Curriculum vitae
Europass
Nume / Prenume

Norbert-Szabolcs, SUBA

Adresă

str. Fagului nr. 8, bl. D68, et.IV, ap.17, 410310 Oradea, Bihor, România

Telefon

Mobil: +40740590098

Fax
E-mail

suba_norbert@yahoo.com

Naţionalitate
Cetățenia

maghiară
română

Data naşterii

20 aprilie 1984

Sex

masculin

Locul de muncă vizat / Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură,
Domeniul ocupaţional Departamentul de Cadastru şi Arhitectură / șef lucrări

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

octombrie 2015 - în prezent
șef lucrări
Titular la disciplina Automatizarea lucrărilor topografice (curs și laborator)
Titular la disciplina Automatizarea lucrărilor în cadastru (curs și laborator)
Titular la disciplina Modelare cartografică (curs și laborator)
Titular la disciplina Instrumente geodezice și metode de măsurare I (laborator)
Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcţii, Cadastru şi Arhitectură, str. B.Şt. Delavrancea nr.
4

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar

Perioada

iulie 2015 - în prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

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

inginer geodez / administrator
Servicii de consultanță în inginerie
Realizarea proiectelor topografice necesare întocmirii proiectelor de fezabilitate şi proiectelor de
alimentare cu apă, realizarea sistemelor de canalizare, precum şi a lucrărilor de infrastructură
Tehnici digitale de realizare a planurilor
Utilizare aparatură geodezică
Lucrări de topografie inginerească
GisTopo Consult SRL-D, Oradea, str. Gen. L. Mociulschi nr. 12
inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru
februarie 2009 – septembrie 2015
preparator universitar / asistent universitar
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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

Seminarii la disciplina Automatizarea lucrărilor topografice
Seminarii la disciplina Automatizarea lucrărilor în cadastru
Seminarii la disciplina Tehnica preluării informaţiilor terestre
Seminarii la disciplina Întocmirea expertizelor tehnice
Seminarii la disciplina Instrumente geodezice și metode de măsurare I și II
Seminarii la disciplina Aplicații soft pentru topografie și cadastru
Seminarii la disciplina Geodezie matematică – proiect
Seminarii la disciplina Modelare cartografică
Seminarii la disciplina Grafică inginerească
Universitatea din Oradea, Facultatea de Construcţii şi Arhitectură, str. B.Şt. Delavrancea nr. 4
Învăţământ universitar
august 2014 – iunie 2015
inginer geodez
Realizarea proiectelor topografice necesare întocmirii proiectelor de fezabilitate şi proiectelor de
alimentare cu apă, realizarea sistemelor de canalizare, precum şi a lucrărilor de infrastructură
Lucrări de topografie inginerească
Lucrări de cadastru
Tehnici digitale de realizare a planurilor
Utilizare aparatură geodezică
B.I. Buda Aurelian Stelian – geodez, Oradea, str. Gen. L. Mociulschi nr. 12
inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru
octombrie 2005 – februarie 2009
operator topograf
Realizarea proiectelor topografice necesare întocmirii proiectelor de fezabilitate şi proiectelor de
alimentare cu apă, realizarea sistemelor de canalizare, precum şi a lucrărilor de infrastructură
Lucrări de cadastru
Tehnici digitale de realizare a planurilor
Utilizare aparatură tip staţii totale şi GPS
S.C Gissystem 002 S.R.L, str. Cap Pod Decebal nr. 2, Satu Mare, jud. Satu Mare
inginerie geodezică – măsurători terestre și cadastru

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

decembrie 2015
Certificat de absolvire – Manager Proiect (cod COR 242101)
Ministerul Educației și Cercetării Științifice , Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
septembrie 2015
Certificat de absolvire – Competențe antreprenoriale
Ministerul Educației și Cercetării Științifice , Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și
Persoanelor Vârstnice
martie 2014
Certificat de absolvire – Specializare soft GIS și bănci de date urbane
SC Geotop SRL

februarie 2014
Certificat de absolvire – Surveying equipment: Total Stations, GPS equipment, Terrestrial Laser
Scanner, Office software for surveying: Trimble Business Center, Trimble Real Works
SC Giscad SRL (Trimble Authorized Trainer)
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Titlul tezei
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2009-2013
Doctor în științe inginerești – Inginerie Civilă - specializarea Geodezie, Fotogrammetrie, Cartografie
și Teledetecție
Tehnologii noi în achiziţia, prelucrarea şi transmisia datelor pentru poziţionarea 3D
Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Facultatea de Geodezie – Studii Universitare de
Doctorat

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitate de Stat

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2002 - 2007
Diplomă de Licenţă

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

topografie, geodezie, fotogrammetrie, urmărirea comportării construcţiilor, teoria prelucrării
măsurătorilor geodezice, automatizare lucrărilor în topografie/cadastru, tehnici geodezice spaţiale
Universitatea din Oradea, universitar, Facultatea de Arhitectură şi Construcţii
Universitate de Stat

1998-2002
Diplomă de bacalaureat şi Diplomă de competenţe profesionale (Ajutor analist programator)
matematică - informatică
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Oradea - preuniversitar

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

maghiară

Limba străină cunoscută
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

Italiană

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

Germană

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Aptitudinea de a pune în practică proiecte europene, de a lucra în parteneriat
Aptitudine de lucru în echipă, precum și coordonare echipe de lucru
Operare echipamente geodezice (staţii totale, sisteme GPS, scannere laser terestre etc.)
Prelucrarea şi reprezentarea datelor geodezice
Operare PC şi IT
Operare programe de prelucrare a datelor geodezice şi a întocmirii planurilor şi a hărţilor, (utilizator
Microsoft Office, utilizator software de specialitate Toposys, Mapsys, Trimble Business Center, Trimble
Total Control, Terramodel, Leica Office Tools, ArcGis, Geomedia, Trimble RealWorks, Autocad)
Aptitudini de configurare și mentenanță rețele de calculatoare
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Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Membru extern al Academiei de Științe din Ungaria
Membru al Societății Maghiare Tehnico-Ştiinţifice din Transilvania, România
Pers. fizică autorizată de ANCPI să execute lucrări de cadastru, geodezie și cartografie, cat. D
Expert tehnic: Valorificarea patrimoniului cultural bihorean – Bazinul Crisul Repede – 2010 – EEA
GRANTS
Expert tehnic: Promovarea bisericilor de lemn din țara Beiușului și specializarea resurselor umane
implicate în domeniul conservării și promovării patrimoniului cultural, din cadrul comunităților locale –
2011 – EEA GRANTS
categoria B din 02.2004

Informaţii suplimentare Persoană de contact: prof.univ.dr.ing. Aurora Mancia, tel. +40721256514

Persoană de contact: prof.univ.dr.ing. Petre Iuliu Dragomir, tel. +40744650594
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