Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Cotetiu, Adriana Gabriela
Str. Aleea Porumbeilor nr.2, Baia Mare, Romania

Telefon(oane)

+40362401265

Fax(uri)

+40262276153

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Mobil:

+40740463543

a d r i a n a . c o t e t i u @ ub m. r o ; a c o t e t i u @ g ma i l . c o m
Română
29.03.1959
Feminin

Oct. 2004 -prezent
Profesor universitar
Activităţi didactice de predare, activităţi de îndrumare proiecte de licenţă, disertaţie,
lucrări de absolvire, lucrări practice de laborator, execuţie şi îndrumare lucrări de
cercetare ştiinţifică, activităţi de evaluare, consultanţă etc.
Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (2012-prezent)
http://inginerie.utcluj.ro/
Universitatea de Nord Baia Mare, Facultatea de Inginerie (2004-2012)
Str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083, Baia Mare
www.ubm.ro, http://inginerie.ubm.ro,
Tel.: +40362401265; Fax: +40262276153;

Tipul activităţii sau sectorul de Discipline: Mecanica fluidelor. Mecanica fluidelor tehnică. Mecanica fluidelor şi maşini
activitate hidraulice. Mecanica fluidelor şi echipamente hidraulice. Maşini hidraulice. Maşini şi
instalaţii hidropneumatice. Hidraulică. Hidraulică si lucrari hidroedilitare. Tehnici de
comunicare/Comunicare managerială/ Comunicare.
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Feb. 2006-2012
Director al Centrului de Carieră şi Consiliere Profesională al Universităţii de Nord
din Baia Mare
Furnizarea informaţiilor privind: piaţa muncii, traseul educaţional (de pregătire,
formare, pregătire continuă pe toată durata vieţii), evaluarea şi auto-evaluarea
personalităţii; Dezvoltarea încrederii în sine şi a abilităţii studenţilor de a lua decizii
privind cariera, în contextul schimbărilor economice şi sociale din societatea
românească; Crearea unei baze de date privind locurile de muncă disponibile; Analiza
orientărilor profesionale pe piaţa locală a muncii în funcţie de orientările economice;
Efectuarea de studii de oportunitate a unor noi specializări pe piaţa muncii; Organizarea
de intalniri intre studenţi/ proaspeţi absolvenţi şi firme angajatoare ; Educarea şi
orientarea studenţilor pentru activităţi plătite part-time şi de voluntariat, ceea ce
constituie o bază a CV-ului la prima angajare ca proaspăt absolvent; Iniţierea de activităţi
de colaborare cu firme angajatoare prin programe de internship.
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Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Universitatea de Nord, Facultatea de Inginerie
Str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083, Baia Mare
Tel.: +40362401265; Fax: +40262276153;
www.ubm.ro
Martie 2000– Oct. 2004
Conferenţiar universitar
Activităţi didactice de predare, activităţi de îndrumare proiecte de licenţă, disertaţie,
lucrări de absolvire, lucrări practice de laborator, execuţie şi îndrumare lucrări de
cercetare ştiinţifică etc.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Nord, Facultatea de Inginerie
Str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083, Baia Mare
Tel.: +40362401265; Fax: +40262276153; E-mail: rectorat@ubm.ro
www.ubm.ro, http://inginerie.ubm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Discipline: Mecanica fluidelor. Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice. Maşini şi instalaţii
hidropneumatice. Mecanica fluidelor tehnică

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Oct. 1992– Martie 2000
Şef de lucrări
Activităţi didactice de predare, activităţi de îndrumare proiecte de licenţă, disertaţie,
lucrări de absolvire, lucrări practice de laborator etc.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Nord, Facultatea de Inginerie
Str. Dr. Victor Babeş nr. 62A, 430083, Baia Mare
Tel.: +40362401265; Fax: +40262276153; E-mail: rectorat@ubm.ro
www.cubm.ro, http://inginerie.ubm.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Discipline: Mecanica fluidelor şi acţionări fluidice. Mecanica fluidelor şi maşini
hidraulice. Maşini şi instalaţii hidropneumatice.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Martie 1989-Oct. 1992
Inginer tehnolog principal gradul III
Activităţi de proiectare mecanică utilaje de transport continuu pentru activitatea de
minerit şi geologie, utilaje pentru activitatea în cariere etc.

