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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DOBRIŢOIU Maria 

Adresă Str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, cod 332006, jud. Hunedoara, România 

Telefon(oane) 0254 542 580, int. 199   

E-mail(uri) mariadobritoiu@upet.ro, mariadobritoiu@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 18 noiembrie 1955 
  

  

Locul de muncă Universitatea din Petroşani 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Aprilie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan, Facultatea de Ştiinţe, Universitatea din Petroşani 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, cod 332006, https://www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 12 Februarie 2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, cod 332006, https://www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Februarie 2004 - Martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct de departament, Departamentul de Matematică-Informatică, Facultatea de Ştiinţe, 
Universitatea din Petroşani 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, cod 332006, https://www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 23 Februarie 2004 - 11 Februarie 2015 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, cod 332006, https://www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada 1 Octombrie 2001 - 22 Februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, cod 332006, https://www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Perioada Septembrie 1997 - 30 Septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Şef atelier exploatare+Programator 
Şef atelier proiectare-exploatare programe informatice + Programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management 
Analiză, programare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Calcul INFO'98, str. Timişoara, nr. 2, Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informatică 
  

Perioada 1 August 1979 - August 1997 

Funcţia sau postul ocupat Analist, Programator, Programator principal 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiză, programare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Calcul Electronic, str. Timişoara, nr. 2, Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informatică 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2018 

Calificarea / diploma obţinută Erasmus + 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Program de formare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Pireus University of Applied Sciences, Grecia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Program de schimb şi mobilităţi 

  

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Erasmus + 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Program de formare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Chambre de Commerce et d'Industrie du Territoire de Belfort, Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Program de schimb şi mobilităţi 

  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obţinută Erasmus + 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Program de formare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Language in Dublin, Irlanda 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Program de schimb şi mobilităţi 

  

Perioada 2014 

Calificarea / diploma obţinută Life Long Learning - Erasmus 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Program de formare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Fundació Escola Valenciana, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Program de schimb şi mobilităţi 
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Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Life Long Learning - Erasmus 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Program de formare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Centro de Practicas Universitaria, Barcelona, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Program de schimb şi mobilităţi 

  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Operator procesare text şi imagine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Procesare text, desen, imagine, utilizare instrumente e-learning 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare SC Memory SRL, Hunedoara, Bd. Libertăţii nr. 7A, bl. 14B, Parter, Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Operator procesare text şi imagine 

  

Perioada 2002 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în matematică / Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite Titlul tezei de doctorat: Ecuaţii integrale cu argument modificat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică-Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Studii universitare de doctorat 

  

Perioada Septembrie 1997 - Februarie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Economist, specializarea: Managementul firmei / Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele contabilității, Contabilitate financiară, Eficiența economică a ȋntreprinderilor, Microeconomie, 
Macroeconomie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Studii universitare de licenţă 

  

Perioada Septembrie 1978 - Iunie 1979 

Calificarea / diploma obţinută Specializare „Analiză numerică” / Certificat de Specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metoda elementului finit, Metode numerice în probleme de propagarea undelor, Metode numerice de optimizare, 
Scheme numerice de aproximare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Studii universitare de specializare 

  

  

Perioada Septembrie 1974 - Iunie 1978 

Calificarea / diploma obţinută Profesor de matematică / Diplomă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză matematică, Funcții reale, Funcții complexe, Algebră liniară, Algebră abstractă, Geometrie, Geometrie 
diferențială, Ecuații diferențiale, Ecuații cu derivate parțiale, Teoria propabilităților, Statistică matematică,  
Analiză numerică, Mecanică teoretică, Mecanica solidului, Mecanica lichidului, Astronomie, Bazele informaticii, 
Scheme logice, Algoritmi, Limbaje de programare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Matematică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională Studii universitare de diplomă 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent C1 

Utilizator 
experimentat B1 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent A2 Utilizator de bază A2 Utilizator de bază B2 

Utilizator 
independent 

Limba maghiară  B2 Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent A1 Utilizator de bază 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, lucru în echipă, organizare şi gestionare corectă a activităţilor. 
(competenţe dobândite din experienţa proprie de organizare şi conducere a activităţii din domeniul 
informatic şi didactic şi în plus din activitatea de întocmire a documentaţiilor de autorizare/acreditare a 
unor programe de studii). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Comunicare, lucru în echipă, perseverenţă, seriozitate, organizare, coordonare şi luare decizii. 
(competenţe dobândite din experienţa proprie de organizare şi conducere a activităţii din domeniul 
informatic şi participare în calitate de membru ȋn comisii de licenţă, comisii de disertaţie şi în calitate 
de preşedinte în comisia de absolvire modul pedagogic, nivel I, nivel II) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoaştere şi utilizare editoare de text specializate (MicroSoft Office, SciWork Place, LaTeX), soft 
specializat (MatLab), utilizare internet. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gândire, răbdare, perseverenţă şi consecvenţă în 
realizarea obiectivelor profesionale. 

  

Informaţii suplimentare - membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţe din cadrul Universităţii din Petroşani (2012-prezent); 
- membru în Senatul Universităţii din Petroşani (2016-prezent); 
- membru în Comitetul de organizare al Simpozionului Multidisciplinar Internaţional „Universitaria 

SIMPRO”, organizat de Universitatea din Petroşani; 
- membru în Comitetul de organizare al Simpozionului Naţional Studenţesc „Student, Ştiinţă, 

Societate”, organizat de Universitatea din Petroşani; 
- Managing Editor şi recenzor pentru revista Transylvanian Journal of Mathematics and Mechanics; 
- Recenzor pentru revista WSEAS Transactions on Mathematics; 
- Conferinţe WSEAS: membru în comitetul ştiinţific, participare, prezentare lucrări, recenzie lucrări; 
- membru RGMIA – Research Group in Mathematical Inequalities and Applications; 
- Profilul biografic inclus în ediţiile Marquis Who’s Who începând din anul 2009. 

  

  

Domenii de interes Ecuaţii integrale, Ecuaţii diferenţiale, Analiză numerică, Teoria punctului fix 
  

Anexe Lista cu lucrările științifice publicate 

 
 
 
 
 
Petroşani 
15.10.2018          Conf. univ. dr. DOBRIȚOIU MARIA 
             


