
 
 

 

 

Curriculum vitae 

 

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume OBRAD CIPRIAN-IOAN 

Adresă(e) Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie, 
Departamentul de Sociologie, B-dul Vasile Pârvan nr.4., Timişoara, România 

Telefon(oane) 

E-mail(uri) 

Naţionalitate(tăţi) 

Data naşterii 

Sex 

Locul de muncă vizat Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Psihologie, Universitatea de 
Vest din Timișoara 

Experienţa profesională  

 
Perioada 

 
2018– prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Instruire educaţională prin susţinerea de cursuri la disciplinele: Metode si tehnici de 
cercetare în sociologie, Metode de cercetare avansată, Etică și Responsabilitatea 
socială corporativă, evaluarea şi examinarea studenţilor, activităţi de practică a 
studenţilor, coordonarea de lucrări de licenţă şi dizertaţie, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Timişoara, 
Bul. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 2007– 2018 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar doctor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Instruire educaţională prin susţinerea de cursuri la disciplinele: Metode si tehnici de 
cercetare în sociologie, Metode de cercetare avansată, Etică și Responsabilitatea 
socială corporativă, Practica in departamente de R.U, evaluarea şi examinarea 
studenţilor, coordonarea activităţii de practică a studenţilor, coordonarea de lucrări 
de licenţă, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Timişoara, 
Bul. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 



Perioada 2003 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat Sociolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Elaborare şi concepţie studii, analiza statistică şi interpretare, raportare 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Vivid Research s.r.l. Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Studii de piață, sondarea opiniei publice 

Perioada 2002 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Instruire educaţională prin susţinerea de seminarii la disciplinele: Sociologia opiniei 
publice, Sociologia organizaţiilor şi a conducerii, Metode şi tehnici de cercetare, 
Metodologia cercetării sociologice , evaluarea şi examinarea studenţilor, coordonarea 
activităţii de practică a studenţilor, etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Timişoara, 
Bul. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1999 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar titular 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Instruire educaţională prin susţinerea de seminarii la disciplinele: Sociologia opiniei 
publice, Sociologia organizaţiilor şi a conducerii, Proiecte de anchetă ,Sociologia 
culturii, evaluarea şi examinarea studenţilor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Timişoara, 
Bul. V.Pârvan nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 
Educaţie şi formare 

1998 – 1999 
Preparator universitar titular 
Seminarii la disciplinele: Sociologie rurală, Politologie, Istoria culturii şi civilizaţiei 

 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara 
Învăţământ superior 

Perioada 
Calificarea / dilpoma obţinută 
ciplinele principale studiate 

/competenţe profesionale 
dobândite 
Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

2013 
Doctor în Sociologie 
Resursele umane în organizaţii, Sociologia organizaţiilor şi a conducerii, Etică şi 
responsabilitate socială corporativă, Metode şi tehnici de cercetare în sociologie 

 
Universitatea de Vest din Timişoara 

EQF8 



Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Management şi Marketing Agroalimentar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Management şi Marketing agroalimentar, Metode şi tehnici de cercetare în 
sociologie, Cercetări de marketing, Comportamentul consumatorului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului din Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 8 

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Studii Aprofundate în Științe Politice și Administrative 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Sociologie politică, Comunicare politică, Doctrine politice, Marketing electoral 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 7 

Perioada 1993-1998 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Sociologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

Specializarea Sociologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 6 

Alte specializări 
 

Perioada 2007-2009 

Calificarea / diploma obţinută Master în Sociologia muncii și comportamentului organizațional 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Organizaţii, organizare şi comportament organizaţional, Atitudini, motivaţie şi 
motivare în muncă, Leadershipul şi procesul decizional la nivel organizaţional, 
Conflict şi negociere. Relaţii de muncă şi dialog social, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

EQF 7 



 

 
Perioada 

Denumirea programului de 
formare 

 
Numele și tipul furnizorului de 

formare 
 

 
Perioada 

 

 
2013 
Promovarea integrității și responsabilității sociale în România 

 

 
Transparency International-Romania (TI-Ro), in parteneriat cu GDSI Irlanda și 
Softwin Romania 

 
2001 

Calificarea / diploma obţinută Atestat în Statistică Socială    

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ 

Universitatea Babeş – Bolyai Cluj, Facultatea de Ştiinţe politice 
 

Perioada 2000 
    

Calificarea / diploma obţinută Atestat în SPSS     

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Brainbench Company, Chantilly, VA, U.S.A., www.brainbench.com 
 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

