
 
   

 
 

Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

 

Informații personale 
 

 

Nume / Prenume MICŞA Adriana - Elena 
Adresa   Str. Octavian Goga, Nr. 54, Loc. Arad, Jud. Arad, 310028 
Telefon +40-769-428468 +40-257-259605  

Fax  
E-mail adriana.micsa@uav.ro, micsadriana@gmail.com   

Cetățenia Română 
Data nașterii 11.06.1965 

Sex Feminin 
  

 
Locul de muncă actual / Aria  

ocupațională 
 

 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad/ Educație 

  
Experiența profesională 

 
 

Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 

        Activități și responsabilități 
principale 

 

 
              Numele și adresa angajatorului  
 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
        Activități și responsabilități principale 

octombrie 2022 – prezent 
Cadru didactic titular - Şef lucrări, Facultatea de Inginerie 
- Activităţi de predare, de cercetare şi publicare a rezultatelor cercetării. 
Discipline predate/seminarizate: Mecatronica, Mecanisme, Desen tehnic şi 
infografică în AutoCAD şi SOLIDWORKS, Sisteme de acţionare, Concepţia 
proceselor tehnologice de fabricaţie flexibilă 
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Bd.  Revoluției Nr. 77, 310130, Mun.  
Arad, Jud. Arad 
Educație 
 

octombrie 2020 – septembrie 2022 
Cadru didactic titular - Şef lucrări, Facultatea de Inginerie 
- Activităţi de predare, de cercetare şi publicare a rezultatelor cercetării. 
- Discipline predate/seminarizate: Mecatronica, Desen tehnic şi infografică 

în AutoCAD şi SOLIDWORKS, Sisteme de acţionare, Concepţia 
proceselor tehnologice de fabricaţie flexibilă 

              Numele și adresa angajatorului  
 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

Perioada 

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Bd.  Revoluției Nr. 77, 310130, Mun.  
Arad, Jud. Arad 
Educație 
 

  martie 2019 – septembrie 2020 
Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular - Şef lucrări, Facultatea de Inginerie 

Activități și responsabilități principale - Activități de predare, de cercetare și publicare a rezultatelor cercetării. 
- Discipline predate/seminarizate: Mecatronica, Desen tehnic şi infografică 

în AutoCAD şi SOLIDWORKS 
Numele și adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Bd.  Revoluției Nr. 77, 310130, Mun. 

Arad, Jud. Arad 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

mailto:adriana.micsa@uav.ro
mailto:micsadriana@gmail.com


  
Perioada octombrie 2018 – februarie 2019 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic colaborator - Şef lucrări, Facultatea de Inginerie 
Activități și responsabilități principale - Activități de predare 

- Discipline predate/seminarizate: Mecatronica, Desen tehnic şi infografică 
în AutoCAD şi SOLIDWORKS 

Numele și adresa angajatorului Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Bd.  Revoluției, Nr. 77, 310130, Mun. 
Arad, Jud. Arad 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
 

Perioada 
  
2017  

Funcția sau postul ocupat  PFA 
 Activități și responsabilități principale - Coordonarea generală a activităților prevăzute 

- Coordonarea activităților de monitorizare și evaluare continuă a 
performanțelor 

- Întocmirea tuturor documentelor  
              Numele și adresa angajatorului PFA MICŞA Adriana Elena, Str. Octavian Goga, Nr. 54, 310028,     

Mun. Arad,   Jud.  Arad 
     Tipul activității sau sectorul de activitate Producţie 

 
Perioada octombrie 2012 – octombrie 2014 

Funcția sau postul ocupat Director de departament în cadrul Facultății de Design 
Activități și responsabilități principale - Întocmirea statelor de funcţii 

- Activități administrative: coordonator sau membră în comisii 
executive (licență, admitere), membră în Consiliul Facultății de 
Design 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Design,    
Str.Lascăr   Catargiu,  Nr.6, 300559, Mun. Timişoara, Jud. Timiş 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 
 

Perioada 
 
iulie 2010 – octombrie 2014 

Funcția sau postul ocupat Conferenţiar universitar; OM 4472/12.07.2010 
Activități și responsabilități principale - Activități de predare, de cercetare și publicare a rezultatelor 

cercetării. 
- Discipline predate/seminarizate: Materiale şi tehnologii de 

specialitate, domeniul Inginerie Mecanică 
Numele și adresa angajatorului Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Design, 

