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FORMULAR CV 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

  
 

 
 
 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băbăiţă Carmen- Mihaela 

Adresă(e) Număr imobil: 1 , nume stradă: Calea Aradului Vest,Bl 141, Ap 
5,  localitate: Timişoara, ţară: România 

Telefon(oane)  Mobil: 0745658935 

Fax(uri)  

E-mail(uri) cbabaita@yahoo.com; carmen.babaita@e-uvt.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27.02.1965 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMISOARA 

FACULTATEA DE ECONOMIE SI DE ADMINISTRARE 

A AFACERILOR 
 

 

Experienţa profesională  

Perioada 2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef Cancelaria Rectorului UVT 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonare activități departament Cancelaria rectorului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management universitar 

  

Perioada 2008 – 2012. 

Funcţia sau postul ocupat Cancelar facultate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonare activități științifice, simpozioane, conferințe, congrese 
- Cordonare activitate cu studenții 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Management universitar 

Perioada 2004 –  prezent 

mailto:cbabaita@yahoo.com
mailto:carmen.babaita@feaa.uvt.ro
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Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- predarea cursurilor şi seminariilor la disciplinele de Bazele Merceologiei, 
Merceologie alimentară, Catering şi gestiunea restaurantelor, Strategii în 
turism, Tehnici Operationale în Turism, Managementul operaţiunilor de turism, 
Turism internaţional 
- examinarea studenţilor 
- coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie 
- editarea materiale didactice (cursuri, carţi, îndrumătoare de seminar) 
- activităţi de cercetare în cadrul proiectelor de cercetare de la nivelul 
Universităţii şi a contractelor încheiate cu diverşi angajatori 
- coordonator al programelor masterale din domeniul Administrarea Afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţional 

  

Perioada 2010 – 2013. 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung, Responsabil practică master în cadrul proiectului 
”Practica studentilor economisti.Parteneriat interregional pe piata muncii intre 
universitati si mediul de afaceri – PRACTeam”, POSDRU/90/2.1/S/64150 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- selecția grupului țintă și coordonarea activității de practică a acestora 
- selecția angajatorilor în calitate de parteneri in proiect 
- Intocmirea documentației necesare implementării proiectului 
- Desfășurarea tuturor activităților aferente fisei postului ocupat în proiect. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţional 

Perioada 2011-2013. 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen scurt în proiectul „Dezvoltarea sistemului european de 
management al calificărilor universitare şi valorificarea competenţelor 
informale”, POSDRU/9/3.1/S/5, 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- desfășurarea activitățlor aferente fișei postului privind dezvoltarea și 
adaptarea calificărilor universitare din România la sistemul European 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Educaţional 

  

Perioada 2009 - 2011. 

Funcţia sau postul ocupat Consilier carieră în cadrul proiectului ”Schema inovativa pentru tranzitia de la 
scoala la piata muncii pentru studenti”, POSDRU/7/2.1/S/40,  

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- selecția grupului țintă și desfășurarea activităților de consiliere profesională 

Numele şi adresa angajatorului Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timiș în parteneriat cu Universitatea 
de Vest  - Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor , b-dul Vasile 
Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

  

Perioada 2008 –  2010 
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Funcţia sau postul ocupat Membru în echipa de concepere și avizare a Competențelor profesionale 
aferente programelor de licență și Domeniului Administrarea Afacerilor 
În cadrul Proiectelor ACPART 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- conceperea grilelor de competențe în concordanță cu Cadrul Național al 
calificărilor din România și transpunerea în Registrul Național al Calificărilor din 
România RNCIS 
- adaptarea permanentă a curriculei la cerințele pieței muncii; 
- coordonator al programelor masterale din domeniul Administrarea Afacerilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitățile din România implicate ca partener în proiectele derulate de 
ACPART  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

  

Perioada 2004 –  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator program de licență Economia Comerțului Turismului și 
Serviciilor   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- elaborarea planurilor de învățământ al specializării Economia Comertului 
Turismului și Serviciilor, domeniul Administrarea Afacerilor. 
- conceperea grilelor de competențe în concordanță cu Cadrul Național al 
calificărilor din România și transpunerea în Registrul Național al Calificărilor din 
România RNCIS 
- adaptarea permanentă a curriculei la cerințele pieței muncii; 
- acreditarea/reacreditarea/evaluarea periodică a programelor de studiu 
(ECTS). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

  

Perioada 2008 –  prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator program de masteral Management și Marketing în Turism, 
Administrarea și Dezvoltarea Intreprinderii de Turism și Servicii, Administrarea 
Afacerilor în turism și Industria Ospitalității 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

