
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IENCIU Ioan 
Adresa loc. Miceşti, str. Orizont 26, nr. 17, jud. Alba, România 
Telefon 0745263100   
E-mail iienciu@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 14.02.1961 
  

Locul de muncă actual Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
  

Aria ocupaţională Profesor universitar 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - 2016 
Funcţia sau postul ocupat Funcţii administrative: 

Decan al Facultăţii de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, 2014-2016; 
Director al Departamentului de Ştiinţe Exacte şi Inginereşti, 2012-2014; 
Şef  de Catedră al Catedrei de Topografie şi Ingineria Mediului, 2010-2012; 
Secretar Ştiinţific şi ulterior Prodecan al Facultăţii de Ştiinţe în perioada 2008-2010; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică şi administrativă 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate administrativă 
  

Perioada 2015 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice curs, laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 2007-2015 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice curs, laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 2000-2007 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice curs, laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
  

Perioada 1997-2000 
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Avizare documentaţii topografice 



Numele şi adresa angajatorului Oficiul Judeţean de Cadastru, Geodezie şi Cartografie Alba 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Geodezie, cadastru 

  

Perioada 1992-1997 
Funcţia sau postul ocupat Inginer topograf 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Măsurători topografice şi reambulări de planuri cadastrale 
Numele şi adresa angajatorului Oficiul de Cadastru şi Organizarea Teritoriului Agricol Alba 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Aplicarea legilor proprietăţii 
  

Perioada 1986-1992 
Funcţia sau postul ocupat Inginer topograf 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Urmărirea galeriilor miniere în exploatare şi a sondelor respectiv calculul volumelor exploatate 
Numele şi adresa angajatorului Regia Metale Rare Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Topografie minieră 
  

Perioada 1985-1986 
Funcţia sau postul ocupat Inginer topograf 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Urmărirea galeriilor miniere a sondelor în exploatare, calculul volumelor exploatate 
Numele şi adresa angajatorului Exploatarea Minieră Ţebea 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Topografie minieră 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Ttini Smart Ideas S.R.L., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională 
a adulţilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare Program de perfecţionare 

  

Perioada 2007-2009  
Calificarea / diploma obţinută Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Instituţii de drept privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Masterat 

  

Perioada 2006 - 2007 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite Specializarea “Utilizarea GIS în probleme de management tehnic, economic şi social” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare Universitatea din Petroşani 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare Curs postuniversitar 

  
 

Perioada 2000-2005  
Calificarea / diploma obţinută Doctor 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Domeniul fundamental “Ştiinţe Inginereşti” / Domeniul “Mine, petrol şi gaze”, specializarea Cadastru 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 



Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Doctorat 

  

Perioada 1980-1985  
Calificarea / diploma obţinută Inginer  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Facultatea de Mine, Specializarea: Mine – Topografie Minieră 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petroşani 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

licenţă 

  

Perioada 1980-1985  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Matematică - Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică – Fizică Sebeş, jud. Alba 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

liceal 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Engleză  B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizator manifestări ştiinţifice, membru colective ştiinţifice şi de redacţie  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; 
Certificat de autorizare în domeniul Cadastru, Geodezie şi Cartografie; 
Utilizare aparatură topografică clasică şi modernă. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare programe informatice cu specific topografic. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Cărţi publicate; 
Manuale universitare; 
Articole de specialitate; 
Proiecte de cercetare. 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

 
Alba Iulia, 12.07.2017 Prof. univ. dr. ing. Ioan IENCIU 


