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CURRICULUM VITAE 

  

INFORMAŢII PERSONALE  

  

Nume  PUCHIANU (BOGDAN) CRENGUŢA MǍDǍLINA 

Adresă Constanta, Romania 

Telefon -  

E-mail(uri) crenguta.puchianu@univ-ovidius.ro crenguta.bogdan@gmail.com 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii - 

Site https://sites.google.com/view/crengutapuchianu/ 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada (de la – până la) 2016-prezent 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Ovidius, Bd. Mamaia 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare, cursuri, indrumari proiecte de licenta/disertatii 
 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

  

Perioada (de la – până la) 2005-2016 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Ovidius, Bd. Mamaia 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare, cursuri, indrumari proiecte de licenta/disertatii 
 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

 
Perioada (de la – până la) 

2005-2008 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Politehnica, Splaiul Independentei nr. 313, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare, indrumari proiecte de licenta/disertatii 
 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

 
Perioada (de la – până la) 

2000-2005 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Ovidius, Bd. Mamaia 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare, indrumari proiecte de licenta/disertatii 
 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
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Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

 
Perioada (de la – până la) 

2003-2005 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Politehnica, Splaiul Independentei nr. 313, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare, indrumari proiecte de licenta/disertatii 
 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

 
Perioada (de la – până la) 

2000-2005 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Ovidius, Bd. Mamaia 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare, indrumari proiecte de licenta/disertatii 
 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

 
Perioada (de la – până la) 

1997-2000 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea Ovidius, Bd. Mamaia 124, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Seminarii, laboratoare 
 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie/cercetare 

 
Perioada (de la – până la) 

1997-2000 

Numele şi adresa angajatorului  Camera de comert, Industrie si Agricultura, Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cursuri 
 

Funcţia sau postul ocupat Lector 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Educatie 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada (de la – până la) 1998-2007 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Universitatea Politehnica din Bucuresti  
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Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Ingineria software, Limbaje de programare, Semantica limbajelor de 
programare, Modele formale ale concurentei, Ontologii, Ingineria 
sistemelor informationale 

Tipul calificării / diploma obţinută Doctor, Domeniul – Stiinta calculatoarelor 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

Studii doctorale 

 
Perioada (de la – până la) 

 
1996-1997 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Universitatea Ovidius din Constanta  

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Discipline fundamentale si de specialitate in domeniul matematicii  

Tipul calificării / diploma obţinută  Master in Matematica 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

 Studii aprofundate 

 
Perioada (de la – până la) 

 
1991-1996 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Universitatea Ovidius din Constanta  

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Discipline fundamentale si de specialitate in domeniul matematicii si 
informaticii 

Tipul calificării / diploma obţinută  Matematician si Informatician/Licentiat in Matematica si Informatica 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

 Studii universitare 

 
Perioada (de la – până la) 

 
1986-1990 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ şi al organizaţiei 
profesionale prin care s-a realizat 
formarea profesională  

Colegiul National Mircea cel Batran, Constanta 
Liceul Decebal, Constanta  

Domeniul studiat / aptitudini 
ocupaţionale 

Teoretice şi tehnice de specialitate 

Tipul calificării / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Nivelul de clasificarea formei de 
instruire/ învăţământ în sistemul  
naţional sau internaţional 

Studii liceale 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 
care nu sunt recunoscute neapărat printr-
un certificat sau diplomă 

 

  

Limba(ile) maternă(e) Romana 

Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) 
 

Engleza Italiana 

abilitatea de a citi                                        FB                  B 

  abilitatea de a scrie                                        FB                  S 

abilitatea de a vorbi                                        FB                  S 

  

Aptitudini şi competenţe artistice 
Muzică, desen, literatură etc. 

 

Aptitudini şi competenţe şi 
sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 
într-un mediu multicultural, ocupaţi o 
poziţie în care comunicarea este 
importantă sau desfăşuraţi o activitate 
în care munca de echipă este esenţială. 
(de exemplul cultură, sport etc.) 

Atitudine  incurajatoare fata de echipa.  
Stabilesc task-urile membrilor echipei in functie de aptitudinile si 
competentele fiecaruia. 
Capabilitatea de a rezolva cu rabdare si intelegere problemele aparute. 
 
  

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 
activitatea altor persoane, proiecte şi 
gestionaţi bugete; la locul de muncă în 
acţiuni voluntare ( de exemplu în 
domenii culturale sau sportive) sau la 
domiciliu. 

Coordonarea de proiecte de cercetare, organizarea de conferinte si 
workshop-uri 

Aptitudini şi competenţe tehnice 
(utilizare calculator, anumite tipuri de 
echipamente, maşini etc.) 

Utilizare calculator 
Dezvoltarea sistemelor software utilizand diferite modele de proces 
software si paradigme de programare 
Elaborarea de articole stiintifice 

   
Permis(e) de conducere 

 

Alte aptitudini şi competenţe 
Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior 

Capabilitatea de a lucra cel putin cate 10 ore in fiecare zi si mai mult daca 
este nevoie 
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Informaţii suplimentare Membru SSMR 
2 cărţi şi 7 capitole de carte publicate la edituri naţionale 
Peste 50 articole de specialitate in conferinte/reviste cu recunoastere 
internationala 
Co-editor a unui volum de conferinţe si co-organizator al conferintelor: 
"Informatica teoretica si Tehnologii informatice " 2000, “Discrete 
Mathematics and Theoretical Computer Science” 2001  si   "Interacţiune 
Om-Calculator" 2007. 
 
Membru ȋn comitetul de program al Conferinţa Naţională de Interacţiune 
Om-Calculator – RoCHI 
Proiecte de cercetare – 10 (4 cu fonduri europene/internationale si 6 cu 
fonduri nationale) 

 

           


