
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FILIP, OFELIA-LARISA 

Adresă(e) Bl.96 ap.23, Str. 1 Decembrie 1918, Petroşani, România  

Telefon(oane) Mobil: +40 764 422 894  

Fax(uri)  

E-mail(uri) larisafilip@yahoo.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Naţionalitate română 
  

Data naşterii 19.05.1975 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Conferențiar universitar, Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine, Departamentul de 
Inginerie Minieră, Topografie și Construcții 

  Director IMTC, Universitatea din Petroșani, Facultatea de Mine 
  

Experienţa profesională  

                                                     Perioada Decembrie 2019 - prezent 

   Funcţia sau postul ocupat Director de departament 

         Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activități didactice în cadrul Departamentului de Inginerie Minieră, Topografie și 

Construcții 

                 Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani 

    Tipul activităţii sau sectorul de activitat                                                          Management - învățământ - cerectare 

Perioada martie 2018 - prezent 

                         Funcţia sau postul ocupat conferențiar 

         Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare în învățământ, cercetare, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani, Petroşani, Str. Universității nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitat                                         Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

Perioada octombrie 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări – Conferențiar 

         Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare în învățământ, cercetare, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

octombrie 2011 – martie 2018 Perioada 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare în învățământ, cercetare, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani, Petroşani, Str. Universității nr. 20 

mailto:larisafilip@yahoo.com


  
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, învățământ, cercetare, proiectare 
 

Perioada 2006 – septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare în învățământ, cercetare, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani, Petroşani, Str. Universității nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

Perioada 2003 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare în învățământ, cercetare, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani, Petroşani, Str. Universității nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

Perioada 2002 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de predare în învățământ, cercetare, proiectare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani, Petroşani, Str. Universității nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

Perioada Iulie – septembrie 2002 

Funcția sau postul ocupat Inginer topograf 

Activități și responsabilități principale Participare la diverse măsurători topografice, trasarea unor construcţii, întocmirea planurilor de 

situaţie topografice folosind programe specializate CAD, utilizarea staţiilor totale 

Numele și adresa angajatorului S.C. TOPOPET S.A. Petroșani 

Tipul activității sau sectorul de activitate Servicii de topografie, cadastru şi GIS 

Perioada 1993 – 1997 

Funcția sau postul ocupat Profesor suplinitor Limba franceză 

Activități și responsabilități principale Activități de predare în învățământ 

Numele și adresa angajatorului Școala Generală Bolboși, Județul Gorj 

Tipul activității sau sectorul de activitate Educație, învățământ 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada  2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în domeniul fundamental Știinţe inginereşti 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

obţinerea titlului ştiinţific de Doctor în Știinţe inginereşti ( 2009) 

Domeniul Mine, Petrol și Gaze 

Titlul tezei “Posibilităţi de modernizare a bazelor topografice subterane” 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1997 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat licenţiat în topografie / Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Secţia Topografie minieră 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani, Facultatea de Mine 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

ISCED 6 

 

Perioada 1989 – 1991 

Calificarea / diploma obținută  

    Disciplinele principale studiate /                   

       competențe profesionale dobândite 

Matematică – Fizică 

 

Numele și tipul instituției de învățământ /   

                              furnizorul de formare 

Liceul CFR Craiova 

 

       Nivelul în clasificarea națională sau    

                                             internațională         

Studii liceale 

Perioada 1991 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută    Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Mătăsari 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii liceale 

  

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   B1  B1  A1  A2  A2 

Limba engleză   A1  B1  A1  A2  A2 



  
 

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

  

  

Competențe și abilități sociale 

 

Competențe și aptitudini organizatorice 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activități 

presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultății. 

Capacitate de sinteză și analiză. 

Orice tip de măsurători terestre, cadastru, topografie minieră, geodezie.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Utilizare programe Office, proiectare asistată de calculator (AutoCAD), alte programe specializate în 

domeniul topografiei și cadastrului. 

  Competente si aptitudini artistice Simț estetic dezvoltat. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: lectură, drumeții 

  

Permis(e) de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare    Autorizat al Oficiului National de Cadastru, Geodezie și Cartografie – categoria D 
 

    

Conf.univ.dr.ing. Filip Ofelia-Larisa 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

