
Curriculum 
vitae  

 

  

 

Europass   

   

Informaţii 
personale 

  

Nume / Prenume   DEAC DAN STELIAN 
  

Telefon +40-257 219000    

E-mail dan.deac@uav.ro 

  

Nationalitate română 
   

  
  

Experienţa 
profesională 

  

   

Perioada 1993-1994 

Funcţia sau postul 
ocupat 

profesor 

Principalele 
activităţi şi 

responsabilităţi 

Predare  matematică și fizică, cercul de matematică, pregatirea elevilor pt. Olimpiada de 
matematică, diriginte la cls. a-5-a 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Scoala gen. cu clasele I-VIII, Vărădia de Mureş 

Tipul activităţii sau 
sectorul de 

activitate 

 

   

 1994-1997 

 Preparator univ. 
 

Pregatire seminarii, elaborare lucrari,  
UVVG Arad Facultatea de Științe Economice  

Predare 

 
   
1997-2002  
Asistent univ.  
Pregatire seminarii, elaborare lucrari,coordonare cercuri științifice studențești  
UVVG Arad, Facultatea de Științe Economice  
Predare  
   
2002-03.2019 



 
Lector univ. la Facultatea de Științe economice Informatică și Inginerie din cadrul UVVG Arad  
   
Pregatire cursuri și seminarii, elaborare lucrări ştiinţifice, coordonare cercuri științifice studențești, 
membru în colective de cercetare științifică și proiecte economice( analiza, prelucrarea și 
interpretarea datelor din punct de vedere statistic)  
UVVG Arad, Facultatea de Științe economice Informatică și Inginerie  
Predare, cercetare științifică( autor sau coautor a 31 lucrări științifice și a unei cărți) 
 
Din 04.03.2019 
Lector univ. cadru didactic titular la Facultatea de Științe Exacte din cadrul UAV Arad 
 
Pregatire cursuri, seminarii şi laboratoare, elaborare lucrări ştiinţifice 
UAV Arad, Facultatea de Științe Exacte  
   
09.2015-11.2015  
Expert formare Regiunea 5 Vest in cadrul Proiectului cofinanțat din Fondul Social European în 
cadrul POSDRU, “ Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului in 
mediul rural” ID 135486.  
   
   
2012- 03.2015  
 Membru( expert matematician) în echipa proiectului strategic POSDRU/111/4.1/S/91816 
Cercetarea şi prognozarea pieţei muncii din vestul României. Evidenţierea şomajului neînregistrat 
din judeţul Arad, în care prognozarea pieţei muncii se face printr-o echipă de cercetare 
internaţională.   
   
2015-09—2015-10 

  Formator, cod COR 242401, în echipa proiectului “Microcreditarea, componenta fundamentala 
a antreprenoriatului in mediul rural” ID 135486. 

Educaţie şi 
formare 

  

                                          
Perioada 
 
Calificarea / 
diploma obţinută  

 
 
2016-10—2018-07 
Master, Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie (IASTE) 
 UAV Arad, Facultatea de Științe Exacte 
  

Numele şi tipul 
instituţiei de 
învăţământ 

  

/ furnizorului de 
formare 

2015-10—2018-07 
Licență, Economist, specialist în marketing 
UVVG Arad, Facultatea de Știinţe economice Informatică şi Inginerie 

 

 
2010 
 Certificat de absolvire pentru ocupația de Formator  
Discipline de comunicare și de predare. 
Predarea cursurilor de formare profesională  

 UVVG-Arad în colaborare cu Mediasoft Arad 

  

  2000-2009 

 
Diploma de doctor în domeniul matematică. Titlul tezei de doctorat: Metode geometrice pentru 
studiul unor sisteme economice 

 Geometrie diferențială, modelare matematică, sisteme dinamice 



Folosirea și aplicarea modelelor matematice aplicate în economie 

 

Universitatea de Vest din Timișoara 

2006 

Cursul -  „International Business Simulations” 

 

UVVG-Arad și Universitatea Reutlingen Germania 

  

2004-2006 

Diploma de master în domeniul economic 

Specializarea Administrarea afacerilor 

UVVG Arad Facultatea de Științe Economice 

  

2003 

Cursul „E-marketing& Strategy”, 

UVVG-Arad și Universitatea Akron 

  

1987-1993 

Diploma de licență 

Discipline de matematică. 

Predarea discipinelor de matematica, cercetare în domeniu 

Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Științe ale Naturii, Profilul Matematică, 
specializarea Matematică 

  

1983-1987 

Diploma de bacalaureat 

Liceul Ioan Slavici Arad profilul matematică-fizică 

  

1975-1983 

Școala Generală cu clasele I-VIII, Vărădia de Mureș, județul Arad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

  

   

Limba(i) 
maternă(e) 

româna 
   

             Limba(i)  
           străină(e) 

  
 
 
  



Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 bine B1 bine A2 satisfăcător A2 satisfăcător A1 satisfăcător 

Limba franceză  B1 bine B1 bine B1 bine A2 satisfăcător A2 bine 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

   

Competente şi 
abilităţi sociale 

 Abilitatea de a asculta și a arăta celor din jur că îi ascult, abilitatea de a păstra un nivel tolerabil al 
anxietății în orice situație socială, abilitatea de a menține un contact vizual adecvat în timpul unei 
discuții 

   

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Implicare pentru atingerea obiectivelor fixate, spirit de organizare 

   

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Abilitatea și îndemânarea de a folosi o mare varietate de ustensile și aparate cât și priceperea de 
a bricola 

   

Competenţe şi 
cunoştinţe de 

utilizare a 
calculatorului 

Cunoștințe de operare pc ( office, internet, software-uri specializate) 

   

Competenţe şi 
aptitudini artistice 

  Simț artistic, auz muzical bun, calități interpretative 

   

  
   

Permis(e) de 
conducere 

Permis de conducere categoria B din anul 1991. Experiența ridicată, datorată unui număr mare de 
km( aprox 900.000) parcurși fără incidente majore  

 

Data:  09.09.2022        

                                                                                                                            


