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Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Locul de munca
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

KONCSAG Magdolna Eva
eva_koncsag@uab.com
maghiara
1974
feminin

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2019-2021
Conferentiar universitar titular
Predare cursuri şi seminarii la disciplinele: Cadastru 1, Cadastru 2, Cadastru 3, Retele geodezice
nationale si locale-proiect, Compensarea masuratorilor geodezice, Teoria prelucrarii masuratorilor
geodezice, Evaluarea bunurilor imobiliare, Managementul zonelor afectate de exploatari miniere,
Lucrari topografice speciale, Instrumente geodezice si metode de masurare;
Universitatea “1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Facultatea de Științe Exacte si Ingineresti,
Departamentul de Cadastru, Inginerie Civila si Ingineria Mediului;
Invăţământ universitar

2007 – 2019
Lector universitar titular
Predare cursuri şi seminarii la disciplinele: Cadastru 1, Cadastru 2, Cadastru 3, Geodezie-proiect,
Compensarea masuratorilor geodezice, Evaluarea bunurilor imobiliare, Lucrari topografice speciale,
Instrumente geodezice si metode de masurare;
Universitatea “1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Facultatea de Științe Exacte si Ingineresti,
Departamentul de Ştiinţe Exacte si Ingineresti;
Invăţământ universitar
2003-2007
Asistent universitar titular
Seminarii la disciplinele: Cadastru, Topografie, Geodezie, Compensarea masuratorilor si statistica,
Fotogrammetrie 1, Fotogrammetrie 2, Instrumente geodezice si metode de masurare, Topografie
inginereasca, Evaluarea bunurilor imobiliare
Universitatea “1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Facultatea de Științe, Catedra de Topografie ;
Invăţământ universitar
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Educaţie şi formare:
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

2002-2003
Inspector urbanism grad I.
Probleme de urbanism si amenajarea teritoriului, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, Autorizarea executării
lucrărilor de construcții.
Primăria Comunei Roşia Montană, jud. Alba;
Primărie
2001-2002
Consilier urbanism şi amenajarea teritoriului
Probleme de urbanism şi amenajarea teritoriului, Autorizarea executării lucrărilor de construcții.
Primăria oraşului Bălan, jud. Harghita;
Primărie

2017
Seminar de instruire cu tema „Elaborarea unei lucrari stiintifice in domeniu, deontologia si etica
academica in publicare”; Certificat.
Modul de concepere si scriere a lucrarilor stiintifice in domeniu, pentru intarirea capacitatii de autorat
stiintific; aspecte deontologice ale publicarii rezultatelor stiintifice obtinute in domeniu; legislatia
nationala in domeniul drepturilor de autor si de proprietate intelectuala.
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţional
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţional
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţional
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

2014
Program postuniversitar de Formare si dezvoltare profesionala continua: „Calitate, inovare, comunicare
in sistemul de formare continua didacticienilor din invatamantul superior in domeniul Stiinte ale
educatiei”; Certificat de atestare a competentelor profesionale, seria B, nr. 0016987, emis de Ministerul
Educatiei Nationale.
Elaborarea programului de formare in domeniul didacticii specialitatii; Metode moderne de formare in
didactica specialitatii; Metode si tehnici de coachingfolosite in perioada practicii pedagogice.
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

2014
Program de formare si constientizare in asigurarea calitatii in invatamantul la distanta ID; Certificat de
absolvire;
Universitatea Spiru Haret, Academia Comerciala din Satu Mare, TUV Austria

2012
DOCTOR ÎN "ŞTIINŢE INGINEREŞTI", domeniul de doctorat "Mine, petrol şi gaze"; Diploma de
doctor, seria H, nr.0021653;
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţional

Titlul tezei de doctorat “Elaborarea unui nou concept al cadastrului de specialitate in vederea
perfectionarii activitatii miniere”
Universitatea din Petroşani – invatamânt universitar

Perioada

2012
Diploma pentru participarea la cursul privind dezvoltarea de continut digital organizat in cadrul
proiectului „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza
competenţe superioare în domeniul geodeziei” Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/63140.

Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţional
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţional

SIVECO ROMANIA SA

2011
Diploma pentru participarea la cursul privind utilizarea platformei de instruire AeL, organizat in cadrul
proiectului „Reţea de colaborare universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza
competenţe superioare în domeniul geodeziei” Cod Contract: POSDRU/86/1.2/S/63140.

