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INFORMAŢII PERSONALE Dan-Andrei Sitar-Tăut  

  

58-60, Teodor Mihali, 400591, Cluj-Napoca, România 

0364-402095     0742-032576        

 dan.sitar@econ.ubbcluj.ro 

Sexul Masculin | Data naşterii 25/03/1976| Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ   

 

SCOP Obţinerea titlului de abilitare 

2013 – Conferenţiar universitar 

Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Strada Teodor Mihali, Nr.58-60, Cluj-Napoca, România; web: http://www.econ.ubbcluj.ro  

▪ Coordonarea activităţii de curs şi/sau laborator, învăţământ zi şi IDD pentru disciplinele: Elemente 
avansate de baze de date, Business Intelligence (curs masteral), Baze de date şi Programe (Linia 
Română şi Engleză de studiu), Baze de date în economie, Informatică Economică; elaborare 
materiale curriculare pentru aceste discipline şi suporturi de curs şi/sau îndrumare de laborator; 
Membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice; Referent comisii de doctorat şi 
membru în cadrul comisiilor de îndrumare a doctoranzilor; Publicare de articole şi participarea la 
manifestări ştiinţifice; Membru colectiv editorial al revistei Studia Oeconomica, recenzie articole; 
Întocmire documentaţii şi rapoarte pentru proiecte, conducere şi participare în cadrul echipelor de 
cercetare; Activitate de cercetare şi coordonare studenţi; Diverse activităţi/poziţii în cadrul 
departamentului/facultăţii 

Tipul sau sectorul de activitate  Didactică, metodică, cercetare 
  

2006 – 2013 Lector universitar   

 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Strada Teodor Mihali, Nr.58-60, Cluj-Napoca, România; web: http://www.econ.ubbcluj.ro  

 ▪ Coordonarea activităţii de curs şi/sau laborator, învăţământ zi şi IDD pentru disciplinele: Elemente 
avansate de baze de date, Business Intelligence (curs masteral), Baze de date şi Programe (Linia 
Română şi Engleză de studiu), Baze de date în economie, Capitole speciale de baze de date, 
Informatică Economică; elaborare materiale curriculare pentru aceste discipline şi suporturi de curs 
şi/sau îndrumare de laborator; Publicare de articole şi participarea la manifestări ştiinţifice; Membru 
colectiv editorial al revistei Studia Oeconomica, recenzie articole; Întocmire documentaţii şi rapoarte 
pentru proiecte, conducere şi participare în cadrul echipelor de cercetare; Activitate de cercetare şi 
coordonare studenţi; Diverse activităţi/poziţii în cadrul departamentului/facultăţii  

 
Tipul sau sectorul de activitate  Didactică, metodică, cercetare 

 

 

2003 – 2006 Asistent universitar 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Strada Teodor Mihali, Nr.58-60, Cluj-Napoca, România; web: http://www.econ.ubbcluj.ro  

 ▪ Coordonarea activităţii de laborator, învăţământ zi şi IDD pentru disciplinele: Baze de date şi 
Programare, Baze de date în economie, Capitole speciale de baze de date, Informatică Economică; 
elaborare materiale curriculare şi/sau îndrumare de laborator aferente acestora; Publicare de articole 
şi participarea la manifestări ştiinţifice; Participare în cadrul echipelor de cercetare; Diverse activităţi în 
cadrul departamentului/facultăţii 

 Tipul sau sectorul de activitate  Didactică, metodică, cercetare   
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

COMPETENȚE  PERSONALE   

 

 

2002 – 2003 Preparator universitar 

 Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor 

Strada Teodor Mihali, Nr.58-60, Cluj-Napoca, România; web: http://www.econ.ubbcluj.ro  

 ▪ Coordonarea activităţii de laborator, învăţământ zi pentru disciplinele: Baze de date şi Programare,  
Informatică Economică, Birotică, Bazele informaticii, Inteligenţă artificială; elaborare îndrumare de 
laborator; Participare în cadrul echipelor de cercetare; Diverse activităţi în cadrul departamentului 

 Tipul sau sectorul de activitate  Didactică, metodică, cercetare   
 

1999 – 2002 IT Manager 

 S.S.I.F. „BROKER” S.A. – Sediul Central, România; web:  https://www.ssifbroker.ro   

 ▪ Coordonare echipă IT, training de specialitate, management proiect, mentenanţă hard&soft 

 
Tipul sau sectorul de activitate   Management, tehnic IT   

2001 – 2005 Diploma de doctor Nivel ISCED 8  

Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Economice, Specializare: Cibernetică şi Statistică 
Economică   

▪ Baze de date distribuite, Sisteme relaţionale  
  

1999 – 2000 Diploma de studii aprofundate   Nivel ISCED 7 

 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, 
Cluj-Napoca Specializare: Strategii Informatice Aplicate în Economie şi Business. 
Fundamente ale Societăţii Informatice şi ale Economiei de Piaţă 

 

 ▪ Elemente avansate de Informatică economică, Baze de date şi Gestiunea Afacerilor  
  

 

1994 – 1999 Diploma de licenţă  Nivel ISCED 6 

 Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, 
Cluj-Napoca Specializare: Informatică Economică 

 

 ▪ Informatică economică, Baze de date, Programare, Contabilitate, Economie, 
Management, Marketing, Finanţe, Tranzacţii internaţionale, Matematici financiare   
 

 

1990 – 1994 Diploma de bacalaureat Nivel ISCED 5 

 Liceul „Iuliu Maniu”, Carei, Profil real: Matematică-Fizică  

 Matematică, Fizică, Economie   

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B2 B2 B2 B2 B2 

      

