Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

MARIAN Marius-Adrian

MARIAN Marius-Adrian
Adresa instituțională: Blvd. Decebal, nr. 107, Craiova, RO-200440, Dolj, România
+40-251-438.198

N/D

marius.marian@cs.ucv.ro
Sexul Masculin | Naţionalitatea Română
LOCUL DE MUNCĂ VIZAT

•

Conferențiar – Dept. De Calculatoare și Tehnologia Informației (Univ. din
Craiova), poz. 12

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Preparator (2000 – 2003)
Șef lucrări (2005 – prezent)
Prodecan cu probleme studențești, relații internaționale și imagine academică
(2012 – 2020)
Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
2000 – prezent

•

Catedra de Inginerie Software (2000 – 2003)

•

Catedra de Automatică (2005 – 2011)

•

Dept. de Calculatoare și Tehnologia Informației (2011 – prezent)

Craiova, Blvd. Decebal 107, RO-200440, Dolj, România, http://ace.ucv.ro
Principalele activități și responsabilități: didactică / cercetare / administrativă
Tipul sau sectorul de activitate: Educație / învățământ superior / cercetare

Manager de proiect; dezvoltator; verificator de calitate
CS (Communications et Systèmes) România S.A., Str. Păcii 29, Craiova, RO-200692, Dolj, România
2005 – 2008

http://www.c-s.ro
Principalele activități și responsabilități: management de proiect / dezvoltare și testare software /
asigurarea calității
Tipul sau sectorul de activitate: dezvoltare software

Cercetător (2003 – 2005)
Asistent cercetător (1998 – 2003)
Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, IT-10129, Italia, http://www.polito.it
1998 – 2005

•

Departamentul de Automatică și Informatică (http://dauin.polito.it)

•

Grupul de securitate informatică (http://security.polito.it)

Principalele activități și responsabilități: cercetare / management de proiect / dezvoltare și testare
software
Tipul sau sectorul de activitate: cercetare / învățământ superior
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2005 – 2007

Masterat în International Business Administration

Nivelul 7 EQF i

Universitatea din Craiova / Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Craiova, Str. Al. I. Cuza 13, RO-200585, Dolj, România, http://www.feaa.ucv.ro
Diplomă de master emisă de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din România, nr. 1304 din
15.04.2008, Seria G0026679
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Lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate
▪ Cunoștințe din domeniul economiei generale și a relațiilor economice internaționale
▪ Cunoștințe din domeniul administrării firmei și a afacerilor
▪ Abilități de gestiune a proiectelor
Durata studiilor: 4 semestre.
1999 – 2003

Doctorat în Securitatea Sistemelor Informatice

Nivelul 8 EQF i

Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino, IT-10129, Italia, http://www.polito.it
Atestat de echivalare a titlului de doctor, emis de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului din
România, nr. 7355 din 23.12.2004, seria G0000750
Lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate:
▪ Expertiză în domeniul securității informatice și a calculatoarelor
1998 – 1999

Studii aprofundate în specializarea Sisteme de Calcul Distribuite

Nivelul 7 EQF

Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Craiova, Blvd. Decebal 107, RO-200440, Dolj, România, http://www.ace.ucv.ro
Diplomă emisă de Ministerul Educației Naționale din România, nr. 279 din 19.12.2001, Seria
E0007279
Lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate
▪ Cunoștințe în domeniul sistemelor de calcul distribuite
Durata studiilor: 2 semestre.
1993 – 1998

Studii de licență în profilul Știința Sistemelor și a Calculatoarelor,
specializarea Calculatoare în limba engleză

Nivelul 6 EQF

Universitatea din Craiova / Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Craiova, Blvd. Decebal 107, RO-200440, Dolj, România, http://www.ace.ucv.ro
Diplomă de inginer emisă de Ministerul Educației Naționale, nr. 801 din 25.08.1999, Seria R0010801
Lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate
▪ Cunoștințe din domeniul științei și al ingineriei calculatoarelor
Durata studiilor :10 semestre.
1989 – 1993

Diplomă de bacalaureat în profilul Matematică-Fizică

Nivelul 5 EQF

Liceul Nicolae Bălcescu
Craiova, Str. Ion Maiorescu nr. 2-4, RO-200760, Dolj, România
Diplomă emisă de Ministerul Învățământului și Științei din România, nr. 186 din 06.08.1993, Seria
K152737
Lista principalelor materii studiate şi abilităţile acumulate
• Cunoștințe fundamentale specifice profilului real, nivel liceal
COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

C1

C1

C1

C1

University of Cambridge, English Language Assessment - Preliminary English Test, Pass with Merit, awarded in
Turin, Italy, March 2001, reference no. 013IT0345197, certificate no. 5780114
Universitatea din Craiova, Centrul de limbi moderne Interlingua, Certificat de competență lingvistică nr. 610 din
21.01.2010, calificativul FOARTE BINE

