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Europass  

 

  

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume Marius – Corneliu , ROSU 

Adresă(e) Transilvaniei Str. 16, sector 1, 010798 Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) (+4) -0768.957.856 Mobil: (+4) -0723.376.070 

E-mail(uri) marius-corneliu.rosu@sdettib.pub.ro  

Naţionalitate(-tăţi) roman 

Sex masculin 

                     Educaţie şi formare 
 

 

Perioada    20 – 24 Septembrie  2014 

Calificarea / diploma obţinută   Program Perfectionare/Specializare FORMATOR / Certificat  de  Absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ MMFPS / MEN  

Perioada   2 – 6 Septembrie  2014 

Calificarea / diploma obţinută   Srierea si Managementul Proioectelor / Adeverinta  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ MEN - Casa Corpului Didactic Bucuresti  

Perioada   Martie – Mai  2013 

Calificarea / diploma obţinută   Perfectionare in Modulele Pedagogice / Adeverinta  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ MEN - Casa Corpului Didactic Bucuresti  

Perioada   Din Octombrie 2012  

Calificarea / diploma obţinută   Doctorand 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Universitatea  ``POLITEHNICA´´ Bucuresti – Scoala Doctorala  ETTI – B  
ISCED 5 
 

Perioada   Octombrie 2008  iunie 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Master post-universitar / Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei ; 
                                         Electronica si  Informatica Medicala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Transmisia si Prelucrarea informatiei in Sistemele Biologice 

 Instrumentatie virtuala Medicala 

 Informatica Medicala 

 Sisteme Hard si Soft pentru Imagistica Medicala 

 Sisteme Complexe de Terapie + proiect 

 Managamentul Calitatii si al Resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea  ``POLITEHNICA´´ Bucuresti 

mailto:marius-corneliu.rosu@sdettib.pub.ro
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
                                                   Perioada 
                   Calificarea / diploma obţinută 
 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
 

ISCED 5 
 

 
Octombrie 2009 – martie 2010 
Stagiu de cercetare pentru pregatirea lucrarii de dizertatie ( program  ERASMUS / LLP ) / 
CERTIFICATE OF ATTENDANCE 
Ruprecht – Karls– Universität  Heidelberg – Germania  

Perioada   1997 – 2000 ; 2005 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută    Inginer Diplomat / Facultatea de Electronica Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei ; 
                                Comunicatii numerice, multimedia si sisteme Hi Fi   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Compresia si codarea semnalului audio – notiuni de psihoacustica 

 Transmisiuni  analogice  si  digitale + proiect 

 Transmisiuni  de  date  pe  canale  radio + proiect 

 Echipamente audio HiFi  - Electroacustica 

 Prelucrarea imaginilor si recunoasterea formelor 

 Imagistica Medicala + proiect  

 Bazele Managementului Industrial 

 Calitatea si fiabilitatea Echipamentelor 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea  ``POLITEHNICA´´ Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
 

Perioada   1979 – 1984  

Calificarea / diploma obţinută    Inginer Diplomat / Facultatea de Metalurgie ; 
                                Agregate si Instalatii pentru Metalurgia Extractiva 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea  ``POLITEHNICA´´ Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2013   august 2015 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  colaborator  

Activităţi şi responsabilităţi principale laborator   SISTEME  ELECTRONICE  PROGRAMABILE 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ``POLITEHNICA´´ Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Masuratori   si  procesarea  semnalului  biologic 

Perioada 2011 2013  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  colaborator  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare Module Teoretice si Laborator  Biofizica si IM 

Numele şi adresa angajatorului Scoala Postliceala  ‚Carol Davila’ - Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Biofizica si Imagistica Medicala 

Perioada 2008 2010 

Funcţia sau postul ocupat Profesor  colaborator  

Activităţi şi responsabilităţi principale laborator  ME si SCS 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea  ``POLITEHNICA´´ Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Masuratori  electronice si  procesarea semnalului 

Perioada 2004 – 2005  

Funcţia sau postul ocupat Profesor  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Electronica si automatizari 
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Numele şi adresa angajatorului Colegiul tehnic  `` MEDIA ´´ - Bucuresti   

Perioada 1985 – 1999  

Funcţia sau postul ocupat Marketing Manager intre 1992 – 1999 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Studiu de piata si ofertare 

Numele şi adresa angajatorului BANEASA  S.A. ( fosta IPRS – Baneasa )  

Perioada 1985 – 1998  

Funcţia sau postul ocupat Inginer coordonator,specialist materiale feroase,  neferoase si aliaje speciale pentru industria 
electronica intre 1985 – 1992 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordoonarea  elaborari  documentatiei  tehnice de produs si documentatie avizare metale speciale 

Numele şi adresa angajatorului BANEASA  S.A. ( fosta IPRS – Baneasa )  

Perioada Octombrie 1984 – Martie 1985  

Funcţia sau postul ocupat Inginer  stagiar 

Numele şi adresa angajatorului IOB – Bals, jud. Olt 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Germana  

B2 

Pot să înţeleg 
conferinţe şi 

discursuri destul 
de lungi şi să 

urmăresc chiar şi 
o argumentare 

complexă 

B2 

Pot să citesc 
articole şi 

rapoarte pe teme 
contemporane, în 

care autorii 
adoptă anumite 

atitudini şi puncte 
de vedere 

B2 

Pot să comunic 
cu un grad de 

spontaneitate şi 
de fluentă care 

fac posibilă 
participarea 
normală la o 

conversaţie cu 
interlocutori nativi 

B2 

Pot să prezint 
descrieri clare şi 
detaliate într-o 
gamă vastă de 

subiecte legate de 
domeniul meu de 

interes 

B1 

Pot să scriu texte 
clare legate de 

domeniul meu de 
interes. Pot să 
scriu un raport, 

transmiţând 
informaţii sau 

argumentând în 
favoarea sau 
împotriva unui 

punct de vedere. 

