
 

Curriculum vitae  
Europass 

 
Informaţii personale   

Nume / Prenume Mirela-Mădălina STOIAN  

Adresă(e)   

Telefon(oane) 0723.236.156 021/242.12.08/ 141 

Fax(uri)   

E-mail(uri) mada.stoian62@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 12 mai 1962  

Sex Feminin  

Locul de muncă vizat /   

Domeniul ocupaţional   

Experienţa profesională   

Perioada2011 – in prezent  

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și Poduri 

Activităţi şi responsabilităţi principale promovarea și asigurarea calitatii, studii universitare de masterat, promovarea legaturilor cu mediul 
 economic, vizibilitate facultate, practica in productie a studentilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 B-dul Lacul Tei, 124, sect. 2, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar  

Perioada1990 – in prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar Catedra de Management  

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregatirea si sustinerea de cursuri de management si organizare in constructii, management 
 investitional, management strategic, documentatie tehnico-economica asistata de calculator, pentru 
 studentii anilor IV si masteranzi.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 B-dul Lacul Tei, 124, sect. 2, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant universitar  

Perioada 2002 - 2011  
Funcţia sau postul ocupat inginer  

Numele şi adresa angajatorului S.C. RUTEXPERT S.R.L.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Documentatie tehnico-economica  

Perioada Ianuarie 2009 - 2013  
Funcţia sau postul ocupat inginer  

Numele şi adresa angajatorului S.C. INCERTRANS S.A.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Documentatie tehnico-economica  
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Perioada noiembrie 2003 – 2012 
Funcţia sau postul ocupat inginer 

Numele şi adresa angajatorului S.C. PROEX CONSTRUCT S.R.L., Bucuresti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Documentatie tehnico-economica  

Perioada 2008-2014 
Functia si Postul ocupat Membru comisia de Managementul si Economia constructiilor 

 Ministerul Dezvoltarii Regionale 

Perioada martie 1990 – septembrie 1990 
Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetator 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 

Perioada  Septembrie 1986 – martie 1990 
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Numele şi adresa angajatorului Antrepriza de drumuri si poduri, Str. Opanez sect. 2, Bucuresti 
 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 2013     

Calificarea / diploma obţinută Atestat _Min.Muncii si Min. Educatiei si cercetarii   

Disciplinele principale studiate Manager de proiect     

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Estudia Consult     

Perioada 2000     

Calificarea / diploma obţinută atestat     

Disciplinele principale studiate Consultat in crearea de Joint-Ventures    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UGIR 1903, GRUPPO SOGES-ITALIA    

Nivelul în clasificarea naţională Specializare     

Perioada Octombrie – decembrie 1995    
Calificarea/diploma obţinută Atestat “Management et sciences humaines”    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat, Lyon, France  

Perioada Octombrie – decembrie 1995    
Calificarea/diploma obţinută Atestat “Management et Marketing”    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Service D’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes   

Perioada 1991 – 1997     
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Doctor in Stiinte Tehnice    

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti   

Perioada 1981 – 1986     
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Inginer     

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti   

Aptitudini şi competenţe      

personale      

Limba(i) maternă(e)      

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)      

Autoevaluare Înţelegere   Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă 
   conversaţie   

Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1 

Limba franceză C2 C2 C2 C2 C2 
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(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
Competenţe şi abilităţi sociale   Munca in echipa – calitati de comunicare 

- (din 1990) Cadru Didactic la Universitatea Tehnica de Constructii – Conferentiar Doctor  
- (din 2000) membru in Consortiul de Inginerie Economica din Romania  
Organizator de manifestari stiintifice:  
- Primul Simpozion National de Management în Constructii, cu tema "Tendinte actuale ale 

managementului în constructii”, 1996  

 
Competenţe şi aptitudini organizatorice   Experienta – instruire – conferentiar universitar – Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice   Membru in echipe de proiect,constituite pentru derularea de proiecte de cercetare in constructii. 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a Cunostinte bune de utilizare a calculatorului 
calculatorului 

 
Permis de conducere   Categoria B 

 
Informaţii suplimentare  Publicaţii:  