- elaborarea planurilor de învățământ al Management și Marketing în Turism, 
Administrarea și Dezvoltarea Intreprinderii de Turism și Servicii, Administrarea 
Afacerilor în turism și Industria Ospitalității  
- conceperea grilelor de competențe în concordanță cu Cadrul Național al 
calificărilor din România și transpunerea în Registrul Național al Calificărilor din 
România RNCIS 
- adaptarea permanentă a curriculei la cerințele pieței muncii; 
- acreditarea/reacreditarea/evaluarea periodică a programelor de studiu 
Management și Marketing în Turism, Administrarea și Dezvoltarea 
Intreprinderii de Turism și Servicii, Administrarea Afacerilor în turism și 
Industria Ospitalității  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultate de Economie şi de Administrare a Afacerilor 
, b-dul Vasile Pârvan, nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţional 

 

 

Perioada 1 Martie 1990 – 1 octombrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetător 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Realizarea de cercetări în cadrul contractelor de cercetare 
ştiinţifică; 
- Elaborarea de truse medicale necesare laboratoarelor de 
analiză din cadrul spitalelor 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest  - Facultatea de Ştiinţe Economice, b-dul Vasile Pârvan, 
nr. 4, Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

Perioada Iunie 1988 – 1 martie 1990  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Coordonarea activităţilor desfăşurate în laboratorul de analize chimice şi 
urmărirea parametrilor tehnologici de fabricare a minereurilor 

Numele şi adresa angajatorului Cariera Minieră Mintia –Veţel, Deva, jud.Hunedoara, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 28 – 29 martie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Promotor și Facilitator/Certificat de absolvire modul de formare 
postuniversitară ”Promotori și Facilitatori ai Strategiei UE, pentru regiunea 
Dunării (SUERD) în Regiunea Banat 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Procesul fundamentării şi implementării strategiilor de marketing pentru 
Regiunea Dunării în Regiunea de Vest. 
Analiza produsului turistic din zona de Vest a României  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest din Timişoara și Catedra Internațională Onorifică în 
sprijinul strategiei UE pentru Regiunea Dunării în parteneriat cu Academia 
Română 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Curs postuniversitar 

 

 

Perioada Octombrie 2004 – octombrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor domeniul marketing 

Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

Cercetări de marketing 
Comportamentul consumatorului 
Marketing strategic 
Procesul fundamentării şi implementării strategiilor de marketing 
Metode analitice în planificarea de marketing 
Analiza produsului turistic din zona de Vest a României 
 
Competenţe de cercetare în domeniul marketing  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Universitatea de Vest din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Doctoral 

Perioada 1993 – 15 decembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în domeniul Inginerie Chimică 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Competenţe de cercetare în domeniul ingineriei chimice  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Doctoral 

Perioada 1 noiembrie 2005 – 1 aprilie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului şi Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
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Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

- Marketing Turistic, 
- Amenajari turistice 
- Managementul Resurselor umane 
- Managementul calităţii în turism 
- Limba străină 
- Managementul agentiei de turism 
- Managementul restaurantelor 
 
Competenţe profesionale sunt: 
- planificarea, organizarea, coordonarea, conducerea şi controlul activităţilor de 
turism 
- cunoaşterea cadrului legislativ specific activităţii de turism 
- utilizarea strategiilor de management şi markeing specifice unităţilor din turism 
- Planificarea strategică şi operativă a activităţii economico financiare 
- Implementarea unui sistem eficient de resurse umane specifice unităţilor din 
turism 
- Operarea în paramentrici ecologici a unităţilor hoteliere şi a restaurantelor 
- aplicarea mixului de marketing hotelier 
- coordonarea şi organizarea activităţii de producţie culinară 
- conducerea şi organizarea activităţii restaurantului şi barului 
-organizarea agenţiei de turism şi aplicarea mixului de marketing turistic 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Tourism, Hotel and Restaurant Consulting Group SRL 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare 
 
 
 

Perioada Noiembrie 2006 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificate „Representative of quality management” 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Managementul calităţii  
Standardele ISO 9000/2000, ISO 9001/2001, ISO 1400 
- Competenţe privind implementarea sistemelor de Mnagement al calităţii în 
întreprindere 
- Realizarea de proceduri operaţionale 
- Realizarea Manualului calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
TÜV Akademie Rheinland GmbH of  Köln 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Formare profesională de specializare 

Perioada 25 – 27 noiembrie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Standardele ISO 9000/2000 
Competenţe legate de elaborarea documentelor de sistemului de management 
al calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 
formare 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură, Timişoara/Centrul de Formare şi 
Perfecţionare Profesională 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Perfecţionare 

Perioada 1996 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută Economist licenţiat specializarea Turism Servicii /Diplomă de Licenţă  
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Disciplinele principale studiate 

