
 

  
 

Curriculum vitae  
Europass   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Oprea Luciana 
Adresa loc. Miceşti, str. Orizont 26, nr. 17, jud. Alba, România 
Telefon 0762608624 
E-mail lucii_oprea@yahoo.com 

Cetăţenia Română 

Data naşterii 08.06.1980 

Sex Feminin 
  

Locul de muncă actual Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 
  

Aria ocupaţională Conferenţiar universitar  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 23.02.2015 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice curs, laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada 03.10.2011 – 22.02.2015 
Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice curs, laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada 29.09.2008 – 02.10.2011 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice curs, laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada 26.02.2007 - 28.09.2008  
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Titular activităţi didactice laborator, proiect, practică de specialitate  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate didactică şi de cercetare 

  

Perioada 01.12.2001 - 25.02.2007  
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de cercetare  
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Str. Nicolae Iorga, nr. 11-13 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitate de cercetare în cadrul Centrului de Cercetare „Topografie” 



  

Perioada 05.2006  
Funcţia sau postul ocupat Lector formator  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare 
Numele şi adresa angajatorului Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Curs de formare continuă pentru administraţia publică locală „Organizarea cadastrală a teritoriului” - 
Sinaia 

  

Perioada 2006 
Funcţia sau postul ocupat Instructor pregătire profesională 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare 
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia PAEM Alba, S.C. Lotus B&B S.R.L. 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Curs de instruire antreprenorială „Specializare în proiectare asistată de calculator AutoCAD2006” – 
Alba Iulia  

  

Perioada 2005 
Funcţia sau postul ocupat Instructor pregătire profesională 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate de predare 
Numele şi adresa angajatorului Fundaţia PAEM Alba 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Curs de iniţiere „Desen tehnic asistat de calculator” – Alba Iulia  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite Formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Ttini Smart Ideas S.R.L., înmatriculat în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională 
a adulţilor 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare Program de perfecţionare 

  

Perioada 2006-2009  
Calificarea / diploma obţinută Doctor 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Domeniul fundamental „Ştiinţe Inginereşti” / Domeniul „Mine, petrol şi gaze”, Specializarea „Cadastru” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Doctorat 

  

Perioada 2007-2009  
Calificarea / diploma obţinută Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Arheologie sistemică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Masterat 

  

Perioada 2007-2009  
Calificarea / diploma obţinută Master 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Instituţii de drept privat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Masterat 

  



Perioada 2001-2006  
Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Profil „Geodezie”, specializarea „Cadastru” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

licenţă 

  

Perioada 1998-2001  
Calificarea / diploma obţinută Inginer colegiu – şef de promoţie 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Profil „Geodezie”, specializarea „Topografie, cadastru şi organizarea teritoriului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Colegiu universitar  

  

Perioada 1994-1998  
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat, Atestat Profesional: „Analist – programator, ajutor” 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
Profil „Informatică” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul „Horea, Cloşca şi Crişan”  Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Liceu  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

 

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Engleză  B 4 B 4 B 4 B 4 B 4 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Organizator manifestări ştiinţifice şi membru în colegii de redacţie ale unor reviste 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic; 
Certificat de autorizare în domeniul Cadastru, Geodezie şi Cartografie: Categoria B, seria AB, nr. 190; 
Utilizare aparatură topografică clasică şi modernă. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Utilizare programe informatice cu specific topografic: Caltop, Toposys, Surfer, AutoCAD; 
Tehnoredactare computerizată. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Cărţi publicate; 
Manuale universitare; 
Articole de specialitate; 
Proiecte de cercetare-dezvoltare; 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

 
Alba Iulia, 25.03.2016 Conf. univ. dr. ing. Luciana OPREA  


