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CV şi motivare

CV

Data şi locul naşterii: 23.03.1975, Alba Iulia
-1993-1997 Facultatea de Matematică-Informatică, secţia matematică, din cadrul Universităţii 
“Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
-1997-1998 Masterat la Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.
-în anul 2002 am obţinut titlul de doctor în matematică, la Universitatea “Babeş-Bolyai” din 
Cluj-Napoca, specializarea analiză matematică, cu teza “Operatori integrali pe spaţii de funcţii 
univalente”.
-competenţă lingvistică: - limba engleză.
-din  01.03.2009-până  în  prezent  profesor  universitar  titular  la  Catedra  de  Matematică 
Informatică  a  Universităţii  “1  Decembrie  1918”  din  Alba  Iulia,  disciplinele  “Analiză 
complexă” i „Analiză matematică”.ș
-din 11.08.2010 coordonator de doctorat, domeniul matematică, Universitatea din Piteşti.
-coordonare lucrări de diplomă.
-coordonare lucrări  metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I la învăţători  şi 
educatori.
-articole publicate-133.
-participări conferinţe-60.
-cărţi-12.
-proiecte de cercetare dezvoltare pe bază de contract-grant-10.
-6  conferinte în calitate de invited speaker.
-lector la o coala de vară.ș
-visiting professor la 5 universită i.ț
-Nishiwaki Prize for The Research of Univalent Function Theory, May 21 of 2010, Kyoto, 
Japonia.
-peste 20 conferinte organizate.
-recenzor la Zentralblatt fur Mathematik, Mathematical Reviews i alte reviste de specialitate.ș
-evaluator ARACIS.
-evaluator CNCSIS.
-editor  şef  al  revistei   Acta  Universitatis  Apulensis,  revistă  de  matematică-informatică, 
recenzată de Zentralblatt fur Mathematik şi Mathematical Reviews.
-membru in editorial board la 9 reviste de matematică din ară i străinătate.ț ș
-şef  de  catedră  la  Catedra  de  Matematică-Informatică,  a  Facultăţii  de  Ştiinţe  de  la 
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, februarie 2004-aprilie 2004.
-prodecan al Facultăţii de Ştiinţe de la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia din 
aprilie 2004-martie 2008.
-director al Departamentului Cercetării Ştiinţifice din Universitatea „1 Decembrie 1918” din 
Alba Iulia din martie 2008-prezent.

Motivarea candidaturii

-Doresc să mă implic activ în activitatea SSMR.
-Implicat  în organizarea  la Alba Iulia  în  iunie  2013 a „Joint  International  Meeting of the 
American Mathematical Society” împreună cu Societatea de tiin e Matematice din Romania.Ș ț
-Organizarea unor conferin e iin ifice în parteneriat cu SSMR.ț ș ț
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