Numele şi adresa angajatorului

ICSITUMMR Timişoara, Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru
Utilaj Minier / S.C. CEPROM S.A Satu Mare
Str. Horea 53, Baia Mare

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Execuţie de proiecte de utilaje, realizarea de tehnologii de execuţie a pieselor mecanice,
urmărirea în fabricaţie şi punerea în funcţiune a utilajelor etc.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Sept. 1985-Martie 1989
Inginer tehnolog
Activităţi de proiectare piese, subansamble, ansamble

Numele şi adresa angajatorului

I.M.U.A.S. Baia Mare

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Proiectare tehnolgică a organelor şi subansamblelor de utilaje; Proiectare tehnologii
pentru piese executate pe maşini cu comandă numerică

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Sept. 1986-Iunie 1987
Inginer profesor detaşat de la I.M.U.A.S.
Discipline predate: T.C.M., Scule şi dispozitive; Maşini electrice; Protecţia muncii

Numele şi adresa angajatorului

Liceul teoretic Gheorghe Şincai Baia Mare

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Activitate didactică

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Sept. 1983-Sept. 1985
Inginer stagiar
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Activităţi şi responsabilităţi
principale

Activităţi de proiectare piese, subansamble, ansamble

Numele şi adresa angajatorului

I.M.U.A.S. Baia Mare

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Proiectare tehnolgică a organelor şi subansamblelor de utilaje

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Tipul de program de
perfectionare profesionala
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Tipul de program de
perfectionare profesionala
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Tipul de program de
perfectionare profesionala
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
perioada

2014
Diploma de participare
Management of Partenership with Enterprises
Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

2013
Diploma-Comunicare in limba engleza
Perfecționare
Institutul IRECSON București

2012
Diploma-Manager de proiect
Perfecționare
Institutul IRECSON București

2005-2008
Diploma Master-Managementul şi administrarea afacerilor
Discipline economice, de management, juridice, legislaţie etc.

Universitatea de Nord din Baia Mare, Facultatea de Ştiinţe

1992-1998
Diploma Doctor în tehnică
Specializarea: Maşini, instalaţii şi acţionări hidraulice şi pneumatice.
Discipline de specializare aprofundată pentru pregătirea în domeniul specific
specializării şi temei de doctorat; Dobândire de competenţe de nivel de excelenţă în
domeniul specializării
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

1978-1983

Calificarea / diploma obţinută Diploma Inginer mecanic,
Specializarea: Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
Performanță profesională: șef de promoție
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite

Discipline de pregătire fundamentală, de specialitate în domeniul specializării şi în
domenii conexe cu scopul dobândirii de competenţe privind calculul, proiectarea,
execuţia şi controlul produselor şi proceselor tehnologice.
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Institutul Politehnic Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică

1974-1978
Diploma de bacalaureat
Discipline de profil de matematică-fizică şi în domeniul de cultură generală
fundamentală.
Liceul de Matematică-Fizică nr. 1 (Liceul Vasile Lucaciu) din Baia Mare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Româna

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Engleza

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Utilizator
Utilizator
B2
A2
independent
independent

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1 experimentat B2
experimentat
experimentat
experimentat
independent
r

A1

Utilizator
elementar

Exprimare scrisă

B1

Franceza

Utilizator
elementar

Scriere

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Spiritul de echipă dobândit în relaţiile sociale şi de muncă cu colegii de studii, de muncă
din uzină, institutul de cercetare şi universitate, prin prisma profesiei şi a spiritului de
colaborare.
Abilităţi bune de comunicare care au fost dobândite, dezvoltate şi exersate pe parcursul
vieţii prin contactul permanent cu un număr mare de persoane.
Capacitate bună de adaptare la medii multiculturale trăind într-o zonă de coabitare
multiculturală, precum şi exersată pe parcursul mobilităţilor în diferite ţări străine.
Experienţă de conducere şi organizatorică la nivel de centru

Competenţe şi aptitudini specifice calificării de nivel superior domeniul specializărilor
absolvite (competenţe privind calculul, proiectarea, execuţia şi controlul produselor şi
proceselor tehnologice, cercetare în domeniul Elementelor fluidice şi a Hidraulicii)
MSOffice; MatLAB, CorelDRAW; TableCurve, ş.a.

