
 

 

  

 

 

Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume POHOAŢĂ Sorin 

Adresa Str. Vișinilor, nr. 5, bl. 51, sc. A, ap. 4, Suceava, cod 720206, România 

Telefon Birou: (40-230)216147, int. 176 Mobil: (40-74)5992022 

E-mail sorinp@eed.usv.ro 
  

Naționalitate Română 
  

Data naşterii 02.09.1968 
  

Starea civilă Căsătorit (Alina-Maria), doi copii (Lucian şi Alexandru-Şerban) 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar inginer 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Curs şi laborator la „Televiziune”, curs şi laborator la disciplina „Electronică analogică şi digitală I”, 
seminar la disciplinele „Dispozitive electronice şi electronică analogică I” „Circuite electronice liniare I”, 
„Circuite electronice fundamentale”„, laborator la disciplinele „Dispozitive electronice şi electronică 
analogică I”, „Dispozitive electronice”, „Electronică”, „Electronică industrială”,  „Domotică”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 
str. Universităţii, nr. 13, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 2003 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar inginer 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Curs şi laborator la disciplina „Electronică analogică şi digitală I”, seminar şi laborator la disciplinele 
„Dispozitive şi circuite electronice I”, „Dispozitive electronice şi electronică analogică I”, laborator la 
disciplinele „Electronică”, „Domotică” şi „Televiziune” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 
str. Universităţii, nr. 13, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 2001 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar inginer suplinitor 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Seminar şi laborator la disciplina „Dispozitive şi circuite electronice”, laborator la disciplina „Electronică 
industrială” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică, str. Universităţii, nr. 13, 
Suceava 



Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 1995 - 2001 

Funcţia sau postul ocupat Secretar facultate 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Activităţi de secretariat la Facultatea de Inginerie Electrică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică, str. Universităţii, nr. 13, 
Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 1990 - 1995 

Funcţia sau postul ocupat Electronist 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Realizare şi depanare standuri de laborator, Catedra de Electrotehnică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr. 13, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 1989 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Electronist - AMC 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Depanare şi supraveghere funcţionare aparate de măsură şi control aferente secţiei de Celofibră  

Numele şi adresa angajatorului Combinatul de Fibre, Celuloză şi Hârtie, Calea Unirii, nr. 24, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Industrie chimică 

  

Educaţie şi formare  

Perioada octombrie 2020 – februarie 2021 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Cursului postuniversitar de perfecționare 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Management artistic, Management educațional, Managementul proiectelor, Managementul resurselor 
umane, Marketing, Fundraising, Informatică muzicală, Tehnica cercetării și redactării științifice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” Cluj-Napoca 

  

  

Perioada martie 2013 – septembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a Programului de formare și conștientizare în asigurarea calității în Învățământul 
la distanță - ID 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Calitatea în învățământul superior, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de studiu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Spiru Haret”, în parteneriat cu Academia Comercială din Satu Mare și TUV Austria-
România, prin proiectul POSDRU„Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, 
îmbunătățire continuă și evaluare a calității în învățământul superior deschis și la distanță pe baza 
indicatorilor de performanță și standardelor internaționale de calitate” 

  

Perioada iulie 2010 – februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Cercetare științifică postdoctorală  „Îmbunătăţirea calităţii imaginii şi sunetului receptoarelor TV”, 
domeniul de cercetare postdoctorat Inginerie electronică şi telecomunicaţii 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Televiziune, Televiziune digitală, Prelucrarea numerică a semnalelor, Electronică medicală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, 
prin proiectul „Progres şi dezvoltare prin cercetare şi inovare post-doctorală în inginerie şi ştiinţe 
aplicate – PriDE” 

  

Perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Formator / certificat de absolvire a programului de specializare Formator 



Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Pregătirea formării, Realizarea activităţilor de formare, Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de 
formare, Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare, Organizarea programelor şi 
stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC CONSULTING GRUP SRL SUCEAVA / Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul 
Educaţiei, Cercetării şi inovării, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor 

  

Perioada Octombrie 2002 – mai 2009 

Calificarea / diploma obţinută Studii doctorale finalizate cu teza „Contribuţii la îmbunătăţirea performanţelor receptoarelor TV color”, 
domeniul Inginerie electronică şi telecomunicaţii/ doctor 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Televiziune, Televiziune digitală, Sisteme cu microprocesor, Prelucrarea numerică a semnalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

  

Perioada Octombrie 2002 – iunie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri de pregătire a personalului didactic 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Psihologia educaţiei, Pedagogie, Sociologie, Metodica predării, Didactica specialităţii, Consiliere 
pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

  

Perioada 1996 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare, inginer calculatoare (şef de promoţie) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Tehnologie electronică, Dispozitive şi circuite electronice, Circuite numerice, Microcontrolere, Sisteme 
de intrare – ieşire, Prelucrarea numerică a semnalelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor 

  

Perioada Aprilie 1998 – August 1998 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu practic  

