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INFORMAŢII PERSONALE Adriana FOTIN  
 

  Str. Universității nr.1, Sala HI23, Brasov, cod 500068, ROMANIA 

 0751212164        

adrianafotin@unitbv.ro, adrianafotin@gmail.com 

 

 

Sexul feminin | Data naşterii 26/12/1961 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

27.02.2006-prezent  Șef de lucrări 

Universitatea Transilvania din Braşov,  B-dul Eroilor nr. 29 (http://www.unitbv.ro )  

▪ Predare cursuri, laboratoare şi proiectare la disciplinele:  Desen tehnic şi infografică în industria 
lemnului, Produse finite din lemn, Tehnologia și proiectarea produselor finite din lemn, Tehnici și 
tehnologii de prelucrare a panourillor termo și fono izolante, Metode de eficientizare a proiectării și 
execuției produselor din lemn, Managementul procesării panourilor din lemn. Pardoseli  și ambalaje 
din lemn. 

▪ Responsabil GESFO pentru Facultatea Ingineria Lemnului 

▪ Activitate de cercetare: 5 proiecte de cercetare, peste 90 de lucrări ştiinţifice publicate în reviste de 
specialitate din ţară şi străinătate, sau la conferinţe naţionale şi internaţionale, 6 cărți (în calitate de 
co-autor). 

Tipul sau sectorul de activitate Ingineria lemnului  

 

 01.10. 2004 - 26.02. 2006 

 
Asistent 

 Universitatea Transilvania din Braşov,  B-dul Eroilor nr. 29 (http://www.unitbv.ro ) 

 ▪ Predare cursuri, laboratoare şi proiectare la disciplinele:  Desen tehnic şi infografică în industria 
lemnului, Produse finite din lemn, Tehnologia și proiectarea produselor finite din lemn, Structuri din 
lemn 

▪ Responsabil  GESFO pentru Facultatea Ingineria Lemnului 

▪ Activităţi de cercetare 

▪ Manager de calitate – laborator acreditat RENAR -LCTPLANE 

  

 Tipul sau sectorul de activitate Ingineria lemnului 

 

21.11. 2000 - 30.09. 2004 

 
Inginer 

 SC ZIPER SRL, Brașov, România 

 ▪ Proiectare mobilă în AutoCAD  
  
 Tipul sau sectorul de activitate Ingineria lemnului 

  

01.07. 1999 - 30.09. 2000 Inginer 

mailto:adrianafotin@unitbv.ro
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 SC EXPLOIT SRL, Loc. Potlogi, jud. Dâmboviţa, România, firmă româno- italiană  

 ▪ Proiectare mobilă în AutoCAD ,  

▪ Activități de import-export 

▪ Coordonator birou contabilitate 

▪ Relații cu furnizorii și cu clienții 
 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate Ingineria lemnului 

04.11. 1998 – 30.06.1999  SC „Christian Gavrilă” S.C.S.- firmă de soft – Braşov 

 Activităţi specifice postului de consultant tehnic 

 

 
Tipul sau sectorul de activitate  software- contabilitate și organizarea producției 

 01.03. 1990 - 01.06. 1998 Inginer 
SC Măgura Codlea, Loc. Codlea, jud. Brașov, România,  

 ▪ Manager calitate 1990-1994 

▪ Proiectare mobilă în AutoCAD,  

▪ activități de import export și de contabilitate 

 Tipul sau sectorul de activitate Ingineria lemnului 

 

01.03.1988-28.02.1990 

 
Inginer stagiar 

IPL Gheorghieni, jud. Harghita 

▪ Activităţi specifice postului de inginer stagiar 

Tipul sau sectorul de activitate Ingineria lemnului 

2017  Certificat de competenţă lingvistică – limba engleză  

Universitatea Transilvania Braşov, Departamentul pentru formare continuă, Facultatea de Litere, 
Centrul pentru Invăţarea limbilor modern – Nivel B2 

 

2012  DIDATEC- program de formare în blended-learning, tehnologii 
educaționale moderne și utilizarea TIC în procesul didactic din 
România, dedicat în exclusivitate cadrelor didactice din domeniul 
pregătirii inginerești 

 

 Universitatea Transilvania Braşov, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj- 
Napoca http://ctmtc.utcluj.ro/sites/didatec_/SitePages/Home.aspx  

