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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciora, Radu-Adrian 

Adresă(e) 8, James Watt, 550300, Sibiu, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0741381146 

E-mail(uri) radu.ciora@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 10-04-1980 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Asistent universitar 

 
  

Experienţa profesională  

Perioada 15.04.2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert IT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare și dezvoltarea sitului proiectului, 
redactarea specificațiilor hardware și software ale 
POCU/73/6/6/105299/Dezvoltarea și implementarea 

de instrumente motivaționale și didactice inovatoare 
pentru școala sibiană incluzivă; administrarea bazelor 
de date ale proiectului; instalare hardware și 
software, asistență tehnică. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada 01.10.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de sistem 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proiectare și dezvoltarea sitului proiectului, 

redactarea specificațiilor hardware și software ale 
ERAMUS+ Project: 2016-1-RO01-KA203-024797; 
administrarea bazelor de date ale proiectului; 
instalare hardware și software, asistență tehnică. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada 01.10.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de sistem 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare și dezvoltarea sitului proiectului, 
redactarea specificațiilor hardware și software ale 
ERAMUS+ Project: 2016-1-RO01-KA203-024797; 
administrarea bazelor de date ale proiectului; 

instalare hardware și software, asistență tehnică. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada 01.07.2014- 31.12.2016  

Funcţia sau postul ocupat Administrator server 
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Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proiectare și dezvoltarea sitului proiectului, 

redactarea specificațiilor hardware și software ale 
POSDRU/157/1.3/S/140877: „e-Mentor: Dezvoltarea 
de competente si abilitati TIC si Mentorat educational 
al persoanelor cu dizabilitati, pentru profesori”; 
administrarea bazelor de date ale proiectului; 
instalare hardware și software, asistență tehnică. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educație 

Perioada 20.05.2014- 31.10.2015  

Funcţia sau postul ocupat Responsabil IT 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proiectare și dezvoltarea sitului proiectului 

POSDRU/157/1.3/S/ID 141587: “Reţea de formare 
continuă a cadrelor didactice pentru a utiliza 
multimedia, instrumentaţia virtuală şi web 2.0 în aria 

curriculară Matematica şi ştiinţe ale naturii 
(ProWeb)”; administrarea bazei de date a sitului; 
logistică și asistență tehnică. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada 18.02.2013- 14.10.2015  

Funcţia sau postul ocupat Specialist IT 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Proiectare și dezvoltarea sitului proiectului nr. 

530599-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-JPCR-

Crossmedia und Qualitatsjourmalismus; 
administrarea bazei de date a siteului; asistență 
tehnică. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada Iunie 2012- Septembrie 2012  

Funcţia sau postul ocupat Consultant IT  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil baza de date a proiectului POS DRU 
/88/1.5/S/60370; administrarea bazei de date a 
proiectului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

  

Perioada August 2011- Februarie 2012  

Funcţia sau postul ocupat Consultant IT / formator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare şi dezvoltarea sitului proiectului POS DRU 
/87/1.3/S/52150; administrarea bazei de date a 

sitului; instruirea mentorilor profesorilor din ciclul 
gimnazial în folosirea suitei de aplicaţii Microsoft 
Office. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educație 

Perioada 2010-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Predare CAD, procesarea imaginilor, baze de date, 

web design, relații publice online, programarea 
calculatoarelor și limbaje de programare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
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Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

educaţie 

  

Perioada 2008-prezent  

Funcţia sau postul ocupat Inginer de sistem 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare şi dezvoltare aplicații .net, C/C++, java, 
python 
Administrare baze de date 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

educaţie 

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Analist programator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectare și dezvoltare aplicații .net, 
Administrare baze de date 

Numele şi adresa angajatorului SC Lexitronica SRL Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Servicii software 
 
 

Perioada 2000-2005 

Funcţia sau postul ocupat Administrator server 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

Administrare baze de date și aplicații client server 

Numele şi adresa angajatorului M Holding International Inc Ltd. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activităţi de inginerie şi consultanţă legate de acestea 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2017-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand in ştiinţe inginerești 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Inginerie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de 

Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Master in ştiinţe aplicate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Master in applied science by research 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

National University of Ireland, Galway,  
Digital Enterprise Research Institute(DERI) 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 

Perioada 2000 -2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Calculatoare şi tehnologia informaţiei 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de 

Inginerie 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleza  

C2 
Utilizator 

experi-
mentat 

C2 
Utilizator 

experi-
mentat 

C2 
Utilizator 

experi-
mentat 

C2 
Utilizator 

experi-
mentat 

C2 
Utilizator 

experi-
mentat 

Germana  
B1 

Utilizator 
indepen-

dent 

B2 
Utilizator 
indepen-

dent 

B1 
Utilizator 
indepen-

dent 

B1 
Utilizator 
indepen-

dent 

B2 
Utilizator 
indepen- 

dent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

2007- prezent: Manager de proiecte; 

  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Dezvoltare software şi web design; 
Administrare baze de date; 
Proiectare şi implementare de reţele de calculatoare; 
Depanare hardware și software. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Suite Office, editoare grafice și video 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Pictură – cercul de desen al Clubului elevului 

Vioară – studiu particular 

Alte competenţe şi aptitudini • Cisco Network Academy Exploration: Network 
Fundamentals 

• Menţiune la concursul ,,MECROB’ 2001’’, Timişoara 

• Diploma ContiLab 
• CCNA 1, CCNA 2, CCNA 3, CCNA 4 

• Diplomă de translator  MECTS 

Activități științifice: 
• Organizator al Conferinței internaţionale de educaţie 

nonformală INEC 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 
• Chairman/Reviewer la The 2nd International Conference 

for Doctoral Students, 2015 
• Chairman/Reviewer la The 1st International Conference 

for Doctoral Students, 2013 

Permis(e) de conducere Categoria B. 

  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere. 

Anexe - 

 
Data:01.10.2020        Semnatura 
   


