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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

Nume PAVEL CIPRIAN 

Adresă  

Telefon  

E-mail  

Naţionalitate Română 
 

                      Data și locul naşterii  

 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 
                            Perioada 

    Numele și adresa angajatorului 
      
 
      Tipul activității sau sectorul de  
                                        activitate 
             Funcția sau postul ocupat 
                 Principalele activități și  
                              responsabilități 

 

 

 

 

2012- prezent 
Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”- Facultatea de 
Management Turistic și Comercial Timișoara, Str. Aurelianus nr.2 
Timișoara 
Învățământ 
 
Economist 
Predare cursuri și seminarii în cadrul Facultății de Management 
Turistic și Comercial 
Activități de cercetare 
 

Perioada  2010-2012 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tibiscus , Str. Daliei nr.1, Timișoara, România 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Învăţământ 

Funcţia sau postul ocupat Lector 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

Predare cusuri și seminarii în cadrul Facultății de Științe 
Economice;  activități de cercetare 

Perioada  2008-2010 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

BRD-GSG Timișoara, Str.Socrate nr.1 

Sistemul bancar 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil agenție 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Responsabil cu organizarea administrativă și gestiunea 
numerarului într-o agenție bancară; gestionarea portofoliului de 
clienți. 

 
Perioada  

 

2004-2008 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

SC Selgros Cash &Carry SRL, Timișoara 
Retail  

Funcţia sau postul ocupat Consilier relații publice 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Gestionarea portofoliului de clienți, Managementul relațiilor cu 
clienții 
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Perioada  2003-2004 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

SC Assitec SRL,Timisoara 
Vănzări și consiliere produse și servicii IT&C 

Funcţia sau postul ocupat Consilier depatamentul vănzări 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Gestionarea portofoliului de clienți și atragerea clienților potențiali, 
pregătirea ofertelor și participarea la licitații 

 
Perioada  

 

2002-2003 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Image Services Corporated, Miami USA 
Media 

Funcţia sau postul ocupat Cameraman în cadrul departamentului de media  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Activităţi foto și video 

 
Perioada  

 

2001 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Edil-Gamma, Verona, Italia 
Proiectări 

Funcţia sau postul ocupat Proiectant structuri din lemn 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Proiectare și colaborare cu departamentul tehnic pentru realizarea 
lucrărilor 

 
Perioada  

 

1999-2001 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

BBC Natural World History, Bristol - UK 
Media, relații publice 

Funcţia sau postul ocupat Translator, cameraman assistant, sound recording 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
Translator, organizarea  în vederea unei bune desfășurări a 
activităților, menținerea relației cu autoritățiile și suport tehnic. 

 
STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 

 

Perioada  2007-2010 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Universitatea de Vest Timișoara/Facultatea de Economie și 
Administrare a Afacerilor 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Marketing/ Teza de doctorat cu titlul: Contribuții cu privire la politica 
de comunicare în marketingul produselor și serviciilor bancare 

Tipul calificării/diploma obţinută Doctor/Doctor în Științe Economice – Specializarea Marketing 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Studii universitare de doctorat 

 
Perioada  

 

2007-2009 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Marketing 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de Master – Marketing și negociere în afaceri 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Studii universitare de Master 

 
 

Perioada  
        Numele şi tipul instituţiei de    

 

 
2008 
BRD Groupe Societe Generale România 
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învăţământ/organizaţiei 
Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaţionale 
Programul de formare profesională 

Tipul calificării/diploma obţinută Consilier clientelă 
Nivelul de clasificare a formei de 

instruire/învăţământ 
Cursuri de pregătire 

  

Perioada 2003-2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/organizaţiei  

Universitatea de Vest Timișoara – Facultatea de Științe Economice 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Știinte Economice - Management 

Tipul calificării/diploma obţinută Licenţiat în economie- Diplomă licenţă 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare 

 
Perioada 

 

2002 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Image Ltd.- Miami USA 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Sales,Crowd Management and Media 

Tipul calificării/diploma obţinută Vănzări și fotografie 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Cursuri de pregătire 

 
Perioada 

 

1996-1999 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Universitatea Transilvania Brașov 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Industrializarea lemnului 

Tipul calificării/diploma obţinută Subinginer –Tehnologia prelucrării lemnului 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Studii universitare 

 
Perioada 

 

1990-1994 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/organizaţiei  
Liceul Ind Hidromecanica Brașov 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaţionale 

Matemetică-Fizică 

Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Liceu 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi carierei, dar care nu sunt 
recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă 

 

 

Certificat de competență lingvistică – limba engleză 
Certificat absolvire curs vânzări, management si media 
Certificat de absolvire curs formator 

 
Limba maternă 

 

Română 
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             Limbi străine cunoscute 
Înțelegere 

Vorbire 
Scriere 

Engleză                                        Italiană 
Utilizator experimentat C1(*)        Utilizator independent B1(*) 
Utilizator experimentat C1(*)        Utilizator independent B1(*) 
Utilizator experimentat C1(*)        Utilizator independent B1(*) 
(*) – Nivelul Cadrului European Comun de Referiță pentru Limbi 
Străine  
 

Competenţe și abilități sociale 
Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, într-un mediu 
multicultural, ocupaţi o poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate în care munca de 
echipă este esenţială (de exemplu cultură, sport etc.). 

Comunicarea, gestionarea și conducerea activităților aferente unor 
proiecte în cadrul cărora echipele sunt formate din membri de 
naționalități diferite 
Spirit de echipă 
Susținerea și încurajarea activităților culturale și sportive 
Sociabilitate și adaptabilitate 

 

Aptitudini şi competenţe  
tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri de echipamente, 
maşini etc.) 

 

 

MS Office 

 

Permis de conducere 
 

Categoria B 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
 

ANEXE Lista de lucrări 

 