     

Limba(i) maternă(e) Română 
    

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 
     

Autoevaluare Înţelegere  Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C1 B2 B2 B2 B2 

Limba italiană B1 B1 B1 A2 A2 

Limba franceză A2 A2 A2 A1 A1 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 

 

 

Spirit de echipă, abilitate de comunicare, relaționare, capacitate de analiză și 
sinteză, fundamentate şi pe experienţa didactică 1998 - prezent 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

Coordonare echipe de cercetare, coordonare teren, operatori calculator 

Între 1995 şi 2003 am fost colaborator şi coordonator zona de Vest pentru C.U.R.S. 
S.A. Bucureşti, iar din 2003 – prezent, am coordonat şi coordonez la nivel local, 
regional și național, sondaje de opinie și studii de piață pentru Vivid Research 
Timişoara, Alpha Research Timişoara 

 

Competenţe şi aptitudini de 
 

Expertiză în SPSS, experienţă în ANTCONC, CONCORDE, experienţă în folosirea 
 

http://www.brainbench.com/


utilizare a calculatorului pachetului Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe Photoshop, 
Adobe Lightroom 

 
 
 

Alte competenţe şi aptitudini Experienţă în vânzări servicii de publicitate şi studii de piaţă 
Fotografie 
Trainer acreditat pentru Romania pentru Silva UltraMind International 

 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 
 

 

Participarea la contracte de 
cercetare sociologică/Activităţi 
de management de proiect și 

coordonare programe 

2016 
Coordonarea și realizarea unui studiu de impact al proiectului și a unei propuneri 
privind îmbunătățirea politicilor publice la nivel local , în proiectul ”Consiliere și 
formare pentru dezvoltarea tinerilor din medii vulnerabile” proiect finanțat de 
Fondul Român de Dezvoltarea Socială - PEH 030 

 
 

2015, august-decembrie 
 

Expert pe termen lung, responsabil practica studenti în proiectul POSDRU “Practică 
pentru studenţii ȋn ştiinţe sociale” Cod contract: POSDRU/189/2.1/G/156168POSDRU, 

Universitatea de Vest din Timișoara 

 

2015, mai-iunie 
 

Cercetare și analiză sociologică privind oportunitatea înființării de clustere sociale 
pentru Proiectul „ Case - Competente antreprenoriale sociale”, proiect cofinanțat 
de Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013,în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi 
Agricultură Timiş (Alpha Research) 

 
2014,septembrie -2015, ianuarie 

Implementare, coordonare culegere date, analiză secundară a datelor statistice, 
analiză cantitativă și calitativă, raportare în cadrul proiectului "Socio-Economic 
Baseline Assessment Of Ticleni Town And Surrounding Areas, Gorj County, 
Romania" (Alpha Research) 

2014 Implementare, analiză statistică și raportare în proiectul “Employee satisfaction 
survey”(Alpha Research si Essential Development Timisoara) 

 
2014, ianuarie 
Analiză statistică şi raportare pentru Proiectul Poles of Cultures" -IPA 
CBCProgrammeRomania– Serbia, în parteneriat cu Institutul Intercultural Timişoara 
şi Primăria Timişoara (Alpha Research) 

 
2013, iulie 
Interpretarea şi analiza cantitativă, analiză calitativă, raportare Proiect FaRInn – 
Facilitarea Inovării Responsable,finanţat prin Programul de Cooperare 
Transnaţională SEE, în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
Timiş (Alpha Research); 



 

2013, mai 
Analiză şi raportare în Studiu privind potenţialul turistic al Regiunii Văilor Crişurilor 
Alb şi Negru, jud. Arad, (Alpha Research) 

 
2013, ianuarie 
Analiză calitativă a datelor provenite din interviuri, raportare în Studiu de impact 
privind implementarea măsurii 142, în colaborare cu Grupul de Acţiune Locală 
Mocroregiunea Văilor Crişurilor Alb şi Negru, jud. Arad (Alpha Research) 

 

2012, mai 
Proiectare instrument de lucru, implementare, analiza statistică, raportare studiu 
cantitativ privind intenţia de vot pentru alegerile locale în municipiul Arad (Alpha 
Research); 