SIVECO ROMANIA SA

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Aprilie 2010
„Formator” – Certificat de absolvire, seria G, NR.00053196, cod COR 241205;
Pregatirea formarii, realizarea activitatilor de formare,Evaluarea participantilor la formare, Aplicarea
metodelor si tehnicilor speciale de formare, Marketingul formarii, Proiectarea programelor, Organizarea
programelor si a stagiilor de formare, Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a
stagiilor de formare.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia – invățământ universitar;

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite

Septembrie 2010
Certificat de absolvire ‚’’Managementul lucrarilor de constructii’’
Capacitatea de a planifica si organiza executia lucrarilor de constructii; calculul volumelor de lucrari
pentru fiecare activitate; incadrarea volumelor de lucrari antemasurate in articole de deviz; elaborarea
graficului Gantt pentru executia lucrarilor de constructii.
Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

Noiembrie 2009-martie 2010
Certificat de absolvire, ’’Sisteme de management de mediu conform ISO 14001, controlul
poluarii si respectarea si asigurarea protectiei mediului’’
Cunosterea si aplicarea legislatiei de protectia mediului, abordarea acesteia in organizatii si intr-un
sistem de management de mediu; cresterea competentelor profesionale si constientizarea personalului
in domeniul prevenirii si protectiei mediului; constientizarea personalului in privinta asigurarii unui
mamagement orientat pentru gestionarea corespunzatoare a resurselor si dezvoltarea durabila;
cunoasterea tehnicilor si tehnologiilor pentru controlul si reducerea poluantilor emisi in apa, aer, sol,
subsol, controlul zgomotului, gestiunea deseurilor si gestiunea substantelor periculoase.
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia

2006-2007
Studii postuniversitare "Utilizare GIS in probleme de management tehnic, economic si social";

Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Geodezie satelitara, Tehnici de masurare GPS, Automatizarea lucrarilor topo-geodezice si cadastrale,
Organizarea si sistematizarea teritoriului, Realizarea si utilizarea GIS.

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2002
Curs de perfecţionare în domeniul „Management Urban”
Management urban

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine

Ministerul Educaţiei şi Cercetării; Ministerul Administraţiei Publice; Centrul Naţional de Formare
Continuă pentru Administraţia Publică Locală;

2000-2001
Studii aprofundate în specializarea „Securitatea şi Sănătatea în muncă”;
Analiza de risc si evaluarea securitatii sistemelor, Focuri, incendii si explozii, Ventilatie industriala si
climatizare, Legislatia securitatii si sanatatii in munca, Tehnici de prevenire si combatere a pulberilor
pneumoconiogene, Managementul securitatii si sanatatii in munca, Monitorizarea sanatatii si securitatii
in munca, Sisteme de prevenire, salvare, autosalvare si echipamente de protectie.
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine – invatamant universitar;

1997 - 2000
Modul pedagogic
Pedagogie scolara, Pedagogie, Metodica, Practica pedagogica
Universitatea din Petroşani, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

1995 - 2000
Inginer diplomat în specializarea „Topografie Minieră”; Diploma de inginer;
Cartografie matematica, Instrumente si aparate topografice si geodezice, Topografie generala, Teoria
erorilor de masurare, Metode matematice utilizate in lucrarile topografice si geodezice,
Fotogrammetrie, Topografie miniera, Geodezie, Topografie inginereasca, Miscarea si protectia
suprafetelor, Evidenta fondului topografic, Trasarea lucrarilor miniere, Topografie miniere speciala,
Cadastru minier, Constructii de suprafata si sistematizarea incintelor, Exploatari miniere.
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine – invatamant universitar
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

1988-1992
Diploma de bacalaureat
Matematica, Limba si literatura romana, limba si literatura maghiara, istorie, astronomie.
Liceul Teoretic Marton Aron, Miercurea Ciuc
Invăţământ mediu

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscută
Autoevaluare
Nivel european (*)