Str.Lascăr Catargiu,  Nr.6, 300559, Mun. Timişoara, Jud. Timiş 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

  
Perioada martie 2007 – iunie 2010 

Funcția sau postul ocupat Cadru didactic titular – Lector universitar 
Activități și responsabilități principale - Activități de predare, de cercetare și publicare a rezultatelor 

cercetării. 
- Discipline predate/seminarizate: Materiale şi tehnologii de 

specialitate, domeniul Inginerie Mecanică 
Numele și adresa angajatorului Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Design, 

Str.Lascăr Catargiu,  Nr.6, 300559, Mun. Timişoara, Jud. Timiş 
Tipul activității sau sectorul de activitate Educație 

 
Perioada 

 
martie 2007 – octombrie 2014 

Funcția sau postul ocupat Responsabil calitate în cadrul Facultății de Design 
Activități și responsabilități principale - Elaborarea documentelor necesare întocmirii Rapoartelor 

periodice 



- Întocmirea Rapoartelor privind calitatea în cadrul Facultăţii de 
Design 

- Activități administrative: coordonator sau membră în comisii 
executive (licență, admitere), membră în Consiliul Facultății de 
Design 

Numele și adresa angajatorului  Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Design,  
Str.Lascăr Catargiu,  Nr.6, 300559, Mun. Timişoara, Jud. Timiş 

Tipul activității sau sectorul de activitate   Educație 
  

Perioada octombrie 2006 – februarie 2007 
Funcția sau postul ocupat Cadru didactic colaborator – Lector universitar 

Activități și responsabilități principale 
 

 
                                 Numele și adresa angajatorului 
 
                  Tipul activității sau sectorul de activitate                                

- Activități de predare 
- Discipline predate/seminarizate: Materiale şi tehnologii de 

specialitate, domeniul Inginerie Mecanică 
Universitatea „Tibiscus” din Timişoara, Facultatea de Design, 
Str.Lascăr Catargiu,  Nr. 6, 300559, Mun. Timişoara, Jud. Timiş 
Educație 

 
                                                                  Perioada 

 
  noiembrie 2002 – septembrie 2006 

Funcția sau postul ocupat   Doctorand cu frecvenţă - Facultatea de Mecanică; Departamentul de       
Mecanică şi Rezistenţa Materialelor; Catedra de Mecanică şi Vibraţii  

Activități și responsabilități principale - Elaborarea documentaţie teoretice şi practice în vederea susţinerii 
tezei de doctorat 

- Activități de predare, de cercetare și publicare a rezultatelor 
cercetării. 

- Discipline predate/seminarizate: mecanică teoretică (statică, 
cinematică, dinamică) – seminar şi laborator, mecanica maşinilor 
textile - laborator 

Numele și adresa angajatorului    Universitatea Politehnica din Timisoara, Piaţa Victoriei Nr. 2, 300006,       
Mun. Timişoara, Jud. Timiş 

                  Tipul activității sau sectorul de activitate     Educație  
  

Perioada noiembrie 1992 – octombrie 2002 
Funcția sau postul ocupat Director 

Activități și responsabilități principale - Activități administrative 
- Activități pentru realizarea de parteneriate şi de extindere a pieţei 

de desfacere 
- Activități de cercetare și elaborare documentaţie necesare punerii 

în lucru  a produselor 
- Activități de cercetare pentru creşterea, diversificarea şi 

modernizarea bazei materiale de producţie 
 Numele și adresa angajatorului 

 

                   Tipul activității sau sectorul de activitate 

S.C. Helar-Tim S.R.L., Str. Octavian Goga, Nr. 54, Loc. Arad, Jud.  
Arad, 310028 
 Producţie 

  
 

Perioada 
                                         Funcția sau postul ocupat 
                        Activități și responsabilități principale 
                                 Numele și adresa angajatorului 
                   Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
februarie 1989 – octombrie 1992 
Inginer 
Organizare, producţie 

   Intreprinderea de confecţii Arad 
  Producţie 
 
 
 

Educație și formare  



 
Perioada 

    
   2014 

                         Calificarea / diploma obținută formator de  formatori (planificarea, livrarea, evaluarea formării - 
cunoştinţelor teoretice si practice, formator in domeniului educaţiei     
adulţilor) 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 Asociaţia Didaktikos Timişoara 

  
Perioada   2014 

Calificarea / diploma obținută   Manager de proiect 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
  Universitatea „Tibiscus” din Timişoara 