-“Management in constructii”, Editura Matrix rom, Bucuresti,2000 
-“Probleme actuale ale legislatiei rutiere”, U.T.C.B., 2001 
-“Tehnologii performante in realizarea s intretinerea structurilor rutiere”, U.T.C.B., 2001  
-“ Elements foundamenteaux du management de la construction”, Editura CONSPRESS, 2003 

 
- ”Ghidul aplicatiei Sisteme manageriale pentru lucrari de constructii” Editura CONSPRESS, 2014 -
”Managementul lucrărilor de construcții. Indrumător proiect.Specializare poduri”, Editura CONSPRESS,  
2015  
-”Managementul lucrărilor de construcții. Indrumător proiect.Specializare drumuri”, Editura CONSPRESS,  
2015  
Articole in Reviste:  
-„Analiza tehnico-economica a lucrarilor de intretinere a drumurilor, factor de decizie in 
programarea fondurilor financiare aferente”, Revista Tribuna Constructiilor, nov. 2002;  
-“Fundamentarea investitiei directe in mediul aleator”, Buletinul Stiintific Nr.4 al U.T.C.B., 2002 
- „Coping with Uncertainty Real Options”, Revista Metalurgia International Nr.6, 2012 

 
Articole si Prezentari in Sesiuni Stiintifice (selectie)  
- “Business Plan – The Instrument of Substantiation of the Investing Decisio”. Comunicare stiintifica la 
Simpozionul Stiintific cu Participare Internationala cu Prilejul Aniversarii a 25 de Ani de Invatamant 
Superior de Constructii la Constanta, aprilie 2002, publicata in Ovidius University Annals of 
Constructions, vol.1   
-“Necesitatea implementarii sistemelor de programare a lucrarilor de intretinere si a resurselor financiare 
aferente in domeniul infrastructurii transporturilor rutiere”, Simpozionul Stiintific “Investigarea starii tehnice 
si procedee de remediere utilizate la drumuri”, 2002   
- “ Pretul petrolului si costul structurilor rutiere”, Simpozionul Stiintific “Investigarea starii tehnice si 
procedee de remediere utilizate la drumuri”, 2002   
- “Fundamentarea investitiei directe in mediul aleator”, Simpozionul Stiintific international “Convergente 
Economice in Uniunea Europeana”, A.S.E. 2002  
- “Cost-Duration Relation”, Simpozionul Stiintific cu Participare Internationala Analele Universitatii de  
Constructii Ovidius, Constanta, 2003  
- “Cultura organizatiei”, Simpozion Stiintific Facultatea de Instalatii, nov. 2004  
- “Mangement de criza”, – Al-XIV-lea Simpozion Național de Utilaje pentru Construcții, dec.2009   
-“ Metode noi de imbunatatire a operatiunilor de stabilire a preturilor” , – Al-XIV-lea Simpozion Național 
de Utilaje pentru Construcții, dec.2009 
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- “Competitivitatea si caracterul civic”, – Al-XV-lea Simpozion Național de Utilaje pentru Construcții, 
dec.2009   
- „Conducerea in organizatia multiculturala”, – Al-XV-lea Simpozion Național de Utilaje pentru 
Construcții, dec.2009   
- „Concepte fundamentale utilizate in Analiza Cost Beneficiu” – Al-XVIII-lea Simpozion Național de Utilaje 
pentru Construcții, dec.2012  
-“Parteneriatul Public Privat, solutie viabila pentru finantarea proiectelor de investitii in infrastructura “-  
Simpozion Facultatea de Utilaj Tehnologic, dec.2012  
-„Fuziunile si achizitiile – modalitati de crestere si dezvoltarea a intreprinderilor de constructii” - Al-XIX-lea  
Simpozion Național de Utilaje pentru Construcții, dec.2013   
-“Influenta fluctuatiilor economice asupra sectorului constructiilor” – Al-XIX-lea Simpozion Național de 
Utilaje pentru Construcții, dec.2013   
-Utilizarea cenuşii de termocentrală în lucrări de modernizarea şi reabilitarea drumurilor. Studiu de caz: 
străzi de interes local în comuna Toporu, judeţul Giurgiu” – A II-a Conferinta Internationala ROMCEN, 
iunie 2014   
- Finantarea proiectelor de investitii in infrastructura locala, regionala, nationala prin parteneriat public-   
privat” -  Al XIV-lea Congres de National de Drumuri si Poduri, sept.2014 
- “ Risks associated with investment projects in construction and their impact on objectives pursued” - 
Ovidius University Annals Series: Civil Engineering, Issue 16, october 2014  
-“Gestiunea riscurilor in proiectele de infrastructura de transport” - Al-XX-lea Simpozion Național de 
Utilaje pentru Construcții, dec.2014  
-” Procesul de inovare in intreprinderile de constructii” - Al-XX-lea Simpozion Național de Utilaje pentru 
Construcții, dec.2014  
- „Planificarea investițiilor ținând cont de perspectiva protecției mediului”, - Conferința Științifică 
Internațională, Cercetare și Administrare Rutieră, CAR 2015  
-“ Parteneriatul Public Privat – între succes și eșec” - Al-XXI-lea Simpozion Național de Utilaje 
pentru Construcții, dec.2015  
-“ Finanțarea activității de inovare prin Parteneriat Public Privat” - Al-XXI-lea Simpozion Național de 
Utilaje pentru Construcții, dec.2015 