Schi, Tenis, Înot-Abilităţi dobândite prin cursuri specifice derulate pe parcursul mai
multor ani
Categoria B

Informaţii suplimentare
Activitateadepublicare

Numărul de tratate, monografii, manuale publicate: 15
Lucrări ştiinţifice elaborate şi publicate: 149
Contracte de cercetare/proiectare (director, coordonator sau membru în colectiv): 40
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Apartenenţa la organizaţii
profesionale

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR)-membru fondator

Recunoastere, Titluri
2003

Universitatea Tehnică din Kosice, Facultatea de Tehnologii de Fabricaţie din
Presov, Slovacia.
Visiting Professor

Experienţa adiţională
2016

Centrul Universitar Nord Baia Mare
Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinței -The International Conference of the
Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems CEURSIS 2016, 11th
edition

2015-prezent

Centrul Universitar Nord Baia Mare
Membru în Comitetul Știinţific și in cel de redacție al Buletinului Ştiinţific, Seria C,
Fascicola: Mecanică, Tribologie, Tehnologia Construcţiilor de Maşini

2014

Centrul Universitar Nord Baia Mare
Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinței -The International Conference of the
Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems CEURSIS 2014, 10th
edition

2011

2011

Mentor dezvoltare profesionala
Proiect POSDRU/87/1.3/S/60891: Scoala universitara de formare initiala si continua a
personalului didactic si a trainerilor din domeniul specializarilor tehnice si inginerestiDidaTec (expert pe termen scurt)
Liverpool John Moores University
Membru în Comitetul Știinţific al Congresului Internaţional (The 6th International
Congress on Precision Machining ICPM 2011)

2010-2012t Coordonator partener national-grant international
Proiect POSDRU/96/6.2/s64099: Integrare-calificare-transfer de inovatii pentru grupuri
vulnerabile pe piata muncii , din cadrul Programului Operational pentru dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”,
domeniul de interventie nr. 6.2 „Imbunatatirea accesului si a participării grupurilor
vulnerabile pe piaţa muncii. Parteneri: UNBM, Agentia Profesionala Romano-Germana
RoGePa SRL si Internationales Zentrum für Innovation Qalifizierung und
GewerbeförderungHedersleben din Germania.
2007 Universitatea de Nord
Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei Internaţionale Multidisciplinare
2013- 2003 Universitatea de Nord
Membru în comisiile de susţinere a examenelor din cadrul ciclului de pregătire a
tezelor de doctorat: ing. Florin Aurel Chinde, ing. Ioan Ioniţă Sârb, ing. Arthur FiraMlădinescu, cpt. ing. Adrian Joldeş; ing. Dorel Pătraşca, George Chiorean, Florin Bizau,
Marian Pitis etc.,
2004 Universitatea de Nord
Membru al comisiilor de susţinere a concursurilor de ocupare a posturilor
didactice vacante de la Catedra de Discipline Mecanice: ing. Liliana Drăgan, ing. Florin
Filip-Văcărescu; ing.Ioana Crăciun, ing. Flavia Chira.
2004 Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Referent ştiinţific oficial al volumului „Dinamica fluidelor”,
autori: Conf.univ.dr.ing. Dan Opruţa, Prof.univ.dr.ing. Liviu Vaida, apărut în Editura
Mediamira, Cluj-Napoca, 2004.
2004, 2003, 2002 Universitatea de Nord
Membru în Comitetul ştiinţific al Conferinţei anuale cu participare internaţională
a UNBM-NORDTECH
2001 Universitatea de Nord
Membru în Comitetul ştiinţific al Simpozionului Ştiinţific Omagial UNBM 40 ani

Baia Mare, 12.01.2018
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Prof.dr.ing Adriana Gabriela COTEŢIU