                                                                
                                                                  Perioada 
                                   Calificarea / diploma obținută 

 
2002 - 2006 
Doctor/ Domeniul Inginerie Mecanică,  
Conducători științifici:  

• prof. univ. dr. Ing.  Liviu Brîndeu,  

• prof. univ. dr. Ing.  Titus - Gheorghe Cioară 
Tema: Perfecţionarea funcţionării sistemelor de maşini de 
tricotat prin realizarea de mecanisme ce elimină şocurile şi 
vibraţiile, precum şi optimizarea comenzilor; studii de caz 

Numele și tipul instituției de învățământ / 
furnizorului de formare 

 

Universitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Mecanică 

Perioada 
Calificarea / diploma obținută 

  2005 
  Specializare psihopedagogie, abilitare în profesia de profesor 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/furnizorului de formare 

  Universitatea˝ Politehnica˝  din Timişoara – Departamentul pentru              
pregătirea personalului didactic 

 
Perioada 

 
1995 

Calificarea / diploma obținută Administrarea Afacerii 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
Fundaţia Româno – Germană GOPA 

  
Perioada  1984 – 1989 

Calificarea / diploma obținută Inginer/ Domeniul: Tehnologia şi Chimia textilelor 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
Institutul Politehnic ˝Gheorghe Asachi˝ Iaşi 

 
Perioada 

 
1980 – 1984 

Calificarea / diploma obținută Diploma de Bacalaureat, Profilul: Matematică - Fizică 
Numele și tipul instituției de învățământ / 

furnizorului de formare 
  Liceul de matematică – fizică ˝Ioan Slavici˝ Arad  
 

  



Aptitudini și competențe personale 
 

Competenţe şi abilităţi   sociale                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice                                        

 
 
 
 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

 

 
 

• Abilitate în comunicare dobândită în calitate de cadru didactic 
universitar 

• Capacitate de a lucra în echipă dobândită în activităţile de 
derulare a proiectelor 

• Capacitate de coordonare dobândită în cursuri de 
perfecţionare, în activităţi de manager de IMM, în activităţi de 
coordonare a lucrărilor studenţilor şi în activităţi de elaborare şi 
publicare a lucrărilor de cercetare 

 

• Capacităţi de leader, bun organizator,  

• Capacitate de elaborare, scriere şi derulare de proiecte 
complexe multidisciplinare, capacitate dobândită ca urmare a 
ocupării poziţiei de director al unui IMM, director de 
departament şi prin participarea în proiecte (granturi) 
 

• Calificările pe care le am, domeniile de activitate în care am 
lucrat şi în care activez, experienţa de până acum în muncă, 
profilul proiectelor în care am participat, disciplinele  pe care le 
predau 
 

• Operare la nivel profesional în sisteme de operare (Windows) 
programe de editare de texte (Word), calcul tabelar (Excel), 
prezentări (PowerPoint), poştă electronică, CorellDraw 

• Programe de Inginerie: AutoCAD, Solidworks 
  

Limba maternă Română 
 

Limba(i) străină(e) cunoscute  
 

                       
Autoevaluare 
Nivel european (*)     
 
Engleză    
 
Franceză   
 
Germană                                                                                                          

   Înţelegere                           Vorbire                               Scriere 
 
Ascultare     Citire       Conversaţie   Discurs oral        Exprimare scisă   
 
  B1                B1               B1                   B1                           B1  
 
  B2                 B2              B2                   B2                           B2  
   
  A2                 A2               A2                  A2                           A2  

 
 

 
Activitatea științifică și de cercetare                             
 

 

  2 cărți publicate ca unic autor, 

• 25 lucrări științifice (17 lucrări publicate în volumele unor 
conferințe internaționale, în reviste indexate BDI sau ISI 
Proceedings); 

• 6 proiecte/ contracte de cercetare  

• 1 proiect de finanţare – Director de proiect 
 

Permis de conducere • Categoria B  
 



 
              Diplome şi Premii  

 

 

        1989 premiul I acordat în cadrul FESTIVALULUI STUDENŢESC     
GHEORGHE ASACHI pentru lucrarea de diplomă: Gradarea tiparelor 
cu ajutorul calculatorului 
 
        1996 premiul III în topul firmelor acordat SC HELAR-TIM SRL (a 
cărui activitate am condus-o) de către CCIARAD 
 

 

 
               Arad,           Semnătura, 
          19.01.2023         Ş.l.dr. ing. Adriana – Elena MICŞA 


