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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CEUCA, Ioan Emilian 

Adresă(e) I.L. Caragiale 13B, 510079, Alba Iulia, Romania 

Telefon(oane) +40 – 258- 806.270 
 

  

Fax(uri) +40 – 258- 806.260 

E-mail(uri) eceuca@uab.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 31.10.1968 
  

Sex M 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1. martie 2001 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. ing.  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “ 1 Decembrie 1918” Alba Iulia, N. Iorga, 11-13. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice şi de cercetare.  

  

Perioada 1998 -  martie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Lector  univ.  ing.  

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “ AISTEDA ” Alba Iulia,. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice şi de cercetare.  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1998 – 2007  

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer in Electronică şi Telecomunicaţii  
Titlul tezei de doctorat: „ Cercetări teoretice şi experimentale în simularea circuitelor electronice de 
putere din automobile”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Electronică de putere, Electronică auto.   

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Stagiu de doctorat – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Facultatea de Electronică şi 
Telecomunicaţii 

Perioada 1987 – 2003  

Calificarea / diploma obţinută inginer in Electronică şi Telecomunicaţii  
Titlul lucrării de licenţă: „ Realizarea unui sistem bazat pe microcontroler-ul Intel 8051. Aplicaţii de 
comanda a circuitelor electronice de putere.”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii 

  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1  
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent  

C2  
Utilizator 

experimentat  
C2  

Utilizator 
experimentat  

B1  
Utilizator 

independent  

Franceză  B2  
Utilizator 

independent  
A1  

Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

Maghiară  B2  
Utilizator 

independent  
A1  

Utilizator 
elementar  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A1  
Utilizator 
elementar  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, abilitate de adaptare la medii multi-culturale obtinuta in urma colaborarilor cu 
parteneri internationali. 

Abilitati de comunicare obtinute prin participare ca presedinte si co-presedinte la conferinte 
internationale. 

Activitati de networking pentru implicarea universitatilor romanesti in activitati de cercetare si educatie 
dedicate packagingului electronic si microsistemelor. 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Bun organizator, experienta in managementul de proiect.  

Initiator (2005) al echipei din Alba Iulia  si Membru in Echipa Tehnica a Concursului National 
Studentesc TIE (Tehnici de Interconectare in Elelctronica) www.tie.ro,  

coordonator a unui mare numar de proiecte de cercetare (interne/internationale). 

Dezvoltarea si implementarea unor evenimente cu un caracter tehnic (simpozioane, workshopuri, 
conferinte) focalizate pe tehnologia electronica, inclusiv asamblarile tehnologice. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Expert pe produsele Altium, Microchip, Digilent, Mentor Graphics, Orcad. 
Lucrul cu sisteme de dezvoltare dedicate/profesionale. Placi de dezvoltare Microchip, Altium, Digilent. 
Experienta in proiectarea echipamentelor electronice (auto, electronica de putere). 
Experienta in implementarea sistemelor de testare automata. (standardul JTAG_) 
Instructor Expert in standardele IPC (2011). 

O buna cunoastere a proceselor de control a calitatii. 

 

O buna experienta in tehnologia electronica castigată prin participări la tirguri internationale, 
evenimente si perioade de stagiu in institute de cercetari recunoscute. ( Fraunhofer IFT Munich, 
Germania). 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunostinte in Microsoft Office (Word, Excel and Power Point). 
Instructor Autorizat CISCO. 

Dezvoltarea sistemului de invatare cu ajutorul calculatorului; introducerea platformelor multimedia si e-
learning in continutul cursului clasic. 

  

Competente si aptitudini artistice Review editor pentru reviste tehnice (Electronica Azi – Electronics Today; EP&Dee – Electronic 
Products & Design Eastern Europe) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Membru in organizatii professionale si non-profesionale (IEEE, CISCO, ARIES, IPC) 
  

  

 
 
 
Alba Iulia, 
12.07..2017           
 
 
 
           

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.tie.ro/

