
 1

CURRICULUM VITAE 
 

1. Nume: PĂUN 
2. Prenume: MARIUS 
3. Data nasterii: 8 ianuarie  1953 
4. Nationalitate: Română 
5. Stare civila: Căsătorit, 2 copii 
6. Educatie:  
Institutia Liceul „Andrei Şaguna” Braşov,România 
 Data: de la (luna/anul) 09/1967 
  la (luna/anul) 06/1971 
 Calificari sau diplome obtinute Diploma de Bacalaureat  

Media Bac. 9,83 
Institutia Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică 

Mecanică, Secţia de Matematică Mecanică. 
Media de absolvire 9,35 

 Data: de la (luna/anul) 10/1971 
  la (luna/anul) 06/1976 
 Calificari sau diplome obtinute Diploma de licentiat în matematică cu lucrarea de 

diplomă „Model matematic pentru rocă tare”.  
Institutia Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică 

Mecanică, An V de specializare, Mecanica Solidelor. 
Am elaborat lucrarea de specializare „Propagarea 
undelor cilindrice în roci” 
Media anului de specializare 10, nota la lucrarea de 
specializare 10. 

 Data: de la (luna/anul) 10/1976 
  la (luna/anul) 02/1977 
 Institutia Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca 

 
 Calificari sau diplome obtinute Diploma de doctor în ştiinţe (profilul: matematică).  

Titlul tezei: „Geometrie Lagrange de ordinul al doilea 
în repere invariante” 

7. Pregatire de scurta durata:  
 Anul/perioada/organizatorul 1989, 14 zile, I.C.I. Bucuresti 
 Domeniul: Prgramare în limbajul C 
 Anul/perioada/organizatorul 1986, 14 zile, I.C.I Bucuresti| 
 Domeniul:  S.G.B.D. d-Base II 

8 Burse si specializari în strainatate: 

-ianuarie 1991 Viena – Baze de date relaţionale  
9 Participări la simpozioane, conferinţe, workshop-uri şi vizite de documentare în 

străinătate: 
- 21 de participări in perioada 1994-2011 în următoarele ţări: Egipt(2004,2006), Franta 
(2002,2003,2004,2005,2006,2007), Grecia(1994,1996,1998,1999,2000,2001,2002), 
Federatia Rusă (2005,2007), Slovacia (2009,2010,2011), Tunisia (2010) 

10 Aptitudini limbi străine: (nivelul de competenta de la 1 la 5) 

Limba Citit Vorbit Scris 

Engleza 5 5 4 
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Franceza 5 5 4 
11. Alte aptitudini 
 Programe calculator cunoscute: 6 limbaje de programare, SO Windows, MS Office 

12. Poziţia actuală: 

 Conferenţiar universitar. Adjunct şef de catedră AGED 
Universitatea Transilvania din Braşov 

13. Vechimea in muncă: 

 31 ani 

14. Experienţa profesională: 
- 01.10.1977 – 01.10.1980: analist stagiar C.C.C.I.R.O.A. Brasov; 
- 01.10.1980 - 01.10.1985: analist-programator C.C.C.I.R.O.A. Brasov; 
- 01.10.1985 - 01.03.1989: analist principal III C.C.C.I.R.O.A. Brasov; 
- 01.03.1989 – 15.03.1991: analist principal II C.C.C.I.R.O.A. Brasov ,şef de 

colectiv analiză programare)  
- 15.03.1991 - 01.10.1994: asistent universitar Univ. Transilvania Braşov catedra 

de Geometrie 
- 01.10.1994 -01.10.2004: lector univesitar, Caedra Algebră şi Geometrie 
- 01.10.2004- prezent: conferenţiar universitar, Catedra AGED, adjunct şef de 

catedră, coordonatorul programului de studiu Matematică informatică. 

15.  Activitatea didactică: 
- in perioada cât am lucrat la C.C.C.I.R.O.A. Braşov am susţinut ca şi cadru asociat 
seminarii de matematici speciale. 
- in perioada ocupării postului de asistent am susţinut seminarii la disciplinele 
ALGAED, Matematici superioare, Programarea calculatoarelor; 
- în perioada ocupării postului de lector şi conferenţiar: titularul cursului de Matematici 
superioare la Facultatea de Silvicultură, titularul cursului de Fundamentele Algebrice 
ale Informaticii la Facultatea de Matematică şi Informatică, titularul cursului de 
Algebră la Facultatea de Silvicultură, specializarea Măsurători Terestre şi Cadastru si 
cursul de Aplicatii complexe ale Statisticii Matematice in Silvicultura de la programul 
de masterat al Facultatii de Silvicultura si exploatari forestiere din Brasov. Am mai 
prerdat cursuri de ALGAED la facultatea IT specializarea IEI, cursul de PUC la 
Facultatea de Mecanică sectia AR, cursurile Analyse si Algebre et Geometrie la 
Facultatea IT sectia TCM-franceză. 

16.  Activitatea ştiinţifică şi de consultanţă: 
- in perioada 1991- 1998 activitatea ştiinţifică a constat în participarea ca membru într-
un contract de cercetare cu ministerul Învaţământului, în eleborarea de lucrări de 
specialitate şi în elaborarea şi sustinerea tezei de doctorat. 
- in perioada 1999-2010  activitatea ştiinţifică şi de consultanţă a constat în participarea 
ca membru la un contract naţional (domeniul economic) şi unul internaţional, 
beneficiar  DEFRA (Marea Britanie) ca şi la elaborarea unor lucrări ştiinţifice. 
- am coordonat şi elaborat documentaţia pentru acreditarea programului de studiu 
Matematică informatică. 

17. Activitate publicistica: 
- 43 lucrari în calitate de prim autor sau co-autor, din care: 
      - 3 monografii (ca singur autor) 
      - contribuţii la publicarea a 2 cărţi. 
      - 5 lucrări pe plan local (2 culegeri de probleme, un curs litografiat şi două cursuri
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pentru studentii ID) 
      -  35 de articole din care 1 în revistă cotată ISI, 4 articole in Proceedings cotate ISI, 
2 în reviste ale Academiei Române, restul în reviste din străinătate sau în proceedings-
uri ale  conferinţelor internaţionale sau naţionale la care am participat. 
 

18. Calificari cheie 
 - Cunoştinte solide în domeniul geometriei diferenţiale în repere invariante; 

- Cunoştinţe aprofundate de Algebră şi teoria codurilor 
- Cunostinte aprofundate de matematica aplicata in biologie 
- Cunoştinţe în domeniul informatic; 
- Experienţă mangerială în informatică şi în sistemului universitar românesc; 

19. Apartenenţa la organizatii profesionale, comitete si colegii ştiintifice: 
 1. Membru si Cenzor al Balkan Society of Geometers 

2. Membru al S.S.M.R. 
 
 
Data:  08.09.2011                                           Conf.univ.dr. Marius PĂUN                              