Limba italiană
Limba franceză

C1

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

B2

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare
Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice
Alte competenţe
Permis de conducere

MARIAN Marius-Adrian

▪ competenţe satisfăcătoare de comunicare dobândite prin experienţa didactică și administrativă
▪ competențe satisfăcătoare în domeniul dezvoltării software, securității informatice, gestiunii
proiectelor, pedagogiei
▪ cunoașterea proceselor și procedurilor necesare administrării unei organizații, precum și a
proceselor și procedurilor de control al calităţii (am fost responsabil cu testarea unor produse
informatice, precum și cu auditul calităţii)
▪ informații furnizate la cerere; peste 15 ani de activitate în domeniul ingineriei calculatoarelor.
▪ informații furnizate la cerere
▪ informație furnizată la cerere

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Competenţe
organizaţionale/manageriale
Publicații
Prezentări
Distincții
Seminarii
Conferințe
Afilieri
Referințe
Proiecte

▪ experiență în managementul de proiect (am fost responsabil în cadrul companiei CS Roumanie
S.A. pentru o echipă de testare software și de asigurare a calității care a variat între 3 - 8 persoane)
▪ experiență în managementul organizațional
▪ Informații disponibile la cerere
▪ Informații disponibile la cerere
▪ Informații disponibile la cerere
▪ Informații disponibile la cerere
▪ Informații disponibile la cerere
▪ Membru al societăților profesionale IEEE, ACM, SRAIT
▪ Informații disponibile la cerere
▪ 2018 – 2020 Responsabil proiect TISISEC Tehnologii și instrumente software de securitate

pentru sisteme distribuite – TISISEC. Contract subsidiar de cercetare industrială în colaborare
efectivă între organizația de cercetare și întreprindere, Contract nr 225/ 18.04.2018 valoare
contract: 703.500,00 lei (contract subsidiar al proiectului Cercetări şi transfer de cunoştinte în
domeniul tehnologiilor și instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale –
TISIPRO, Univ. din Craiova, Parteneriat pentru transfer de cunoștinţe, POC (Programul
Operațional Competitivitate), ID/Cod MySMIS: P_40_416 / 105736, nr. contract: 61/2016, 20162021).
▪ 2014 – 2016 Coordonator partener în cadrul proiectului Early Mastery „21th century literacy Learn2Code & Code2Learn How to playfully motivate school kids to master computer programing”,
consorțiu de proiect format din Univ. din Girona (Spania), Univ. din Aberystwyth (Marea Britanie),
Univ. din Perugia (Italia), IUT Le Creusot (Franța), Univ. din Craiova (România), finanțare prin
acțiunea cheie 2 a programului Erasmus Strategic Partnerships, codul proiectului
2014‐1‐ES01‐KA201‐004462
▪ 2018 – 2021 Membru în cadrul proiectului TESTES „Fabricarea, calibrarea și testarea de
sisteme integrate avansate de senzori pentru aplicații în securitate societală”, subproiectul „Senzori
de presiune mobili pentru monitorizarea undelor de șoc datorate exploziilor bazați pe
heterostructuri ceramice – polimerice”, finanțat de Ministerul Cercetării și Inovării prin CCCDI –
UEFISCDI, PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0172/contractul cu numărul 15PCCDI/2018, din cadrul
PNCDI III (Programul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare)
▪ 2016 – 2021 Membru în cadrul proiectului TISIPRO „Cercetări şi transfer de cunoştinte în

domeniul tehnologiilor şi instrumentelor software pentru informatizarea proceselor industriale
(TISIPRO)”, ID: P_40_416, Cod SMIS: 105736, Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020,
axa prioritară 1 – cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii
economice și dezvoltării afacerilor, acţiunea 1.2.3 parteneriate pentru transfer de cunoștințe,
Contract de finanţare nr. 61/05.09.2016, încheiat de Universitatea din Craiova cu Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică și Inovare în calitate de Organism Intermediar, în numele şi
pentru Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management
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▪ 2014 – 2016 Membru în cadrul proiectului ADCOSBIO Sisteme de conducere avansată a unor