/ competenţe profesionale 
dobândite 

An I - Drept public, Bazele informaticii, Economia Întreprinderii, Bazele 
Contabilităţii, Bazele Merceologiei, Economie politică, Matematică, 
Birotică,Geografia economică,Limba rusă, Educaţie fizică 
An II - Drept civil, Matematica, Management general, Contabilitatea 
Întreprinderii, Programarea calculatoarelor, Fianţe generale, Statistica, 
Marketing, Limba rusa, Educaţie fizică, Practica 
An III - Drept comercial, Previziune economică, Monedă şi credit, Finanţele 
firmei turistice, Cercetări de marketing, Sisteme informatice în turism, 
Merceologia prodselor în activitatea turistica, Transporturi în turism, 
Managementul resurselor umane, Limba rusă, Practica 
An IV – Marketing turistic, Eficienţa şi finanţarea investiţiilor în turism, 
Gestiunea hotelieră şi alimentatia publica, Economia turismului, Analiza 
economico financiară, Relaţii economice Internationale, Organizarea unităţilor 
de turism şi servicii, Burse de marfuri şi valori, Limba rusă, Jocuri de 
intreprindere 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Vest – Facultatea de Ştiinţe Economice 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Licenţă 

Perioada 1983 - 1988 

Calificarea / diploma obţinută Inginer specializarea Tehnologie Chimica Anorganică/Diplomă  de studii 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline  specifice domeniului de studiu/ Competenţe de conducere, 
coordonare , proiectare, cercetare aplicativa în domeniu ingineriei chimice 
 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Politehnic „Traian Vuia „ din Timisoara, Facultatea de Tehnologie 
Chimica 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Licentă/ Diplomă de Inginer 

Perioada Septembrie 1979 - Iunie 1983  

Calificarea / diploma obţinută Operator  în constructii/ Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate 
/ competenţe profesionale 

dobândite 

Discipline  specifice domeniului de studiu/ Competenţe de specialitatea în 
domeniul materialelor de construcţii. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 
  Liceul Industrial nr.3 Deva, Jud. Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Liceal 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 
 

 

 

Limba maternă Română  
 

 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare 
la 

conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare scrisă 

Engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Rusă   C2  C1  C2  C2  C2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi colaborare, aptitudini necesare muncii în echipă, 
implicare în activităţi de echipă, ascultare activă, dezvoltate în cadrul 
activităţilor derulate până în prezent în activitatea profesioanlă 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de îndrumare, coordonare şi organizare dobândite în activitatea de 
predare  si cercetare. Aptitudini de organizare şi de coordonare din punct de 
vedere administrativ. 

 

 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Aptitudini  de proiectare în industrie 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizarea programelor: MS Office, SPSS (Social Project Statistics Science), 
Internet şi alte programe. 

 

 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini Rezistenţă fizică şi psihică  

Perseverenţă în atingerea scopului propus 

Punctualitate 

Ordine 

Atentă la detalii 

Rigurozitate 
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B. 
 

 

Informaţii suplimentare - Membră în European Science Regional Association, din 2009 
- Memră în reţeaua PGV, Le Reseau des Pays du Groupe Vysegrad din 2006/ 
reinnoit 2010 
- Membră Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale din Roamnia, din 2008 
- Membră în departamentul Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, din 
Cadrul Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România, 2008; 
- Vicepreşedintă a comisiei de jurizare Olimpiadei Naţionale a Studenţilor 
Economişti, secţiunea ADMINISTRAREA AFACERILOR, Universitatea Babeş 
Bolay Cluj Napoca, Facultatea de Businees, 20-22 noiembrie 2008 
- Membră în echipa de lucru privind definirea Cadrului Naţional al calificărilor din 
Învăţământul superior pentru domeniul Economia Comerţului, Turismului şi 
Serviciilor, Poiana Braşov, iunie 2008, beneficiar A.C.P.A.R.T. 
- Membră în Comisia de Jurizare a OLIMPIADEI NAŢIONALE a STUDENŢILOR 
ECONOMIŞTI, Secţiunea : TURISM ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ, Petroşani, 16 
– 18 noiembrie 2007; 
- Preşedinte în COMISIA CENTRALĂ DE ORGANIZARE ŞI EVALUARE 
PENTRU CONCURSUL PE MESERII- PROFIL SERVICII, faza naţională, 
Timişoara, 19 – 24 martie 2005; 
- Membră Asociaţia Română de Ştiinţe Regionale din Roamnia, din 2008 
-  

 

 

Anexe -  

 

Data: 26.06.2017 

 

Conf.univ.dr. Carmen Mihaela Băbăiță 


