Informații personale/
Personal information
Prenume, Nume/First name,
Name

Marian Pompiliu Cristescu

Adresa/Adress

Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, nr. 63, bl. 11, ap. 26, 520055

Telefon/Phone

+40 744299843

Fax
E-mail

marian.cristescu@ulbsibiu.ro

Naționalitatea/Nationality

român

Data nașterii/Date of birth

24.05.1962

Experiență/Work Experience
Perioada/Date 01/10/2008 – prezent
Ocupația sau poziția deținută/ Conferenţiar universitar doctor
Occupation or position held
Principalele activități și Activitate didactică şi de cercetare. Educaţie universitară.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/ Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul
Name and address of employer Victoriei, Nr. 10, Sibiu (România)
Tipul afacerii sau sectorul de Domenii de competenţă: Calitate software, Programare orientată pe obiecte,
activitate/ Type of business or Baze de date, Sisteme informatice de asistare a deciziei, Medii de programare,
sector Tehnologii web.
Perioada/Date 01/10/2006 – 01/10/2008
Ocupația sau poziția deținută/ Lector universitar doctor
Occupation or position held
Principalele activități și Activitate didactică şi de cercetare. Educaţie universitară.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/ Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul
Name and address of employer Victoriei, Nr. 10, Sibiu (România)
Tipul afacerii sau sectorul de Domenii de competenţă: Bazele informaticii, Baze de date, Birotică, Sisteme
activitate/ Type of business or informatice de asistare a deciziei, Sisteme informatice de gestiune, Informatică
sector managerială
Perioada/Date 01/10/2004 – 01/10/2006
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Ocupația sau poziția deținută/ Lector universitar doctor
Occupation or position held
Principalele activități și Activitate didactică şi de cercetare. Educaţie universitară.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/ Facultatea de Ştiinţe, Universitatea” Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, Nr.
Name and address of employer 10, Sibiu (România)
Tipul afacerii sau sectorul de Domenii de competenţă: Bazele programării, Baze de date, Programare orientată
activitate/ Type of business or pe obiecte, Programare în medii avansate, Ingineria programării, Tehnologii Web
sector
Perioada/Date 01/10/2000 – 01/10/2004
Ocupația sau poziția deținută/ Lector universitar doctorand
Occupation or position held
Principalele activități și Activitate didactică şi de cercetare. Educaţie universitară.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/ Facultatea de Ştiinţe, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, B-dul Victoriei, Nr.
Name and address of employer 10, Sibiu (România)
Tipul afacerii sau sectorul de Domenii de competenţă: Bazele programării, Baze de date, Programare orientată
activitate/ Type of business or pe obiecte, Programare în medii avansate, Ingineria programării, Tehnologii Web
sector
Perioada/Date 01/10/1995 – 01/10/2000
Ocupația sau poziția deținută/ Asistent universitar doctorand
Occupation or position held
Principalele activități și Activitate didactică şi de cercetare. Educaţie universitară.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/
Name and address of employer
Tipul afacerii sau sectorul de
activitate/ Type of business or
sector

Academia Trupelor de Uscat ”Nicolae Bălcescu”, Strada Revoluţiei, Nr. 2-5,
Sibiu (România)
Domenii de competenţă: Bazele informaticii, Limbaje de programare, Baze de
date, Programe aplicative

Perioada/Date 01/10/1991 – 01/10/1995
Ocupația sau poziția deținută/ Asistent universitar
Occupation or position held
Principalele activități și Activitate didactică şi de cercetare. Educaţie universitară.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/ Institutul Militar de Intendenţă şi Finanţe ”Gheorghe Lazăr”, Calea Dumbrăvii,
Name and address of employer Nr. 42, Sibiu (România)
Tipul afacerii sau sectorul de Domenii de competenţă: Bazele informaticii, Limbaje de programare, Baze de
activitate/ Type of business or date, Sisteme de gestiune a bazelor de date
sector
Perioada/Date 10/10/1985 – 10/10/1991
Ocupația sau poziția deținută/ Programator
Occupation or position held
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Principalele activități și Analiză, proiectare, dezvoltare şi inginerie software.
responsabilități/ Main activities
and responsibilities
Numele și adresa angajatorului/ Atelierul de Programare-Pregătire Cadre, Centrul Teritorial de Calcul Electronic,
Name and address of employer Strada Someşului, Nr. 5, Sibiu (România)
Tipul afacerii sau sectorul de Domenii de competenţă: analiză, dezvoltare şi inginerie software, activitate de
activitate/ Type of business or pregătire cadre în domeniul informatică.
sector
Educație și pregătire
profesională/ Education and
training
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded

2015 – 2016
Certificat de atestare a competențelor profesionale

Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered

Competenţe didactice şi psihopedagogice universitare în domeniul Științe ale
Educației

Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Ministerul Educației
Naționale, Universitatea de Vest din Timișoara, Timișoara, (România)

Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
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Postuniversitar