bioprocese din industria alimentară (ADCOSBIO), PN-II-PT-PCCA-2013-4-0544, PNCDI II,
Parteneriate – PCCA, contract nr. 211/2014, 2014-2016, coordonator Univ. Craiova, nr. înreg. UCV
66C/2014, parteneri: S.C. Moara Calafatului SRL, Univ. Politehnica Timișoara, Univ. „Dunărea de
Jos” din Galaţi.
▪ 2014 – 2015 Membru în cadrul proiectului „Stagii de practică - Parteneriat pentru integrarea
tinerilor ingineri pe piaţa muncii”, cod proiect POSDRU/189/2.1/G/155789, cofinanţat din Fondul
Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, Axa prioritară 2 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, Domeniul major de intervenţie
2.1 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
▪ 2014 – 2015 Membru în cadrul proiectului AUF-BECO „Renforcement de l’expérience
internationale individuelle comme levier de la politique globale de l’université”, finanțat de Agenția
Universitară a Francofoniei, coordonator Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca în parteneriat cu
Université de Craiova (Roumanie), Académie des études économiques de Moldavie, Université
d’État "Alecu Russo" de Balti (Moldavie), Université Paris Dauphine (France), Université Jean
Moulin Lyon 3 (France), École Nationale des sciences agronomiques de Bordeaux Aquitaine
(France)
▪ 2012 – 2013 Membru în cadrul proiectului Ortho-eMAN – A web-based e-training platform for
Extended Human Motion Investigation in Orthopedics (ORTHO-eMAN) / 2011-1-RO1-LEO0515321, finanțat prin programul european Longtime Learning Program (LLP) - Leonardo da Vinci Transfer of Innovation
▪ 2010 – 2012 Membru în cadrul proiectului Învață Automatica, pe poziția expert de tip C,
contract de finanțare POSDRU/90/2.1/S/64051
▪ 2007 – 2009 Membru în cadrul proiectului IMAGO Modele si tehnici morfometrice cu aplicatii in

ameliorarea diagnosticului imagistic in cancere digestive si evaluarea de noi terapii-IMAGO,
Contract PNCDI II, programul: 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, Directia de cercetare –
Biotehnologii, Coordonator: Universitatea Politehnica Bucuresti, Nr. înreg. CNMP 31/2007, Nr.
înreg. contractor 620/14.09.2007, Parteneri: Institutul Clinic Fundeni, Universitatea din Craiova,
Responsabil din partea partenerului Universitatea din Craiova: Prof. Dr. ing. Eugen Iancu.
▪ 2004 – 2007 Membru în cadrul proiectului POSITIF - Policy-based security tools and framework,
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul FP5, coordonator local al partenerului
Politecnico di Torino: prof. Antonio LIOY, obiective: dezvoltarea unei rețele de calculatoare
security-driven (gândită și implementată din perspectiva securității cu impunere automatizată de
politici de securitate), concepția și dezvoltarea unui limbaj de descriere a rețelelor bazat pe CIM
(Common Information Model), gestiune automatizată/centralizată a politicilor de securitate,
evaluarea, ameliorarea și dezvoltarea unor utilitare de simulare a rețelelor și a limbajelor de
descriere a rețelelor de calculatoare; ref.: 002314, perioada 2004-2007, nr. 75115
▪ 2001 – 2003 Membru în cadrul proiectului NASTEC - Building trust in networking in Newly
Associated States through the use of secure information society technologies, proiect finanțat de
Uniunea Europeană prin programul FP5, coordonator local al partenerului Politecnico di Torino:
prof. Antonio LIOY, obiective: concepție, dezvoltare și punere în funcțiune a unei infrastructuri cu
cheie publică în cadrul universităților din Europa de Est (Technical Institute of Ljubljana – Slovenia,
Polytechnic University of Bucharest – Romania, Polytechnic University of Wroclaw – Polonia),
transfer de competențe în domeniul securității informatice; perioada 2001-2003, ref.: IST-200029556, nr. 60935
▪ 2000 – 2002 Membru în cadrul proiectului AIDA - Advanced Interactive Digital Administrations,
proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul FP5, coordonator local al partenerului
Politecnico di Torino: prof. Antonio LIOY, obiective: concepția și implementarea unui sistem
informatic dedicat gestiunii fluxului de documente în instituțiile publice și private (pentru Bearing
Point, Austria și Politecnico di Torino, Italia); perioada 2000-2002, ref.: IST-1999-10497, nr.: 56923
▪ 1999 – 2000 Membru în cadrul proiectului ICE-CAR „Interworking Public Key Certification
Infrastructure for Commerce, Administration and Research”, proiect finanțat de Uniunea
Europeană prin programul FP4, coordonator local al partenerului Politecnico di Torino: prof.
Antonio LIOY, obiective: concepția și implementarea unei infrastructuri cu cheie publică la nivel
european, dezvoltare de librării de securitate, perioada 1999-2000
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▪ 1998 – 1999 Membru în cadrul proiectului MURST „MOSAICO: Metodologie e Strumenti di

Progetto di Sistemi ad Alte Prestazioni per Applicazioni Distribuite”, proiect finanțat de Ministerul
Italian al Instrucțiunii Publice, Universităților și Cercetării, axa Network Computing, coordonator
local al partenerului Politecnico di Torino: prof. Antonio LIOY, obiective: concepția și
implementarea unei librării de securitate dedicate unei architecturi de distribuție video ondemand, perioada 1998-1999.

ANEXE
▪
▪
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