Engleza  

B2 

Pot să înţeleg 
conferinţe şi 

discursuri destul 
de lungi şi să 

urmăresc chiar şi 
o argumentare 

complexă Pot să 
înţeleg 

majoritatea 
filmelor în limbaj 

standard.  

C1 

Pot să înţeleg 
articolele 

specializate şi 
instrucţiunile 
tehnice lungi, 

chiar dacă nu se 
referă la domeniul 

meu. 

C1 

Pot să-mi 
formulez ideile şi 

punctele de 
vedere cu 

precizie şi să-mi 
conectez 

intervenţiile bine 
de cele ale 

interlocutorilor 
mei. 

C1 

Pot să prezent 
descrieri clare şi 
detaliate pe teme 
complexe. Pot să 
dezvolt un punct 
de vedere pe o 

temă de 
actualitate, 

arătând 
avantajele şi 

dezavantajele 
diferitelor opţiuni. 

B2 

Pot să scriu un 
eseu sau un 

raport, 
transmiţând 

informaţii sau 
argumentând în 

favoarea sau 
împotriva unui 

punct de vedere. 

Franceza  

B2 

Pot să înţeleg 
conferinţe şi 

discursuri destul 
de lungi şi să 

urmăresc chiar şi 
o argumentare 

complexă Pot să 
înţeleg 

majoritatea 
filmelor în limbaj 

standard.  

C1 

Pot să înţeleg 
articolele 

specializate şi 
instrucţiunile 
tehnice lungi, 

chiar dacă nu se 
referă la domeniul 

meu. 

B2 

Pot să comunic 
cu un grad de 

spontaneitate şi 
de fluentă care 

fac posibilă 
participarea 
normală la o 

conversaţie cu 
interlocutori nativi 

B2 

Pot să prezint 
descrieri clare şi 
detaliate într-o 
gamă vastă de 

subiecte legate de 
domeniul meu de 

interes. 

B1 

Pot să scriu texte 
clare legate de 

domeniul meu de 
interes. Pot să 
scriu un raport, 

transmiţând 
informaţii sau 

argumentând în 
favoarea sau 
împotriva unui 

punct de vedere. 
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Sarbo-Croata  

A2 

Pot să înţeleg 
punctele 

esenţiale din 
anunţuri şi 

mesaje scurte, 
simple şi clare. 

A1 

Pot să înţeleg 
nume cunoscute, 

cuvinte şi 
propoziţii foarte 

simple, de 
exemplu, din 

anunţuri, afişe 
sau cataloage. 

B1 

Pot să leg 
expresii şi să mă 
exprim coerent 
într-o manieră 

simplă pentru a 
descrie 

experienţe şi 
evenimente, 
visele mele, 
speranţele şi 

obiectivele mele. 

A2 

Pot să utilizez o 
serie de expresii 
şi fraze pentru o 

descriere simplă a 
familiei mele şi a 
altor persoane, a 

condiţiilor de 
viată, a studiilor şi 
a activităţii mele 

profesionale 
prezente sau 

recente. 

A1 

Pot să scriu o 
carte poştală 

scurtă şi simplă, 
de exemplu, cu 

salutări din 
vacantă. Pot să 

completez 
formulare cu 

detalii personale 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Voluntariat  in cadrul fundatiei  ‚ Kinderbauernhof  Stiftung’ Rusciori – jud. Sibiu   
Cursuri de pregatire pentru lucrul cu tinerii si activitati sociale, Bodsted - Germmania 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competente in organizarea, srijinirea si realizarea proiectelor, participarilor  la targuri si expozitii 
interne si internationale. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunostiinte si aptitudini practice in folosirea instrumentelor de baza in electronica si radio-tv ( 
osciloscop si multimetru numeric si analogic, caracterograf  s.a.) 
Cunostinte practice pentru realizarea  tipariturilor  si materialelor  promotionale 
Cunostinte practice in depanare hard si soft de configuratii si aparatura electronica 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte in mediile de programare MATLAB , LabVIEW  si editorul de text MS Office 
Cunostinte de baza pentru SGBD 

Competenţe şi aptitudini artistice  Ghitara si muzicuta 

Alte competenţe şi aptitudini Gestionarea  si  realizarea  programelor  turistice - ghid interpret  

Informaţii suplimentare Casatorit, un copil (studenta) 

Anexe Diploma inginer ; Diploma  studii  post – universitare; Certificat  pedagogie; Lista  lucrari  stiintifice 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

