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E U R O P E A N  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

F O R M A T  

 

 

 

INFORMAŢII 

PERSONALE 
 

Nume   

ILIE MIHAI TĂUCEAN 

Adresă  Timişoara 

Telefon  +(40) 0256 404 282, 

Fax  +(40) 0256 404 034 

E-mail  ilie.taucean@upt.ro 

Naţionalitate  Română 

Data naşterii  2 octombrie 1973 

 

EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 
• Perioada (de la – până la)  2018 –  prezent  

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2 

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

• Tipul instituţiei sau sectorul  Sistemul de Învăţământ Superior 

• Profesia sau postul deţinut  Conferențiar universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activitate didactică: cursuri, laboratoare, proiecte şi seminarii pentru disciplinele: 

„Managementul producţiei în sistemele electrice”, „Management și Marketing”, 

„Management operațional”, ”Ingineria și managementul Inovării”, ”Teoria și ingineria 

sistemelor” 

  

• Perioada (de la – până la)  2005 –  2018  

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2 

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

• Tipul instituţiei sau sectorul  Sistemul de Învăţământ Superior 

• Profesia sau postul deţinut  Şef lucrări universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activitate didactică: cursuri, laboratoare, proiecte şi seminarii pentru disciplinele: 

„Managementul producţiei în sistemele electrice”, „Management și marketing”, 

„Proiectarea sistemelor de producţie”, ”Ingineria și managementul Inovării” 

 

• Perioada (de la – până la)  2000 –  2005  

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

• Tipul instituţiei sau sectorul  Sistemul de Învăţământ Superior 

• Profesia sau postul deţinut  Asistent universitar 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activitate didactică: proiecte, laboratoare şi seminarii pentru disciplinele: 

„Managementul producţiei”, „Inginerie de afaceri”, „Inginerie industrială”, 

„Management”, „Proiectarea sistemelor de producţie”  

 

• Perioada (de la – până la)  1998 –  2000 

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

• Tipul instituţiei sau sectorul  Sistemul de Învăţământ Superior 

• Profesia sau postul deţinut  Preparator universitar 

• Principalele activităţi şi  Activitate didactică: proiecte, laboratoare şi seminarii pentru disciplinele: 
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responsabilităţi „Managementul producţiei”, „Inginerie de afaceri”, „Management”, „Marketing”, 

„Proiectarea sistemelor de producţie” 

 

• Perioada (de la – până la)  1997-1998 

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 S.C. ,,AGATEX” S.A.,  

• Tipul instituţiei sau sectorul  Societate comercială 

• Profesia sau postul deţinut  Inginer Marketing 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Planuri de marketing, promovare produse, coordonare şi pregătire participare la 

licitaţii, relaţii cu clienţii, participare la târguri şi expoziţii 

 

• Perioada (de la – până la)  2000 - prezent 

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

• Tipul instituţiei sau sectorul  Sistemul de Învăţământ Superior 

• Profesia sau postul deţinut  Membru al echipei de formatori care coordonează activitatea de practică în 

Întreprinderea Simulată a studenţilor de anul IV 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Coordonare formatori pentru activitatea într-o firmă de exerciţiu „Întreprinderea 

Simulată” din cadrul Departamentului de Management 

 

 

• Perioada (de la – până la)  2002 - prezent 

• Denumirea şi adresa 

angajatorului 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi 

• Tipul instituţiei sau sectorul  Sistemul de Învăţământ Superior 

• Profesia sau postul deţinut  Secretar al comisiei de admitere la master, secretar al comisiei de licenţă şi disertaţie 

• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Activităţi de organizare, inscriere şi susţinere a examenului de licenţă şi disertaţie şi de 

admitere la ciclul de studii master 

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI STAGII 

DE PREGĂTIRE 
 

• Perioada (de la – până la)  1992 - 1997 

• Denumirea şi tipul organizaţiei 

care furnizează educaţia şi stagiul 

de pregătire 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi  

• Principalele obiecte de studiu/ 

aptitudini profesionale dobândite 

 Ingineria, managementulul, analiza, proiectarea şi implementarea sistemelor de 

producţie  

• Diploma sau calificarea obţinută  Diplomă de Licenţă în Inginerie Industrială 

 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(daca este cazul) 

 Diplomă naţională (cel mai înalt nivel) 

 

 

