
Curriculum Vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume  

Adresa(e)
E-mail

Naţionalitate

Cetăţenia

Data naşterii 

Sex

Vert Constantin 

Str. Răsăritului Nr. 30, Ap. 11, 300282 Timişoara (România) 
cvert_uvt@yahoo.com, Tel. 0722638264  

Română 

Română 

23 mai 1953  

Masculin  

Experienţa profesională 

Perioada 01 octombrie 1991 – prezent   

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice şi de cercetare cu studenţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest 
Vasile Pârvan nr. 4, 300223 Timişoara (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, învăţământ 

Perioada 1978 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Profesor de geografie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice cu elevii 

Numele şi adresa angajatorului Grupul Şcolar Agricol Iulian Drăcea, 
Calea Aradului nr. 56, Timişoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie, învăţământ 

Educaţie şi formare 
profesională 

Perioada 2010-2011 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de Manager în activitatea de turism 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Planificarea activităţii unităţii; 
Conducerea proceselor de ameliorare continuă a calităţii în unitate; 
Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă şi a protecţiei mediului; 
Conducerea compartimentelor operaţionale şi funcţionale ale unităţii; 
Coordonarea administrării resurselor umane; 
Fundamentarea şi implementarea programelor de marketing; 
Coordonarea activităţilor realizate prin furnizori şi parteneri; 
Gestionarea patrimoniului şi a resurselor financiare; 
Asigurarea sistemului de organizare funcţională a unităţii, 
Elaborarea strategiilor de dezvoltare a unităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

SC Centrul de pregătire „Turism, hotel, restaurant - Marian Bugan” SRL,  
Bd. Poligrafiei nr. 3 – 5, Bucureşti, 



Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Educaţie, învăţământ 

Domeniul de studii Perfecţionare 

Perioada 2009-2010 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de Agent de turism 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Agentul de turism - veriga de legatura intre agentie si turist, 
O agentie bine organizata – un concediu reusit 
Cercetarea pietei si promovarea produsului turistic 
Managementul agentiei. Ce servicii ne ofera agentia de turism 
Comunicarea si relatiile cu clientii – cheia succesului 
Romania – itinerare turistice de neuitat 
Calatorii fascinante pe mapamond 
Rezervarea si ticketingul 
Cum sa ne deplasam spre destinatie 
Serviciile oferite de unitatile prestatoare 
Doi prieteni pentru o vacanţa de neuitat – agentul si ghidul de turism 
Tabla de sah Negocierea si comportamentul in relatiile de afaceri 
PC-ul – un ajutor indispensabil 
Sa intocmim actele contractele si asigurarile 
Sa facem socotelile documentele financiar-contabile 
Sa incasam banii, mijloace de plata 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul European de Cursuri prin Corespondenţă, EUROCOR. 
Şos. Olteniţei, nr. 35-37, sector 4, Bucureşti. 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Educaţie, învăţământ 

Domeniul de studii Perfecţionare 

Perioada 1999 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în geografie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti 
Facultatea de Geografie, 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Educaţie, învăţământ 

Domeniul de studii Universitar 

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea/diploma obţinută Diploma de licenţă în geografie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Disciplinele principale studiate: 
Geologia României; 
Geomorfologie; 
Climatologie - meteorologie; 
Hidrologie; 
Biogeografie; 
Geografia mediului înconjurător; 
Geografia populaţiei şi aşezărilor; 
Psihologie; 
Geografia regională a României; 
Geografia fizică a României; 
Geografia economică a României; 
Geografia continentelor; 
Pedagogie; 
Geografia turismului; 
Resursele naturale şi dezvoltarea contemporană; 



Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Universitatea din Bucureşti,  
Facultatea de geografie, 
Bd. Nicolae Bălcescu nr. 1, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Educaţie, învăţământ 

Domeniul de studii Universitar 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral 

Engleză  C
2  

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat  

C
1  

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Franceză  C
2  

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat  

C
1  

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Competenţe şi abilităţi sociale - Spiritul de echipă;  
- Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă in 
străinătate;  
- O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a unei experienţe îndelungate 
de cadru didactic. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Leadership (conducator) (în prezent responsabilul unei echipe compuse din 10 
oameni);  
- Spirit organizatoric (experienţă în logistică);  
- Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei; 

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (am fost responsabil cu 
implementarea controlului calităţii în cadrul facultăţii) 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and 
PowerPoint™);  
- Cunoştinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, 
PhotoShop™). 

Competente si aptitudini 
artistice 

Fotografia 

Permis de conducere B  

Declar pe propria răspundere că datele cuprinse în prezentul înscris sunt reale. 

    Semnătura, 18.11.2021

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