2010 – 2011
Certificat de absolvire
Competenţe didactice şi psihopedagogice. Psihopedagogie, Didactica
domeniului, Comunicare educaţională, Proiectarea şi managementul
programelor educaţionale, Practică pedagogică.
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea „Lucian
Blaga” din Sibiu, Sibiu (România)

Postuniversitar

1997 – 2003
Diploma de doctor

Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered

Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Perioada/Date
Denumirea calificării/ Title of
qualification awarded
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Competențe de Programare orientată pe obiecte, Programare orientată pe
componente, Calitate software, Inginerie software. Obţinerea titlului ştiinţific
de doctor în domeniul Cibernetică şi Statistică Economică, specializarea
Informatică Economică, în urma susţinerii publice a tezei de doctorat cu titlul”
Modele de evaluare a fiabilităţii sistemelor de programe” la data de
08.12.2003.
Academia de Studii Economice, Facultatea de Cibernetică Statistică şi
Informatică Economică, Bucureşti (România)

Postuniversitar

1990 – 1991
Adeverinţă/certificat de absolvire
Competenţe didactice şi psihopedagogice în domeniul Tehnologia Informației și
Comunicațiilor. Certificat ca instructor expert, şi avizat cu avizul nr.
481/03.10.1991, pentru organizarea şi desfăşurarea serviciilor de educaţie şi
învăţământ având ca obiect de activitate cursuri de iniţiere, specializare şi
perfecţionare în domeniul informaticii
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei, Bucureşti (România)

Postuniversitar

1988 – 1989
Diplomă de absolvire
Competențe de Arhitectura şi structura sistemelor electronice de calcul,
Analiză şi proiectare sisteme informatice, Sisteme de operare pentru mini şi
microcalculatoare, Sisteme de gestiune a fişierelor, Inginerie software. Curs
specializare F4M,” Inginer de sistem”. Certificat de absolvire nr. 9818/
10.05.1998.
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, prin Centrul Teritorial de Calcul
Electronic, Sibiu (România)

Postuniversitar

1981 – 1985
Diploma de licenţă

Principalele competențe sau
subiectul acoperit/ Principal
subjects/occupational skills
covered
Numele și tipul organizației
furnizoare/ Name and type of
organisation providing
education and training
Nivelul în clasificarea națională
și internațională/ Level in
national or international
classification
Limbă maternă/Mother
language

Competențe de Sisteme electronice de calcul şi tele-prelucrare a datelor,
Algoritmi şi structuri de date, Limbaje de programare, Baze de date, Programe
aplicative, Sisteme de gestiune a bazelor de date, Analiza şi proiectarea
sistemelor informatice economice. Obţinerea diplomei de Licenţă în domeniul
economic, specializarea Informatică Economică.
Academia de Studii Economice - Facultatea de Planificare şi Cibernetică
Economică, Bucureşti (România)

Universitar

Română / Romanian

Alte limbi/Other language(s)
Autoevaluare/Self-assessment
European level (*)
English

Înțelegere
Vorbire
Ascultare
Citire Participare la conversaţie

Scriere
Discurs oral

B2

C2

C1

B2

B1

C1

C2

B1

B1

B1

Italian
French
German
(*) Common European
Framework of Reference for
Languages
Competențe și aptitudini
organizaționale/
Organisational skills and
competences
Competențe și aptitudini în
utilizarea computerului/
Computer skills and
competences
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Experienţă extinsă în managementul de proiect şi în gestiunea echipelor de proiect;
Înclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru;
Atenţie deosebită la detalii;
Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect;
Capacitate foarte bună de motivare a colaboratorilor.
Limbaje de programare: Java, C/C++ \ Visual C++, C# \ Visual Studio 2005,
ASP.NET, Visual Basic, Pascal/Delphi, PhP, PERL, Python;
Baze de date: MySQL, PostgreSQL, Oracle, Visual FoxPro, Access;
TehnologiiWeb: HTML / XHTML, CSS, JavaScript;
Knowledge Management: XML/XSLT;
Sisteme de operare: Windows 95/98/NT/2000/XP, Linux, IOS, Android.

Capacitate de comunicare şi de exprimare a ideilor- dobândită ca urmare a
activităţii didactice şi de cercetare;
Alte competențe și aptitudini/ Spirit de echipă – dobândit în timpul activităţilor academice şi extra-academice;
Other skills and competences Capacitatea de adaptare la medii multiculturale – dobândită în interacţionarea
repetată cu oameni din diferite medii culturale, colegi, oameni de ştiinţă, prieteni,
din ţară şi din străinătate.
Competenţe de analiză, proiectare, dezvoltare şi implementare software;
Competenţe de coordonare şi conducere a unei echipe de programatori;
Competenţe de comunicare cu beneficiarii unor produse software;
Competenţe de predare şi evaluare;
O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii activităţilor de învăţământ şi
cercetare.

Premii/Academic Awards

Alte informații

Data,

21.03.2021
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https://scholar.google.ro/citations?user=Eti4NyMAAAAJ&hl=ro
https://orcid.org/my-orcid
https://publons.com/dashboard/summary/

Semnătura,