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Proiect: “Study case over microcontroller SAB 80535, data acquisition board and dot matrix LCD 
module C1620-TR” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Instituto Superior de Engenharia do Porto, PORTUGALIA 
Coordonator: profesor Jose Oliveira e Sa 

  

Perioada 1982 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută Studii liceale, certificat de calificare în meseria de electronist 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul „Petru Rareş” Suceava 

  

Perioada 1974 - 1982 

Calificarea / diploma obţinută Studii gimnaziale (şef de promoţie) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Şcoala generală Brăieşti, comuna Cornu-Luncii, judeţul Suceava 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limba(i) străină(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 



Limba portugheză  A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

Limba rusă  A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

Premii, nominalizări Diplome de excelență acordate de Ambasada României în Republica Portugheză, Universitatea 
„Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Iași,  Primăria 
Municipiului Suceava, Consiliul Județean Suceava, Primăria Capitalei, Primăria Cluj-Napoca, Primăria 
Tulcea, Primăria Craiova, Primăria Timișoara, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Radio România Iași 

Certificat de Recunoștință „OM al TIMPULUI”, în cadrul campaniei naționale organizate de Revista 
„Timpul” sub patronajul Ministerului Culturii, ediția 2016 

Cetățean de Onoare al Comunei Cornu-Luncii, jud. Suceava, 2015 

Nominalizare biografie în enciclopedia „Who’s Who in America” ediția 2014 
Premiul „Profesor Bologna” acordat de Asociația Națională a Organizațiilor Studențești din România în 
anul 2010 

Alte 94 diplome de excelență / onoare / merit și medalii acordate printre alții de Institutul Cultural 
Român, universități, comunități locale, organizații non-guvernamentale la nivel național și internațional 

Competente şi abilităţi sociale Datorită experienţei profesionale, am dobândit spirit de echipă. De asemenea, am făcut parte din 
câteva colective ale unor programe naţionale derulate în facultate.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Preşedinte Asociaţia Cultural-Educativă ARCANUL-USV Suceava 
Coordonator general al Ansamblului Studenţesc ARCANUL USV 

Responsabil al laboratorului „Electronică analogică, Televiziune şi Domotică”  din cadrul FIESC 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Diagnosticare defecte şi depanare aparate şi echipamente electronice sau electrocasnice 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea componentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 
Cunoştinţe fundamentale despre limbajele de programare C, C++, FoxPro şi a aplicaţiilor grafice Corel 
Draw şi Photoshop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de arta fotografică, dans şi muzică 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: numismatică, sport  
  

Permis de conducere Categoria B 



Informaţii suplimentare      PROIECTE DE CERCETARE / PROGRAME DE FORMARE  
    Membru în colectivele următoarelor contracte de cercetare / granturi naţionale: 

1. Contract nr. 144/28.09.2004 - Sistem integrat pentru managementul informaţiilor şi proceselor la 
nivel  de întreprindere bazat pe utilizarea transponderelor pasive 

2. Contract nr. 120/10.08.2006 - Înfiinţarea laboratorului de încercări pentru certificarea conformităţii 
produselor CERTeLAB 

3. Contract nr. 119/10.08.2006 - Înfiinţarea laboratorului de încercări pentru dispozitive de 
identificare în radiofrecvenţă, de mică distanţă 

4. Contract 67/2008 - Modernizarea laboratorului pentru cercetări în ingineria comunicațiilor și 
rețele de calculatoare – COMMENG 

5. Contract nr. 131-CEEX-II-03 - Interacţiunea gestuală cu sistemele informatice şi robotice 
INTEROB 

6. Contract nr. 56-CEEX-II-03/2006 - Sistem pentru terapia personalizată a tulburărilor de expresie 
lingvistică TERAPERS 

7. Contract 12-082/25.09.2008 - Sistem informatic pentru controlul și verificarea autenticității 
produselor – ATPROD 

8. Contract 5401/05.10.2004, Grant PNCDI Program CALIST - Sistem integrat de identificare și 
urmărire a trasabilității produselor și subansamblelor pentru optimizarea deciziilor la nivelul 
întreprinderii  

9. Contract  nr. 15638 /  29.10.2008 - Roată motoare de acţionare electromagnetică  - SC 
Electrocontact AS 

 
     Membru în echipa de implementare – EXPERT - FORMATOR 

10. Contract POSDRU / 33 / 3.2 /G / 6502 – “PROMED - Program privind promovarea şi formarea 
profesională a personalului medical în domeniul TIC şi al managementului sistemului de sănătate 
publică”, 2009-2011 

11. Contract POSDRU / 87 /1.3/ S/ 62446 – „EPIGON - Comunicare şi performanţă socială prin noi 
strategii didactice în etica şi pragmatica învăţării-predării interactive”, 2011-2013 