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Bune competenţe de comunicare dobândite prin: 

 Activitate didactică: 2001 -  

 Urmarea şi absolvirea cursurilor modulului de Psihologie-Pedagogie-Didactică organizate de 
Departamentului pentru pregătirea profesorilor: 1996 – 1998 

 Curs de perfecţionare în comunicare acreditat CNFPA 

 Curs de perfecţionare de formator acreditat CNFPA 

http://www.econ.ubbcluj.ro/
https://www.ssifbroker.ro/


   Curriculum Vitae   Dan-Andrei Sitar-Tăut  

 

 © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3 
Dan-Andrei Sitar-Tăut 
Data şi semnătura: 20.01.2021 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

ANEXE   

 

Dată,                                                                                                                      Semnătură, 
20.01.2021                                                                                                           Dan-Andrei Sitar-Tăut              

 Predare/Evaluare în calitate de formator în cadrul unor programe de perfecţionare acreditate 
CNFPA 

  

 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale şi 

reprezentări instituţionale  

▪ Conducere proiecte cercetare, echipă în calitate de IT Manager 

▪ Responsabil program de studiu masteral (SADE) 

▪ Coordonare program de perfecţionare modul lung acreditat CNFP 

▪ Coordonare elaborare materiale didactice, de sinteză şi ştiinţifice 

▪ Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie, concursuri studenţeşti cu rezultate bune 

▪ Coordonare echipă IT, activităţi de trainer; organizare manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi 
internaţională 

▪ Membru în Consiliul Facultăţii şi al Departamentului 

▪ Evaluator proiecte cercetare UEFICDI şi UBB 

▪ Recenzor reviste ISI (incluzând categoria A) şi Asistent Editor Studia Oeconomica 

▪ Chair la conferinţe internaţionale 

▪ Referent teză doctorat 

▪ Preşedinte şi membru în comisii de admitere şi finalizare studii nivel masterat şi licenţă 
 

 

 

Competenţe informatice  

▪ Nivel avansat Microsoft Office şi sistem de operare Windows; utilizare şi gestiune platforme online: 
Moodle, Zoom, Teams; softuri specializate: MongoDB, SmartPLS; proiectare baze de date; 
programare; gestiunea elementară a unor utilitare grafice şi de proiectare site-uri web; Cunoştinţe 
dobândite ca urmare a frecventării cursurilor din timpul perioadei de instruire universitară şi 
postuniversitară, participare cursuri de perfecţionare (Oracle, Microsoft, MongoDB, PLS-SEM etc) şi 
prin studiu individual 

Alte competenţe  ▪ Coordonare proiect cu impact social, participare ca voluntar în cadrul fundaţiilor umanitare 

Permis de conducere  ▪ Categoria B 

Lucrări publicate 

 

 

 

 
 

 

 

 

Proiecte 

 

 

 

 
 

Premii obţinute 

▪ Lucrări publicate în extenso în reviste de specialitate (ISI/BDI/non-BDI) - 31: 10/19/2  

▪ Lucrări publicate în extenso în volume cu ISBN ale unor manifestări ştiinţifice eng.– 21 (10 ISI Proc.) 

▪ Cărți în edituri recunoscute CNCS (autor/co-autor/colectiv) - 33: 3/6/24 

▪ Citări (peste 235) în reviste de informatică, multidisciplinare sau complementare ISI (SRI între 0,4 şi 6), ISI 
Proceedings, IEEE, ACM, BDI, cărţi 

▪ Director: 
 E-PROCORD – Noi abordări medicale şi de modelare în era TI & C în evaluarea profilului cardiovascular 

la nivel molecular. Diferenţe determinate de sex, vârstă şi patologie prezentă, CNCSIS, Comisia 13 (3), 
Cod 2246, Valoare totala: 396.052,16 LEI, Perioada: 2009-2011 

 PAV3M – Sistem inteligent de management, monitorizare și mentenanță a pavajelor și drumurilor folosind 
tehnici imagistice modern, Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1762, Valoare totala: 1.250.000 LEI, 
Perioada: 2014-2015 

▪ Membru în echipa de implementare: 21 (8 POSDRU, 1 POCU) proiecte 
 

▪ Premiu CNCSIS pentru premierea rezultatelor cercetării acordat de catre Comisia 3 - Ştiinţe Socio-
Umane şi Economice, 2011 

▪ 2 premii Concurs „Competiția Calității în Tehnologia ID”, Ediţia I, 2015  
 

Membru temporar în organizaţii 
profesionale naţionale şi 

internaţionale 

▪ ACM 

▪ IEEE 

▪ INFOREC 
 

 

Organizare şi participare la 
workshop-uri, cursuri, evenimente 
în colaborare cu mediul de afaceri 

în afara programei şcolare 

▪ Workshop-uri Oracle: Oracle SQL în 2016, 2019, Oracle PL/SQL în 2019 

▪ Workshop-uri cu firme IT importante: „De la Student la Angajat”, 2016-2018 

▪ Workshop-uri cu firme IT importante: „Bun venit în câmpul muncii”, 2017 

▪ Workshop-uri Betfair: Concurs de premiere lucrări de licenţă 2018-2020 

▪ Organizator cursuri Betfair: Product Management 2018, 2019 

▪ Speaker invitat la Cluj Innovation Days 2019 

▪ Gestiune parteneriate cu Oracle Romania (reprezentant din partea UBB), Betfair, ASIS, Softex 

 ▪ Teza abilitare, Fişa şi declaraţie criterii, Listă şi portofoliu lucrări, Cerere, Diplomă doctor şi CI (copii) 


