
CURRICULUM VITAE 

INFORMAŢII  PERSONALE 

Nume DONCA 

Prenume GHEORGHE 

Naționalitate română 

EDUCAŢIE  ŞI  FORMARE 

Data (de la  – până la) 2016 

Denumirea și tipul instituției 
care asigură studiile / formarea 

Fundația Cultural Umanitară ,,Henri Coandă” Filiala Timișoara 

Domeniul studiat  Manager proiect 

Titlul calificării obținute Manager proiect, cod COR 242101 

Data (de la  – până la) 2016 

Denumirea și tipul instituției 
care asigură studiile / formarea 

S. C. Jurisrom SRL, Oradea 

Domeniul studiat  Formator de formatori 

Titlul calificării obținute Formator, cod COR 242402 

Data (de la  – până la) 2015 

Denumirea și tipul instituției 
care asigură studiile / formarea 

S. C. Jurisrom SRL, Oradea 

Domeniul studiat  Evaluator furnizori și programe de formare 

Titlul calificării obținute Evaluator, cod COR 242408 

Data (de la  – până la) 2012-2013 

Denumirea și tipul instituției 
care asigură studiile / formarea 

Centrul de pregătire al cadrelor didactice a Universității din Cluj-
Napoca 

Domeniul studiat  Program postuniversitar de formare în Blended learning și 
tehnologii educaționale moderne 

Data (de la  – până la) 2005-2010 

Denumirea și tipul instituției 
care asigură studiile / formarea 

Facultatea de Inginerie  managerială și tehnologică, a 
Universității din Oradea 

Domeniul studiat  Inginerie industrială 

Titlul calificării obținute Doctor 

Date (de la  – până la) 1997-2002 

Denumirea și tipul instituției care 
asigură studiile / formarea 

Facultatea de Electrotehnică și Informatică, secția Calculatoare, a
Universității din Oradea 

Domeniul studiat  Calculatoare 

Titlul calificării obținute Diplomă de inginer diplomat 



Date (de la  – până la) 1980-1985 

Denumirea și tipul instituției care 
asigură studiile / formarea 

Facultatea de Mecanică Agricolă a Institutului Politehnic “Traian 
Vuia” Timișoara 

Domeniul studiat  Mecanică agricolă 

Titlul calificării obținute Diplomă de inginer 

Date (de la  – până la) 1974-1978 

Denumirea și tipul instituției care 
asigură studiile / formarea 

Liceul Industrial nr. 2 Oradea 

Domeniul studiat Telecomunicații 

Titlul calificării obținute Diplomă de bacalaureat + calificare electrician instalații 
telecomunicații 

EXPERIENŢĂ  PROFESIONALĂ 

Date (de la – până la) 1985-1988 

Denumirea și adresa angajatorului T.M.A. Dolj, Craiova 

Tipul domeniului sau sectorului Mecanizarea agriculturii 

Ocupația sau poziția deținută  Inginer mecanic 

Principalele activități și 
responsabilități 

Reparații mașini și utilaje 

Date (de la – până la) 1988-1999 

Denumirea și adresa angajatorului T.M.A. Bihor, Oradea, str. Tudor Vladimirescu nr. 1 

Tipul domeniului sau sectorului Mecanizarea agriculturii 

Ocupația sau poziția deținuta  Inginer mecanic 

Principalele activități și 
responsabilități 

Reparații mașini și utilaje, coordonare secții de mecanizare a 
agriculturii 

Date (de la – până la) 1999-2000 

Denumirea și adresa angajatorului Spitalul Județean Oradea, str. Republicii nr. 35 

Tipul domeniului sau sectorului Sănătate publică 

Ocupația sau poziția deținută  Inginer analist-programator 

Principalele activități și 
responsabilități 

Întreținere software și hardware 

Date (de la – până la) 2000-2001 

Denumirea și adresa angajatorului SC Luso Oradea SA, str. Meziadului nr. 2 

Tipul domeniului sau sectorului Industria alimentară 

Ocupația sau poziția deținută  Șef oficiu calcul 

Principalele activități și 
responsabilități 

Managementul rețelei de calculatoare 

Realizare și întreținere software și hardware 



Date (de la – până la) 2001-2009 

Denumirea și adresa angajatorului SC Zahărul Oradea SA, calea Borșului nr. 3 

Tipul domeniului sau sectorului Industria alimentară 

Ocupația sau poziția deținută  Șef oficiu calcul 

Principalele activități și 
responsabilități 

Realizare și întreținere software și hardware 

Date (de la – până la) 2009 -  

Denumirea și adresa angajatorului Universitatea din Oradea 

Tipul domeniului sau sectorului Învățământ universitar 

Ocupația sau poziția deținută  Șef de lucrări 

Principalele activități și 
responsabilități 

Activități didactice și de cercetare 

APTITUDINI  ŞI  COMPETENŢE PERSONALE 

LIMBA  MATERNĂ Româna 

LIMBI  STRĂINE  Limba maghiară Limba engleză Limba franceză 

citit Bine bine suficient 

scris Bine suficient suficient 

vorbit Bine bine suficient 

APTITUDINI  ŞI COMPETENŢE  
SOCIALE 

Coordonator lucrări de diplomă 

Îndrumător studenți 

APTITUDINI  ŞI  COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE  

 Șef secție pentru mecanizarea agriculturii, Șef oficiu de 
calcul, membru în consiliul departamentului de 
Agricultură și horticultură, membru în comisii de 
admitere, comisii de concurs pentru ocuparea posturilor 
vacante, membru în colectivele de organizare a unor 
manifestări științifice 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
TEHNICE 

Cărți publicate: 11 

Lucrări științifice: 46 

Membru în proiecte câștigate prin competiție: 4 

Profesionist  IT (analist - programator și inginer 
sisteme de calcul) 

PERMIS  DE  CONDUCERE   B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE  Membru în următoarele asociații profesionale: 
 International Society of Precision Agriculture 
 World's Poultry Science Association, prin filiala 



Uniunea crescătorilor de păsări din Romania 
 Asociația generală a inginerilor din România 
 Asociaţia managerilor şi inginerilor economiști din 
România 
 Societatea Română de Zootehnie (SRZ), asociată la 
Federaţia Europeană de Zootehnie, Filiala Bihor 
 Asociația Specialiștilor de Industrie alimentară din 
România 


