pentru pregãtirea personalului didactic
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Perioada

22-24 martie 2001

Calificare

Finante pentru manageri

Numele si tipul institutiei de
invatamant

Centru de dezvoltare manageriala a fundatiei C.D.M Cluj-Napoca. Fundaţia C.D.M funcţioneazã cu
avizul Ministerului Învãţãmântului nr.26402 / 23.02.1995

Perioada

Mai 2000

Calificare

Analiza diagnostic a întreprinderii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Perioada

6-12.iulie1991

Calificare

Marketing-Management

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

Institutul Naţional Virgil Madgearu Bucureşti, Camera de comert si industrie Braşov. Curs desfaşurat la
Poiana Brasov.

Perioada

Iulie- octombrie.1996;

Calificare

Managementul calitatii

Numele si tipul institutiei de
invatamant

Proiect CE/ PHARE nr. 9203-08-01 FINCONSULT Bucuresti+ IGIA Franta+ LARIVE Romania. Cursul s-a
desfãşurat la Fundatia româno- germanã Sibiu.

Perioada

17.04.-29.04.1989; 18.02.- 20.02.1991

Calificare

Organizarea si conducerea atelierelor mecano-energetice

Numele si tipul institutiei de
invatamant

Centrul de organizare si calcul Bucureşti – subordonat Ministerului industriei alimentare

Perioada

August 1980

Calificarea

Gradul ll didactic

Numele si tipul institutiei de
invatamant

Institutul Politehnic Traian Vuia Timisoara

Perioada

August 1975

Calificarea

Definitivat în invãţãmânt

Numele si tipul institutiei de
invatamant

Centrul de cercetare pedagogicã şi de perfectionarea personalului didactic din invatamantul profesional şi
tehnic Bucuresti, (C.E.P.E.I.T) din cadrul Ministerului Educatiei si Invãţãmântului

Perioada

1.- 1973-1975
2.- 13 – 19.03.1974

Calificarea

1. Prelucrarea automatã a datelor si informaţilor documentare
2. Motoare-tractoare
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Numele si tipul institutiei de
invatamant

1. Institutul naţional de informare si documentare Bucureşti-INID2. Centrul de cercetare pedagogicã şi de perfecţionare a personalului didactic din învãţãmântul profesional
şi tehnic (CEPEIT) Bucureşti din cadrul Ministerului Educaţiei şi Invãţãmântului

Perioada

1977-1987

Diploma obtinuta

Diploma de doctor in ştiinte inginereşti- specialitatea Termotehnicã, maşini termice si frigorifice

Titlul tezei de doctorat

Studiul privind procese de uscare in strat fluidizat la unele produse cerealiere
Conducãtor ştiintific: Prof.emerit dr.doc.ing Popa Bazil- Institutul Politehnic Cluj-Napoca (decedat);
Prof.dr.ing Florea Chiriac- Institutul de construcţii Bucureşti.

Numele si tipul instituţiei de
învãţãmânt

Institutul Politehnic Cluj-Napoca

Perioada

1967-1972

Diploma obţinutã

Diploma de inginer mecanic

Domeniul

mecanicã agricolã

Numele si tipul instituţiei de
învãţãmânt

Institutul Politehnic Cluj-Napoca- România

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

Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba francezã

Evaluare certificat competenţă
lingvistică emis de UTCN (nu)

Înţelegere

Vorbire

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare
conversaţie

Limba franceza

B2

B2

B1

la Discurs oral

Exprimare scrisă
B2

Experienţă în managementul proiectelor. Capacitate de organizare şi coordonare. de a lua decizii în
conditii normale sau de stres. Aptitudini de comunicare interpersonale. Capacitate de analizã şi sintezã.
Director de proiect pentru 1 contract de tip competitie nationala. Participarea în calitate de membru întrun proiect de cercetare naţionala. Coordonatorul activitatii unei fabrici cu 900 angajati.
Membru in Consiliul Departamentului Ingineria instalatiilor.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice -

Alte competenţe şi aptitudini -
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Scriere

Proiectarea personalizata a unor sisteme tehnice din componenta instalatiilor pentru constructii.
Cunoştinte profesionale solide, creativitate. Perseverenţã, responsabilitate.
Dezvoltarea de aplicaţii specifice la organele de masini din dotarea instalatiilor pentru constructii.;
Implementarea metalelor pretioase si a pietrelor semipretioase la unele sisteme tehnice din
componenta instalatiilor pentru constructii
Proiectarea, şi implementarea soluţiilor educaţionale online.
Peste 50 de lucrari cu caracter practic si tehnologic+ proiecte.
Autor a doua cãrti şi coautor a unei cărţi de specialitate;
Coautor în peste 18 lucrări ştiinţifice în domeniul ingineriei mecanice si instalatiilor
Autor unic a: 23 lucrãri stiintifice publicate in reviste, 36 lucrari publicate in volume ale
Simpozioanelor nationale si internationale; 38 lucrari comunicate la diverse simpozioane; 2 ISI
proceedings, 3 lucrari cotate ISI;
32 de proiecte;
Proiectant si executant a 3 mijloace de invatamant utilizate in invatamantul liceal si tehnic
profesional.
Autor al unui brevet de inventie si a unei marcã de firmã.

Alte competenţe şi aptitudini -

Cluj-Napoca, 15.04.2014
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Expert tehnic judiciar în domeniul „Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară”

Conf. dr. ing. Cristea Alexandru