• Perioada (de la – până la)  1997 - 1998 

• Denumirea şi tipul organizaţiei 

care furnizează educaţia şi stagiul 

de pregătire 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi  

• Principalele obiecte de studiu/ 

aptitudini profesionale dobândite 

 Metode şi tehnici speciale de management şi marketing în inginerie 

• Diploma sau calificarea obţinută  Diplomă de Studii Aprofundate în Inginerie Economică 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(daca este cazul) 

 Diplomă naţională (cel mai înalt nivel) 

 

 

• Perioada (de la – până la)  1999 - 2004 

• Denumirea şi tipul organizaţiei 

care furnizează educaţia şi stagiul 

de pregătire 

 Universitatea Politehnica Timişoara, Piaţa Victoriei, nr. 2  

Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi  
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• Principalele obiecte de studiu/ 

aptitudini profesionale dobândite 

 Contribuţii privind optimizarea deciziilor în sisteme inginereşti 

• Diploma sau calificarea obţinută  Diplomă de Doctor în Inginerie Industrială 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(daca este cazul) 

 Diplomă naţională (cel mai înalt nivel) 

 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

14 mai – 11 iunie 2001 

• Denumirea şi tipul organizaţiei 

care furnizează educaţia şi stagiul 

de pregătire 

 Universitatea din Gent, Belgia, 

• Principalele obiecte de studiu/ 

aptitudini profesionale dobândite 

 Instruire şi documentare în domeniul „Marketing” şi „Management prin proiect”,  

 

• Diploma sau calificarea obţinută  - 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(daca este cazul) 

 - 

 

• Perioada (de la – până la)  2001 – 2006 ( perioadă de 1 săptămână până la 9 săptămâmi) 

• Denumirea şi tipul organizaţiei 

care furnizează educaţia şi stagiul 

de pregătire 

 Instituto “Don Calabria” Ferrara, Italia 

• Principalele obiecte de studiu/ 

aptitudini profesionale dobândite 

 Specializare şi documentare în domeniul întreprinderilor simulate 

• Diploma sau calificarea obţinută  - 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(daca este cazul) 

 - 

 

• Perioada (de la – până la) 

  

10-17 iulie 2002 

• Denumirea şi tipul organizaţiei 

care furnizează educaţia şi stagiul 

de pregătire 

 Institut Universitaire de Nantes, Franţa 

• Principalele obiecte de studiu/ 

aptitudini profesionale dobândite 

 Instruire şi documentare în domeniul „Management” 

 

• Diploma sau calificarea obţinută  - 

• Nivelul în clasificarea naţională  

(daca este cazul) 

 - 

 

 

 

COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI PERSONALE 
Dobândite pe perioada vieţii şi a 

carierei, dar nu neapărat atestate de 

diplome sau certificate oficiale. 

 

 

LIMBA  NATALĂ  ROMÂNĂ 

 

ALTE LIMBI 
 

 

  Engleză  

• Citit  bine 

• Scris  bine 

• Vorbit  bine 

 

 

  

Franceză 

• Citit  bine 

• Scris  mediu 

• Vorbit  mediu 
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COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI SOCIALE 
 

 Creativitate şi abilităţi de cercetare 

Abilitatea de a stabili relaţii de lucru in mediu multicultural (perioadele de stagii la 

universităţi europeene: Nantes, Ferrara, Bethune). 

Abilitatea de a lucra în echipă (participarea în mai multe proiecte de cercetare) 

Flexibilitate, determinare si responsabilitate 

 

 

COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI  DE 

CONDUCERE 

 Coordonare formatori pentru activitatea de practică a studenţilor într-o firmă de 

exerciţiu „Întreprinderea Simulată” din cadrul Departamentului de Management  

 

Coordonare a proiectelor de licenţă pentru studenţii din anii terminali la specializarea 

Inginerie Economică şi Inginerie de afaceri în Electrotehnică 

 

Decan de grupa an I, pentru organizarea activităţii studenţilor şi consiliere în primul an 

de studenţie 

 

 

 

COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI TEHNICE 

 Analiza, proiectarea şi implementarea sistemelor de producţie, Managementul şi 

ingineria sistemelor de producţie 

 

COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI  

ARTISTICE 

   

 

ALTE COMPETENŢE ŞI 

APTITUDINI  

  

 

PERMIS DE CONDUCERE  DA 

 

ADDITIONAL 

INFORMATION 

  

 

ANEXE  Lista de publicaţii 

 