 

 

2009  Doctor Inginer   

 Universitatea Transilvania Braşov  

 ▪ profil Inginerie Industrială  

   

2006  Auditor intern   

 Universitatea Transilvania Braşov  

 ▪ Sisteme de management al calității în laboratoare de încercări și etalonări 

▪  

 

2006  Proiectare asistată în Solid EDGE & Korpus   

▪ profil industria lemnului 

2003 Curs de specializare în AutoCAD 3D  

http://ctmtc.utcluj.ro/sites/didatec_/SitePages/Home.aspx
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

Universitatea Transilvania Brasov- Facultatea Industria Lemnului 

▪ profil industria lemnului 

1997 Gestionarea intreprinderilor  

Curs postuniversitar de specializare în gestiunea intreprinderilor, Universitatea Transilvania 
Brasov, Institutul de Administrarea afacerilor  

▪ profil industria lemnului 

1988 Analist programator  

Universitatea din Sibiu,  

▪ Curs de specializare analist sisteme informatice 

1980-1985 Diplomă de licenţă   

Universitatea Transilvania Brasov, Facultatea de Industrializarea Lemnului  

▪ Inginer IL în specializarea Tehnologia Prelucrării Lemnului 

1976-1980 Diplomă de Bacalaureat   

Liceul industrial PIPERA- București  

▪ profil operator prelucrarea lemnului 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

ENGLEZĂ B2 B2 B2 B2  B2 

 Certificat de competență lingvistică- nivel B2 

RUSĂ A1  A1 A1  A1  A1  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de cadru didactic; 

▪ o bună capacitate de comunicare, dobandită în cadrul contextului profesional; 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 experienţă bună dobandită în cadrul proiectelor de cercetare ştiintifică ca membru în 
cadrul echipei  

 membru în colectivul de organizare a 2 conferinţe si simpozioane naţionale şi 
internaţionale 
Competenţele au fost dobandite în cadrul formăriii profesionale si a contextului professional 

 experiență managerială în domeniul calității în industria mobilei și în calitate de 
coordonator al activităților de export- import 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a programelor de proiectare asistată de calculator; 

▪ o bună cunoaştere a proceselor tehnologice din domeniul mobilei, ferestrelor și ușilor din lemn, 
pardoselilor și ambalajelor, panourilor termo și fono izolante pentru case din lemn; 

▪ experienţă didactică (ca: asistent, şef lucrări la Universitatea Transilvania din Braşov) 

▪ experienţă ca formator (prin predarea cursurilor de calificare şi perfecţionare pentru lucrători şi 
operatori din industria lemnului, în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie din Braşov)   

▪ experiență ca proiectant în domeniul mobilei și produselor finite din lemn.  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţe informatice   foarte bune cunoştinţe  în proiectare parametrizată in Mechanical Desktop și Solid 
Works; 

 foarte bune cunoştinţe  de proiectare asistata în AutoCAD 2D si 3D 

 foarte bune cunoştinţe  în stăpânirea instrumetelor pachetului Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) 

 bune cunoştinţe  în aplicaţii de tip Adobe Professional, CorelDraw 

▪ bune cunoştinţe în utilizarea programului ADOBE CAPTIVATE   

Alte competenţe  ▪ membru in colectivul de redactie al Revistei PRO LIGNO, indexată BDI. 

▪ Responsabil GESFO 

Permis de conducere  ▪ B din 1995 

Publicaţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte 

Brevete de invenţii 

 

Articole publicate în reviste  ISI - 2;  

Articole publicate în cadrul unor Conferinţe internationale cu Proceeding ISI  - 6;  

Articole publicate în reviste indexate în BDI  -65; 

Articole publicate în reviste Analele AOȘR  - 1;  

Articole publicate în Buletinul Universității  - 2;  

Articole publicate în cadrul unor Conferinţe Internaţionale  - 32;  

Articole publicate în cadrul unor Conferinţe naţionale  - 4;  
Cărţi publicate în Editura Universităţii Transilvania Braşov în calitate de unic autor - 2; și co-autor- 5 
Granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică 9 - participare în calitate de membru în echipa  
- 1 brevet şi 3 depuneri de brevet 


