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

TIŢĂ – Silviu Mihail
Strada Necolau Nr 16, Bl. 585 Ap 25
+4 0232 201065

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)

silviu.tita@uaic.ro, silviutita@gmail.com
nă

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Română
1980
Masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

2016

Activităţi şi responsabilităţi principale

Conferenţiar
Undergraduate: Management, Jocuri de întreprindere, Managementul producţiei şi operaţiilor
Master: Evaluarea şi analiza performanţelor organizaţionale, Tehnici cantitative de decizie, Cercetari
calitative in managamentul resurselor umane; Diagnostic organizational, Management strategic,
Performance Management, Stagiu de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Departamentul Administrarea Afacerilor Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal
700.506, www.uaic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada

Instituţie de ĩnvăţământ superior
2013 –2016

Activităţi şi responsabilităţi principale

Lector
Undergraduate: Management, Jocuri de întreprindere, Managementul producţiei şi operaţiilor
Master: Evaluarea şi analiza performanţelor organizaţionale, Tehnici cantitative de decizie, Cercetari
calitative in managamentul resurselor umane; Diagnostic organizational, Management strategic,
Performance Management, Stagiu de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Departamentul Administrarea Afacerilor Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal
700.506, www.uaic.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale

Instituţie de ĩnvăţământ superior
2011 – 2013
Asistent –
Undergraduate: Management, Jocuri de întreprindere, Managementul producţiei şi operaţiilor;
Master: Evaluarea şi analiza performanţelor organizaţionale, Tehnici cantitative de decizie,
Cercetari calitative in managamentul resurselor umane;

Numele şi adresa angajatorului Departamentul Administrarea Afacerilor Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal
700.506, www.uaic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Instituţie de ĩnvăţământ superior
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Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale

2010 – 2013
Cercetator POSDOC
Tema de cercetare: Modele de evaluare a performanţelor activităţii de cercetare ştiinţifică. Efecte ale
criteriilor de evaluare asupra rezultatelor din cercetarea ştiinţifică

Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice Bucureşti www.ase.ro, proiect POSDRU/89/1.5/S/59184 –
Performanţă şi excelenţă în domeniul ştiinţelor economice din România.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale

Instituţie de ĩnvăţământ superior
2009 –2011
Preparator – Management si Jocuri de intreprindere

Numele şi adresa angajatorului Departamentul Administrarea Afacerilor Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal
700.506, www.uaic.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instituţie de ĩnvăţământ superior
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale

2005 -2009
-

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

realizarea Tezei de doctorat cu tema „Managementul performanţelor instituţionale ale entităţilor
de cercetare ştiinţifică din România” conducător ştiinţific : prof. univ. dr. PANAITE NICA;
participarea la proiecte de cercetare-dezvoltare;
susţinerea de diverse activităţi didactice.

Departamentul Administrarea Afacerilor Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC), strada Carol I nr.11, loc. Iaşi, cod poştal
700.506, www.uaic.ro
Instituţie de ĩnvăţământ superior
04.12.2004 – 07.03.2005
- diverse activităţi de planificare strategică (planificarea producţiei, a resurselor umane şi materiale)
SC Finigroup SRL Iaşi – Strada Sucidava Nr 1 Iaşi, www.finigroup.ro
- construcţii
07.03.2005 -01.09.2006
Analist programator, Analiza şi crearea aplicaţiilor soft, întreţinerea relaţiilor cu clienţii
Sc Premier Soft SRL – Clădirea Granit Bd-ul Socola 26-28 etaj 7 Iaşi, www.premiersoft.ro,
www.licitatiipublice.ro
IT

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2000-2004
Licenţiat ĩn ştiinţe economice specializarea Managementul firmei

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Managementul Resurselor Umane, Management Strategic, Managementul calităţii, Diagnosticul şi
evaluarea întreprinderii, Management internaţional, Management intercultural, Managementul
proiectelor; /abilităţi manageriale

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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ISCED 5
1999-2004
Licenţiat ĩn Informatică
Algebra, Analiză matematică, Programare C, C++, Visual C, Web, Reţele de calculatoare, Reţele
Petri etc/ programator, analist programator
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică

Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba engleză B2 Utilizator
independent
Limba franceză B2 Utilizator
independent

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

C2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Pagina1 / - Curriculum vitae al
Tiţă Silviu-Mihail

Evaluarea performanţelor din cercetarea ştiinţifică;
Abilităţi de comunicare şi lucru în echipă
Proiecte de cercetare:
1. Participarea in perioada 2006-2007 la derularea proiectului de cercetare Elaborarea Strategiei
Nationale CDI 2007-2013, bazata pe elemenetele unei planificari strategice, finantat de Ministerul
Educatie si Cercetarii, in calitate de membru al High Level Expert Group (HLEG) in cadrul grupului
de lucru WP5;
2. Paticiparea in perioada iunie2007 – noiembrie 2007 la derularea proiectului de cercetare
Realizarea evaluarii si elaborarea raportului global privind implementarea Planului National de
Cercetare, Dezvoltarea Inovare pe perioada 1999-2006 in calitate de membru.
3. Participarea in perioada septembrie 2007-septembrie 2010 la derularea proiectului de cercetare
Parteneriat pentru elaborarea unui model de management public inteligent, interactiv si transparent
de eficientizare a administratiei publice locale din Romania in calitate de membru.
4. Membru în echipa de management al proiectului FSE POSDRU/6/1.5/S/25 „Dezvoltarea
oportunităţilor oferite doctoranzilor pentru traiectorii flexibile în cariera de cercetare” beneficiar
Universitatea Al. I. Cuza Iasi în perioada octombrie 2008 – septembrie 2011;
5. Membru în echipa de cercetare al proiectului FSE „Project Qualità sociale di interesse generale
PROGRESS VP-2008-0004” beneficar ANPAS Toscana, partener Universitatea Al. I. Cuza Iasi
perioada 01.08.2009 – 10.06.2010;
6. Membru în echipa de management proiectului FSE POSDRU/25/3.1/G/39982 „Centru regional
pentru dezvoltarea antreprenoriatului în randul tinerilor” beneficiar Universitatea Al. I. Cuza Iasi.
7. Participarea in perioada iunie 2009 – decembrie 2011 la derularea proiectului de cercetare
„Elaborarea unui model de management al performantei in serviciile de sanatate publica” în calitate
de membru.
8. Participarea in perioada aprilie 2010 – decembrie 2010 la derularea proiectului de cercetare
„Calitate si Leadership pentru Învăţământul Superior Românesc” în calitate de expert;
9. Responsabil logistic în cadrul proiectului POSDRU „Salvaţi copii de abandon şi neintegrare” în
perioada august 2010-august 2013;
10. Expert în cadrul proiectului POSDRU „Comunitate universitară pentru managementul calităţii în
învăţământul superior” in perioada februarie 2011 – noimebrie 2013 Director de proiect Prof. dr.
Panaite Nica - Univ Al.I. Cuza Iasi;
Hobby : sportul, literatură, calculatoarele
Sunt un bun orator, calitate dobândită prin specificul activităţiilor pe care le desfăşor
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Permis(e) de conducere

Permis de conducere categoria B

Anexe Diploma de doctor, Lista cu articole ştiinţice

10.02.2017

Silviu Tiţă
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