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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Mariana CIURDAS 
Adresă(e) București, România 

Telefon(oane) + 4 021 402.95.95 Mobil:  
Fax(uri) + 4 021 318.10.17 

E-mail(uri) ciurdasmariana@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13 mai 1973, Baia Mare 
  

Sex F 
  

Domeniul ocupaţional Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2004-prezent / 2001-2004 / 1999-2001 / 1997 - 1999 
Funcţia sau postul ocupat    Sef lucrări / Asistent universitar /Preparator/ Doctorand cu frecventa 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice și de cercetare 
 
-Predare cursuri universitare şi discipline de laborator 
-Publicare de cursuri universitare şi îndrumare de laborator, lucrări ştiiinţifice la congrese şi conferinţe 
naţionale şi internaţionale 
-Conducere proiecte de diplomă 
-Participare la cercetare ştiinţifică pe bază de contracte atât în calitate de director de proiect cât şi în calitate 
de membru al echipei de cercetare 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Cercetare 

 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2008 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Finante –Banci; Contabilitate, Management Financiar- Contabil, Moneda si credit 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea Română de Ștințe si Arte ”Gheorghe Cristea” Bucuresti, Facultatea Finanțe - Bănci 
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Perioada 1997-2006 
Calificarea / diploma obţinută Dilpoma de doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Teza de doctorat „Procese fizico-chimice de interactiune la interfata matrice metalica –material de 
ranforsare” 
 
ISCED 4 
 
 

Perioada 01/10/1996 - 15/07/1997  
Calificarea/diploma obţinută Diploma studii aprofundate 

 
 

Limba(i) maternă(e) 
 
 
 
 

 
 
Română 

 

  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Mediu B2 Mediu B2 Mediu 

Limba franceza  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  -Spiritul de echipă;  
- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de cercetare in străinătate;  
- O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic şi muncă cu 
studenţii 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   - Spirit organizatoric  
- experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei 

   - 2000-2004 membru în comisia locală de admitere a facultăţii 
    - 2008 participare la întocmirea dosarelor de autoevaluare (licenţă  şi master)                                                                               
pentru acreditare ARACIS 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -Metale si aliaje neferoase 
-Caracterizarea materialelor compozite 
-Bazele managementului  
-Pregatirea probelor pentru caracterizare (inglobare, slefuire, debitare etc) 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);  
- Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (PhotoShop™) Internet, Baze de date, 
aplicaţii stiinţifice (Mathcad and HSC 4.0) 

  

  
  

  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, 1991 
  

 
 
 
 
 
 


