Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

DINCĂ, Sorin Marian
Str. Vasile Conta, nr. 4, 200580, Craiova, Romania
Mobil: 0722.686.465
0251-598265
sorin.dinca@gmail.com
sorin.dinca@spiruharet.ro
Română
01 august 1969

Experienţa profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Curriculum vitae Dincă Sorin

20.02.2017 - prezent
Lector universitar doctor
 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;
- Publicare în calitate de autor şi co-autor de lucrări de specialitate, cursuri universitare şi îndrumare
de lucrări practice;
- Publicarea de articole în reviste de specialitate;
- Organizarea şi participarea la conferinţe internaţionale;
- Participarea la granturi şi contracte de cercetare.
 Redactor al Journal of Applied Research in Finance;
 Redactor al Journal of Applied Economic Sciences (Clasificare B+);
Membru al Centrului European de Studii Manageriale şi Administrarea Afacerilor.
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative,
Craiova, Str. Vasile Conta nr. 4
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
2007 – 20.02.2017
Asistent universitar doctor
 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;
- Publicare în calitate de autor şi co-autor de lucrări de specialitate, cursuri universitare şi îndrumare
de lucrări practice;
- Publicarea de articole în reviste de specialitate;
- Organizarea şi participarea la conferinţe internaţionale;
- Participarea la granturi şi contracte de cercetare.
 Redactor al Journal of Applied Research in Finance;
 Redactor al Journal of Applied Economic Sciences (Clasificare B+);
 Membru al Centrului European de Studii Manageriale şi Administrarea Afacerilor.
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative,
Craiova, Str. Vasile Conta nr. 4
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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

2005-2007
Asistent universitar doctorand asociat
 Activităţi didactice şi de cercetare în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale;
- Publicare în calitate de autor şi co-autor de lucrări de specialitate, cursuri universitare şi îndrumare
de lucrări practice;
- Publicarea de articole în reviste de specialitate;
- Organizarea şi participarea la conferinţe internaţionale;
- Participarea la granturi şi contracte de cercetare.
 Redactor al Journal of Applied Research in Finance;
 Redactor al Journal of Applied Economic Sciences (Clasificare B+);
 Membru al Centrului European de Studii Manageriale şi Administrarea Afacerilor.
Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova, Str.
Brazda lui Novac nr. 4, 200690
Activitităţi de cercetare şi didactice
Cercetare şi învăţământ universitar
1993-2007
Profesor informatică
Predare cursuri disciplina: Birotică
Grupul Şcolar ””Spiru Haret”” Craiova
Activităţi didactice

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2007 - prezent
Doctor in Matematică Informatică, Diplomă Doctor Seria J, Nr. 0015029
specializarea Informatică
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe Exacte
ISCED 8
2001-2003
Studii Aprofundate – Informatică – Tehnologii asistate de calculator
Baze de date; Aplicaţii MATLAB; Tehnologia informaţiei şi transmisii de date; Aplicaţii CAD;
Echipamente şi determinări experimentale virtuale; Internet, limbaje specifice reţelei INTERNET şi
aplicaţii multimedia; Modelare şi simulare numerică.
Universitatea din Craiova
Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică
ISCED 7
1988-1993
Licenţiat -Electrotehnică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Specializarea Electrotehnică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Universitatea din Craiova
Facultatea de Electrotehnică

Nivelul în clasificarea internaţională

ISCED 6

Aptitudini şi competenţe
personale
Activităţi de cercetare şi ştiinţifică (în ultimii 5 ani)
■ 8 lucrări de specialitate și manuale universitare publicate în edituri românești, în calitate de autor
și/sau co-autor în domeniul informaticii.
■ 7 articole publicate în reviste de specialitate cu recunoaștere internațională (baze de date
internaționale) și națională (Clasificare B+ și Clasificare B);
■ 5 participări la Conferinţe naţionale cu participare internaţională ale căror lucrări s-au publicat în
volume ale conferinţelor.
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■ Expert lector în cadrul proiectului Antreprenori în turism, Proiect strategic naţional, ID_63567,
Contract nr.: POSDRU/92/3.1/S/63567; Beneficiar: Spiru Haret Universitaty; Perioada: 2010-2012:
■ Expert lector în cadrul proiectului Performanţă în carieră şi în afaceri pentru femei, Proiect strategic
naţional Contract nr.: POSDRU/97/6.3/S/58571; Beneficiar: Spiru Haret Universitaty; Perioada: 20102012;
■ Expert lector în cadrul proiectului STARTUP 4 YOU, Contract nr.: POSDRU/176/3.1/S/149612,
Beneficiar Universitatea Spiru Haret;
■ Expert lector în cadrul proiectului O nouă dimensiune a calității în învățământul superior economic,
Contract nr.: POSDRU/156/1.2/G/137309, Beneficiar Universitatea Spiru Haret, Perioada 2014-2015;
■ Expert lector în cadrul proiectului Creșterea gradului de ocupare pentru zone foste industrializate prin
implementarea de măsuri active educaționale și de formare profesională, Contract nr.:
POSDRU/183/5.1/S/153067, Beneficiar Universitatea Spiru Haret.
Servicii profesionale şi academice:
■ Redactor la Journal of Applied Research in Finance (indexat în CEEOL, EBSCO şi
IndexCopernicus) http://www.cesmaa.eu/journals/jarf;
■ Redactor la Journal of Applied Economic Sciences (indexat în SCOPUS, RePEc, CEEOL, EBSCO
şi IndexCopernicus, Clasificare CNCSIS B+)
http://www.cesmaa.eu/journal_of_applied_economic_sciences;
■ Certificat de absolvire a cursului "Network - Administrator" organizat de firma InWent Germania
în colaborare cu Ministerul Educaţiei România;
■ Certificat pentru absolvirea modulului pedagogic, eliberat de Universitatea din Craiova,
Facultatea de Electrotehnică;
■Certificat de absolvire a cursurilor de formator, Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane,
Ministerul Muncii. Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, cercetării şi Tineretului;
■Certificat de absolvire a cursurilor de Manager Proiect, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de
Şanse, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
■ Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii IFR-ID, emis de Universitatea
Spiru Haret, Departamentul de învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă, 2014
■ Certificat de participare la programul de instruire în tehnologii e-learning, emis de
Universitatea Spiru Haret, Direcţia IT, 2014

Limba(i) maternă(e)

Română

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

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B1

Nivel
de bază

C1

Nivel
autonom

A2

Nivel
intermediar

B1

Nivel
de bază

B1

Nivel
de bază

Limba franceză

A2

Nivel
intermediar

B1

Nivel
de bază

A1

Nivel
introductiv

A1

Nivel
introductiv

A2

Nivel
intermediar

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă ca urmare a implicării în proiecte de cercetare şi a
unor contracte de cercetare cu mediul de afaceri; m-am implicat cu responsabilitate şi succes în
activităţile manageriale şi de cercetare presupuse de proiectele respective.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă bună a lucrului în echipă dobândită ca urmare a absolvirii cursului pentru "Network Administrator" organizat de firma InWent Germania în colaborare cu Ministerul Educaţiei România.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Cunoştinţe în utilizarea şi depanarea calculatorului, pachetul de programe Microsoft Office, Microsoft
Windows, SQL, HTML, XML, Java, Corel DRAW, Photoshop, Matlab, Latex, utilizarea sistemului
Blackboard de tip eLearning pentru evaluare şi instruire.

Permis de conducere Categoria B
Data: 02.10.2017
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