 
2012, mai 
Proiectare, constructie instrumente, raportare analiză calitativă pe bază de focus- 
grupuri privind comportamentul electoral şi percepţia candidaţilor la alegerile 
locale, Timişoara (Alpha Research) 

 

2012, ianuarie 
Implementare şi raportare studiu de piaţă în zona de Vest a României (județele Arad 
si Timiș) pentru a identifica posibilitățile de dezvoltare a firmelor din aceasta zonă, 
precum și disponibilitatea lor de a colabora cu alte firme din același sector de 
activitate (Alpha Research) 

 

2010 – 2011 
Expertiză sociologică privind proiectarea, implementarea și raportarea în cadrul 
proiectului Pos Dru id 39218 “Studiu privind inserţia socio-profesională a 
absolvenţilor de învăţământ profesional şi tehnic”( Centrul Judeţean de Resurse şi 
de Asistenţă Educaţională Arad) 

 

2010 
Expertiză sociologică, în cadrul programului POSDRU/83/5.2./S/47717 RO4 RURALBIZ 
– Iniţiative pentru o dezvoltare rurală durabilă (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară a Banatului Timişoara) 

 

2009, septembrie - decembrie 
Proiectare, implementare, raportare în proiectul intitulat: “Raport cu privire la starea 
socio-economică a localității Roșia Montană”, (Asociația Centrul de Cercetare și 
dezvoltare socio-economică “Munții Apuseni”) 

 

2009, aprilie - septembrie 
Proiectare instrument de lucru, analiza statistică, raportare studiu pe tema: 
“Sănătatea este bunul cel mai de preț”, în cadrul programului Phare nr.2006/018- 
147.01.01.01, privind accelerarea implementării strategiei pentru îmbunătățirea 
situației rromilor (Primăria Deta, Jud. Timiș) 

 

2009, iunie - iulie 
Proiectare instrument de lucru, analiza statistică, raportare studiu”Satisfacţia în 
muncă”, beneficiar SC Company Solutions s.r.l 

 

2009, aprilie – mai 
Proiectare instrument de lucru, analiza statistică, raportare studiu pe tema privind 
Orientarea socio-profesională a elevilor din licee, jud. Timiș, (Centrul European de 
Studii și Aplicații Interdisciplinare, Timișoara); 



 

2008, decembrie 
Analiză statistică primară în cadrul Barometrului de Opinie realizat de către catedra 
de Sociologie – Antropologie(Universitatea de Vest din Timișoara); 

 
2008, octombrie-decembrie 
Implementare și coordonare studiu de piață intitulat – “Analiza sectorului 
automotive din Regiunea Vest”, beneficiar ADR 5 Vest 

 
2008, octombrie 
Proiectare, coordonare, analiză statistică și raportare sondaj de opinie privind 
probleme social-politice şi intenţia de vot pentru alegerile parlamentare, municipiul 
Timișoara, (Sc. Ascensus s.r.l); 

 
2008, februarie - martie 
Sondaj de opinie privind omologarea la nivel naţional a unui test de personalitate, 
realizat în 15 judeţe din România(S.C. Acces Communications s.r.l.), beneficiar SC 
Psihoproiect SRL, Timișoara 

 

2008, februarie - martie 
Sondaj de opinie în cadrul proiectului “Banat 22” – Promovarea celor 22 locuri şi 
evenimente turistice din Banat”, realizat în judeţele Timiş, Caraş – Severin, 
Mehedinţi(Sc. Ascensus s.r.l); 

 

2007, mai-iulie 
Proiectare instrument de lucru, analiza statistica, raportare studiu: “Situatia socio- 
economica a locuitorilor cartierului Kuntz din Timisoara.”, (Asociația Parudimos) 

 

2007 
Elaborare, analiză statistică, raportare sondaj de opinie în cadrul programului “Buna 
guvernare în mediul academic”, Program CEE Trust (Sc. Vivid Research s.r.l. în 
colaborare cu Centrul Euroregional pentru Democrație) 

 
2006, noiembrie - decembrie 
Focus grupuri „Cofee consumption & buying behavior”, Timişoara (Vivid Research); 

 

2006, mai – iunie 
Elaborare, analiză statistică, raportare Sondaj de opinie în cadrul proiectului „Pro 
Communitas”Phare 2003/005-551.01.05/01/21_1 (Sc. Vivid Research s.r.l. în 
colaborare cu Centrul Euroregional pentru Democrație); 

 

2005, decembrie 
Elaborare, analiză statistică pentru cercetarea: “Piaţa concesionarilor auto”, 
Timişoara, decembrie 2005(Sc. Vivid Research s.r.l.) 