 
Membru în echipa de implementare – EXPERT (Relații publice cu studenții) 
12. Contract POSDRU/189/2.1/G/156701 – “Sprijinirea tranziției studenților către piața muncii prin 

stagii de practică inovatoare în regiunea Nord-Est”, 2015 
 
Membru în echipa de implementare – MENTOR  
13. Acord de grant nr. 74/SGU/NC/I din 13.12.2017 - Proiectul privind Învățământul Secundar 

(ROSE) - Schema de Granturi pentru Universităţi - Categorie de grant SGNU - Titlul sub 
proiectului: MASI (Motivație Academică în Științe Inginerești), 2018-2020  

 
PROIECTE CULTURALE (coordonator de proiect) 
1. Contract nr. 34780/26.11.2020, ”La Suceava ăn cetate” (contract de finanţare nerambursabilă cu 

Primăria Municipiului Suceava); 
2. Contract nr. 5806/28.02.2020, ”Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – carte de vizită a 

Municipiului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă cu Primăria Municipiului Suceava); 
3. Contract nr. 1111662200//1188..0044..22001199, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – adevărat simbol al 

Municipiului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă cu Primăria Municipiului Suceava); 
4. Contract nr. 14545/21.06.2019, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – între tradiție și 

modernitate” (contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava) 
5. Contract nr. 3355443377//2255..1100..22001199, „Ziua Națională a României – La Suceava în cetate” (contract de 

asociere cu Primăria Municipiului Suceava); 
6. Contract nr. 1133223366//2266..0044..22001188, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – factor cultural și 

educațional al Municipiului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă cu Primăria 
Municipiului Suceava); 

7. Contract nr. 11644 /16.05.2018, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – etalon în promovarea 
imaginii județului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava); 

8. Contract nr. 1122666600/12.04.2017, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – promotor real al 
Municipiului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă cu Primăria Municipiului Suceava); 

9. Contract nr. 10934/15.05.2017, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – promotor real al 
culturii tradiționale sucevene în societatea contemporană” (contract de finanţare nerambursabilă 
– Consiliul Judeţean Suceava). 

10. Contract nr. 10507/27.06.2016 pentru proiectul cultural „Promovarea României adevărate în 
Portugalia”, câştigat prin competiţia naţională de proiecte lansată de Institutul Cultural Român 
București; 

11. Contract nr. 7450/18.03.2016, „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – etalon în cultura 
tradițională a Municipiului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă cu Primăria 
Municipiului Suceava); 

12. Contract nr. 8822/15.04.2016, „Ansamblul Studenţesc ARCANUL USV – între tradiție și 
contemporaneitate” (contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava). 
 
 

 



 
13. Contract nr. 9234/30.04.2015 – „Ansamblul Studenţesc ARCANUL USV – promotor real al 

judeţului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava) 
14. Contract nr. 11229/14.05.2015 – „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – reală carte de vizită a 

Municipiului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă – Primăria Municipiului Suceava) 
15. Contract nr. 8808 / 09.04.2014 – „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV – promotor al valorilor 

tradiționale sucevene” (contract de finanţare nerambursabilă – Primăria Municipiului Suceava) 
16. Contract nr. 9160 / 06.05.2014– „Ansamblul Studențesc ARCANUL USV la 50 ani – carte de 

vizită a județului Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava) 
17. Contract nr. 10476 / 26.04.2013 – „Valorizarea patrimoniului cultural bucovinean” (contract de 

finanţare nerambursabilă – Primăria Municipiului Suceava) 
18. Contract nr. 8648 / 20.05.2013 – „Patrimoniul cultural tradiţional - carte de vizită a judeţului 

Suceava” (contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava) 
19. Contract nr. 6826 din 03.06.2013 – „Promovarea patrimoniului cultural tradiţional românesc în 

Portugalia” (proiect câştigat prin competiţie naţională a Institutului Cultural Român) 
20. Contract nr. 6342 / 23.05.2013 – „Artă şi tradiţie – Trademark Romania 2013 Praga” (contract de 

parteneriat cu Institutul Cultural Român din Praga) 
21. Contract nr. 6235 / 29.02.2012 – „Promovarea folclorului bucovinean” (contract de finanţare 

nerambursabilă – Primăria Municipiului Suceava) 
22. Contract nr. 4072 / 18.05.2012 – „Valorificarea tezaurului folcloric bucovinean” (contract de 

finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava) 
23. Contract nr. 55667777//2277..0044..22001122, „Din Banat în Bucovina” (contract de asociere cu Primăria 

Municipiului Suceava); 
24. Contract nr. 11589 / 01.04.2011 – „Promovarea culturii bucovinene în spaţiul cultural românesc” 

(contract de finanţare nerambursabilă – Primăria Municipiului Suceava) 
25. Contract nr. 5299 / 05.07.2011 – „Promovarea culturii bucovinene în spaţiul cultural european” 

(contract de finanţare nerambursabilă – Consiliul Judeţean Suceava) 
 

 
  

 
 

 

 

24.01.2021                                                                                                            Semnătura 

 

                         dr.ing. Sorin POHOAŢĂ 

 
 


