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Informaţii personale  

Nume / Prenume Zaharia, Cătălin Victor 
Adresă(e) 5, Mărășești, 110032, Pitesti, Romania  

Telefon(oane) 0348453190 Mobil: +40 722 27 09 03 
Fax(uri) - 

E-mail(uri) catalin.zaharia@upit.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 21/07/1976 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat  Universitatea din Piteşti 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2007 - prezent  
Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular discipline: Diagnosticarea Autovehiculelor, Mentenanța Autovehiculelor, Cod rutier și circulație 
rutieră, Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Departamentul de Autovehicule şi Transporturi 
  

Educaţie şi formare  
 

Perioada 14 - 25 februarie 2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat IFB 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diagnoză în sisteme de comunicare 
Bazele metrologiei/detectare de erori la sistemele de injecţie Diesel – 1 
Diagnoză/detectare erori la sistemele de aprindere şi injecţie 
Principii de bază CAN – Bus 
Sisteme de direcţie şi climatizare în automobile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Internationales Institut fur Berufsbildung – IFB Mannheim,  
Germania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 
 
 

  

Perioada Octombrie 2008 – februarie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Formator Renault Technologie Roumanie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Veille documentaire et capitalisation des connaissances, 
Communication professionelle 
Management et marketing de l’innovation 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universite Technologique de Compiegne, France 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 
 
 
 

Perioada 2001 - 2006 
Calificarea / diploma obţinută doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Mecanică, Științe Inginerești 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitesti, 
Conservatoire National des Arts et Metiers, Paris 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
Perioada 

 
2004 

Calificarea / diploma obţinută atestat de legislație rutieră 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Legislație rutieră 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de formare profesională  in transporturile rutiere – I.F.P.T.R. Pitesti, 
Autoritatea Română Rutieră – A.R.R. Pitesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 
Perioada 

 
2003 

Calificarea / diploma obţinută Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului Didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 
 Universitatea din Piteşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Modulul petagogic 

 

Perioada 
 

2000  - 2002 
Calificarea / diploma obţinută master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginerie Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

 

Perioada 
 

1995 - 2000 
Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 



Pagina  / - Curriculum vitae al  
Zaharia Cătălin  

 

 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză  1 C1 1 C1 1 C1 1 C1 1 C1 

Limba Engleză  2 B1 2 B1 2 B1 2 B1 2 B1 

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

Competenţe şi abilităţi sociale abilitate de comunicare, creativitate, dinamism, eficienta, spirit de echipa 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

abilitati de leadership, structurare, capacitate de sinteza, abilitati decizionale  
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  cunoştinţe de utilizare a standurilor şi machetelor didactice legate de deservirea tehnică auto 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

MS OFFICE, AUTOCAD, SIMULINK, AMESIM, CATIA, ADVISOR, CRUISE – dezvoltate pe parcursul 
studiilor universitare de licență, master și doctorat.  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: baschetul, muzica 
  

Permis(e) de conducere Categoria B si C 
  

Informaţii suplimentare Coordonator activitate scoala de conducatori auto STUDENT AUTO – Universitatea din Pitesti 
Coordonator activitate formare IPA – ingineria Proiectelor de Automobile – RTR Roumanie, Dacia 
Groupe Renault 
Autor si cooautor a 24 de articole publicate în reviste de specialitate şi conferinţe ştiinţifice 
internaţionale, membru în 8 contracte de cercetare, autor – a unui îndrumar de proiectare, membru în 
comitete de organizare a unor conferinţe nationale, internaţionale. 

  

Anexe -  
 
 

 
Semnătură, 

Cătălin V. ZAHARIA 

 