Maghiara
Ascultare
B1

Limba engleză

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini organizatorice

Înţelegere

Citire
B1

Vorbire

Participare la
conversaţie
B1

Discurs oral

Scriere

Exprimare scrisă

B1

B1

Aptitudinea de a pune în practică proiecte europene, de a lucra în parteneriat;
Aptitudini de lucru în echipă
Participarea la conferinţe, sesiuni ştiinţifice, cercuri studenţeşti, coordonare activităţi studenţi si
masteranzi
Membru în comitete ştiinţifice de organizare, membru în comunităţi ştiinţifice recunoscute
Membru în comitete ştiinţifice de organizare
2004 – 2018 comitet de organizare a Simpozionului cu participare Internaţionala GeoCAD al Universităţii
„1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
2006-2018 comitet de organizare a cercurilor studenţeşti „StudentCad” al Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia;
2005-2018 organizarea Sesiunii studenţeşti de comunicări “In Extenso” al Universităţii „1 Decembrie
1918” din Alba Iulia;
2010-2012 organizarea Conferintelor aferente Proiectului POSDRU/86/1.2/S/63140 – lansare, realizare,
încheiere Proiect
2013-2015 Comitet organizare Conferinţă BeNA (BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION) 2013,
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia;
2014 – lector teorie formator „Organizator conferinte, congrese, targuri si expozitii" in cadrul
proiectului, POSDRU/151/6.3/G/135156;
2015 – lector practica formator „Organizator conferinte, congrese, targuri si expozitii" in cadrul
proiectului, POSDRU/151/6.3/G/135156;

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Utilizarea instrumentelor si tehnicilor topo-geodezice pentru rezolvarea unor teme de inginerie în
domeniu, sunt autorizat A.N.C.P.I. categoria B;
Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer;
AutoCad, Toposys, Mapsys, Caltop, ArcGis

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

design
Membru în comunităţi ştiinţifice recunoscute:
2008 – membru OGR (Organizatia Geodezilor din Romania)
2015 - membru BeNA (BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION)
2018 – membru extern al Academiei Maghiare
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Permis de conducere

Informaţii suplimentare

ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ:
Participare la:
- peste 20 Simpozioane Naţionale şi Internaţionale.
Cărţi şi manuale publicate:
- 1 carte în editura Grinta Cluj Napoca;
- 2 cărţi în editura Risoprint Cluj Napoca;
- 5 manuale/indrumatoare de laborator si practica în Seria Didactica Alba Iulia.
Lucrări ştiinţifice publicate:
- 27 lucrări publicate în reviste ştiinţifice naţionale;
- 10 lucrări ştiinţifice publicate la manifestări ştiinţifice internaţionale.
Proiecte de cercetare/dezvoltare:
- 3 proiecte de cercetare ştiinţifică:

Realizari stiintifice reprezentative – Contracte de cercetare
I. Proiecte câştigate prin competiţie:
1.

UCC – măsurători topo – geodezice în incinta S.E. Mureș, contract nr. 270/20.11.2006 beneficiar S.C. Electrocentrale
Bucureşti S.A. – Sucursala Electrocentrale Mureş – Director de proiect;

2.

UCC Măsurători Topo-Geo la CTE Iernut, contract nr. 13/2005, beneficiar S.C. Electrocentrale Bucureşti S.A. –
Sucursala Electrocentrale Mureş – Director de proiect;

II. Proiecte de cercetare:
1.

Responsabil logistică în cadrul proiectului Finanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară: „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării
societăţii bazate pe cunoaştere ”Domeniul major de intervenţie: “Calitate in invatamantul superior” „Reţea de colaborare
universitară online în scopul dezvoltării capacităţii de a furniza competenţe superioare în domeniul geodeziei” Cod
Contract: POSDRU/86/1.2/S/63140 – Expert pe termen lung (2 ani); Beneficiar: Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti,
Buget proiect - 9.888.027 lei, Data demarare proiect - 1 octombrie 2010, Perioada de derulare proiect - 24 luni;

2.

Lector programe remediale COR 235104 in proiectul privind Învăţământul Secundar (ROSE), din schema de granturi
necompetitive, titlul sub-proiectului fiind “Dezvoltare, afirmare, reusita la inceputul studentiei (DARIS), acord de grant nr.
91/19.12.2017, Beneficiar: Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, valoarea totală a proiectului fiind de 675.000 lei,
Proiect in derulare, durată de implementare a proiectului fiind de 36 de luni.

3.

Expert dezvoltare si pilotare curs „Program antreprenorial in Măsurători terestre și cadastru” P2, Proiect cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020; Axa Prioritara 6 - Educație și competențe. Codul
proiectului: POCU/379/6/21/124185; Titlul proiectului: “CEO Antreprenor – Competitivitate, Excelență, Oportunitate!” Valoarea
totala a proiectului: 7.907.608.,06 lei. Data demarare proiect: 01.09.2019 - 30.06.2021;

Recunoașterea contribuțiilor științifice
I. Membru Extern al Academiei Maghiare de Științe din Ungaria (Magyar Tudományos Akadémia).

Data,
18.02.2021

Conf.univ.dr.ing. KONCSAG Magdolna Éva
Semnătura,
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