 
Contracte de cercetare 

 
- Cursuri postuniversitare pentru perfectionare personal, “ Probleme actuale ale legislatiei rutiere”, 2000-
2001  
- Cursuri postuniversitare pentru perfectionare personal, “Tehnologii rutiere modern”, 2001  
- “Normativ privind stabilirea starii tehnice a podurilor”, 2001  

 
- “Ghid pentru aplicarea in tara noastra a prevederilor normelor europene aplicate la podurile rutiere din 
beton”, 2001   
- Cursuri postuniversitare pentru perfectionare personal, “ Perfectionare pentru ingineri si tehnicieni in 
specializarea drumuri si poduri cu activitate in domeniul lucrarilor de reabilitare drumuri nationale si 
poduri”, 2003-2004   
- Programe de “Parteneriate in Domenii prioritare – Analiza costurilor pe ciclul de viata al constructiilor 

in contextual dezvoltarii durabile” – P3/U.T.C.B./7731/14.09.2007  
- “Incercari de laborator si devize pentru amenajare incinta sediul S.N.S.P.A.”, Contract 413/2007,  
“IMPACTUL CONCEPTULUI DE CONSTR. DURABILE ASUPRA CONSTR. NOI SI EXISTENTE DIN  
ROMANIA PRIN ADAPTAREA LEGISLATIEI ROM. LA CEA INTERNATIONALA” – Contract 
Nr. 378/24.10.2008  
- “ Analiza deficitului de forta de munca calificata in domeniul constructiilor” – Contract A.N.O.F.M. 
parrtener U.T.C.B. , P.O.S.D.R.U. 11/4.1/S/1, 2008   
- “Glosar de termeni economici, juridici si tehnici in domeniul constructiilor” – Contract 403/2009, partener 
U.T.C.B, A.S.E., I.N.C.E.R.C.  
-„Contract 137/2013/DRDP Iaşi -Proiect Monitorizare  
- „ID 101 Personal cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control în învățământul superior”  
POSDRU/86/1.2/S/63806  
- „Contract 137/2013/DRDP Iaşi -Proiect Monitorizare  
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- „ID 101 Personal cu funcții de conducere, monitorizare, evaluare și control în învățământul superior”-  
Contract POSDRU/86/1.2/S/63806  
-„Contract 648/21.03.2014 POSCCE- „Centrul de Monitorizare al Impactului Infrastructurii asupra 
mediului -V2” 

 
Vizite de studiu:  
1992 - Service d'Etudes Techniques des Routes et Autoroutes - Paris, Franta  
1997, 1998, 2000 - L’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat - Lyon, Franta 

 
Dezvoltare profesională  
-Participarea la cursuri de pregatire profesionala in domeniul managementului; 

 
-Autor si co-autor a 7 lucrari publicate in Editura Matrix, Editura Conspress, Editura Universitatii Tehnice 
de Constructii; 

 
-Autor a unor articole sau comunicari stiintifice publicate in reviste de specialitate sau in 
documentele conferintelor si simpozioanelor nationale; 
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