 
2005, aprilie 
Elaborare, supervizare studiu „Piaţa materialelor de construcţii şi a materialelor de 
finisaje şi amenajări pentru construcţii”, studiu pe piaţa Timişoara, aprilie, 2005 
(Sc. Vivid Research s.r.l.); 

 

2004- 2005 
Elaborare, analiză şi redactare raport de cercetare al proiectului:„Imaginea 
principalelor laboratoare de analize medicale. Relaţia dintre medicii de familie şi 
laboratoarele de analize”, Timişoara, Arad, 2004-2005(Sc. Vivid Research s.r.l.); 

 

2004 



Elaborare şi analiză statisticăMediabarometru,Timişoara,2004(Vivid Research s.r.l.); 
 

2004, mai 
Proiectare,   coordonare,   analiză în cazul studiului „Studiu privind imaginea 
principalelor mărci de automobile pe piaţa Timişoara”(Sc. Vivid Research s.r.l.); 

 

2003, noiembrie 
Elaborare, coordonare, analiză „Studiu privind comportamentul consumatorilor de 
produse alimentare. Zona Lipovei, Timişoara”(Sc. Vivid Research s.r.l.); 

 

2003, iulie 
Elaborare, coordonare, analiză „Studiu privind comportamentul consumatorilor de 
produse alimentare. Zona Buziaşului, Timişoara”(Sc. Vivid Research s.r.l.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conf.univ.dr. Ciprian Obrad Timişoara, 14.11.2019 



Conf.univ.dr. Ciprian-Ioan OBRAD 

ciprian.obrad@e-uvt.ro, 0732.525.454 

 

Facultatea de Sociologie și Psihologie 

Departamentul de Sociologie 
 

 

 

Scrisoare de motivare a candidaturii 

 
Subsemnatul Ciprian-Ioan OBRAD, lector universitar dr. în cadrul Departamentului 

de Sociologie al Facultății de Sociologie și Psihologie, îmi declar intenția de a candida la 

Consiliul Facultății în care activez în calitate de cadru didactic din 1999. 

Menționez că în ultimii patru ani am făcut parte din Consiliul Departamentului de 

Sociologie, mandat pe care îl continui, fiind ales membru al Consiliului acestui Departament 

începând noiembrie 2019. În toți acești ani am fost implicat în majoritatea activităților 

administrative ale departamentului, activităţi în care am interacționat cu colegii mei din 

departament, dar și cu alte cadre didactice din Facultatea noastră, pentru o cât mai bună 

armonizare a structurilor educative – proces ce dezvoltă abilități de relaționare și negociere. 

În ultimii ani am desfășurat și o intensă activitate de cercetare, finalizată prin multe 

contracte cu parteneri economici locali și naționali, instituții și centre de cercetare. În privința 

activității didactice, rezultatele evaluării studenților au fost printre cele mai bune. 

Cred că toate experiențele și competențele pe care le-am dobândit, fie didactice,fie de 

cercetare sau administrative, pot servi ca bază de pornire pentru o cât mai bună reprezentare  

și susținere a ideilor și intereselor Departamentului de Sociologie, în dialogul deschis și 

transparent cu celelalte departamente. 

Îmi propun ca în această calitate, de membru în Consiliul Facultății să contribui activ 

și obiectiv la deciziile ce propun o activitate academică mai performantă sub toate 

dimensiunile ei: didactică, de cercetare și de promovare a imaginii Facultății noastre, în ideea 

creșterii calității și prestigiului în raport cu Facultățile de profil similare din alte centre 

universitare. 

Cu această intenție, anexez prezenta scrisoare, la dosarul de candidatură pentru 

Consiliul Facultății de Sociologie și Psihologie. 

 

 
 

Vă mulțumesc, Timișoara, 14.11.2019 

mailto:ciprian.obrad@e-uvt.ro,


 

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

 

 
Subsemnatul Obrad Ciprian  Ioan, având funcţia de conferenţiar universitar dr., în 

cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie din cadrul Universității de Vest din 

Timișoara, declar pe propria răspundere că nu am fost colaborator al securităţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Semnătura: ……………………………… Timișoara, 

14.11.2019 


