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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ȘOICA Adrian  

Adresă Brasov, Bd. Eroilor nr.29, 500036, România 

Telefon(oane) 0268 413000/173   

Fax - 

E-mail a.soica@unitbv.ro 
  

Naţionalitate Cetățean român 
  

Data naşterii  
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice, îndrumare proiecte de diplomă și disertație, activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul de Autovehicule și Transporturi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități didactice și de cercetare în domeniile siguranței autovehiculelor, dinamica 
autovehiculelor 

Perioada 2006-2014 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice, îndrumare proiecte de diplomă și disertație, activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul de Autovehicule și Transporturi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități didactice și de cercetare în domeniile siguranței autovehiculelor, dinamica 
autovehiculelor 

Perioada 2003-2006 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice, îndrumare proiecte de diplomă, activități de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul de Autovehicule și Transporturi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități didactice și de cercetare în domeniile siguranței pasive a autovehiculelor, 
dinamica autovehiculelor, proiectare asistată de calculator 

Perioada 2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice și îndrumare proiecte de diplomă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brașov, Departamentul de Autovehicule și Transporturi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități didactice în domeniile proiectare asistată de calculator, dinamica autovehiculelor 

Perioada 1998-2000 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activități didactice  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Transilvania din Brasov, Departamentul de Autovehicule și Transporturi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activități didactice în domeniile proiectare asistată de calculator, dinamica autovehiculelor 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1999-2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborare teza de doctorat cu titlul - Cercetări privind modelarea impactului autoturism 
pieton 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Specializarea Autovehiculul şi Mediul înconjurător 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Studii aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Specializarea Tehnici de Optimizare a Sistemului Om Vehicul Drum 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

Perioada 1992-1997 

Calificarea / diploma obţinută inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Specializarea Autovehicule Rutiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Transilvania din Brașov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   B2  B2  B1  B1  B2 
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Limba engleză   B2  B2  B1  B1  B2 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativ, familiarizat cu lucrul și coordonarea de echipe, rezistență în condiții de stres, 
dedicat în realizarea diverselor task-uri. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Gândire analitică și logică; 

 Coordonator privind întocmirea statelor de funcțiuni ale Departamentului de 
Autovehicule și Transporturi; 

 Coordonator program de studii Autovehicule Rutiere, cu atribuții privind: 
o Elaborarea planului de învățământ; 
o Întocmirea documentației pentru evaluare periodică de către ARACIS  

(Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior), membră 
cu drepturi depline în Asociaţia Europeană pentru Asigurarea Calităţii în 
Învăţământul Superior - ENQA; 

o Comunicarea cu studenții și cadrele didactice. 

 Participare la competiții naționale de accesare fonduri pentru cercetare dezvoltare pe 
programe de tip CNCSIS A,  CNCSIS AT, PNCD-II IDEI, PN-II-PT-PCCA-
PARTENERIATE; 

 Director contracte de cercetare CNCSIS A 1999-2002,  CNCSIS AT 2004-2005, 
PNCD-II IDEI 2007-2010; 

 Prodecan al Facultății de Inginerie Mecanică,  cu atribuții privind cercetarea 
științifică, informatizarea și imaginea Facultății; 

 Referent în comisie de doctorat conform Ordinului nr.3153 din 11.02.2008 al 
Rectorului Universităţii “TRANSILVANIA” din Brașov. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Proiectare și construcție standuri didactice și de cercetare; 

 Dezvoltare proceduri de testare în domeniul reconstrucției accidentelor 
http://www.unitbv.ro/Default.aspx?alias=www.unitbv.ro/asr&; 

 Membru în comisiile de îndrumare a lucrării de doctorat; 

 Membru evaluator ARACIS (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în 
Învăţământul Superior) 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Ms Office, Autocad, ProEngineer, MathCAD 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 

  

Alte competenţe şi aptitudini  1997 
 Vizită de studiu în Germania cu vizitarea unor fabrici ale firmelor Mercedes Benz, M.T.U. şi 

Z.F.  
 1998 aprilie - iunie 
 Bursă de studii aprofundate la E.N.S.A.M. Paris – Franţa 
 2005-2006 
 Curs Proiectare Asistată pe Calculator  PRO/Engineer, INA SCHAEFFLER BRASOV SRL 
 2008  
Specializare la DSD Dr. Steffan Datentechnik Ges.m.b.H, Linz, Austria - Accident 
Reconstruction, Crashtests and Crash Facilities 

 

  

Permis(e) de conducere Permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe  

 


