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 Informatii personale 
 

Nume/Prenume  ROŞCA MIRCEA AUGUSTIN 

Adresa  Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea Transporturi 

Splaiul Independenţei 313 

 

Telefon 

E-mail 

Naţionalitate 

 (+40) 21 4029 54 

mircea.rosca@upb.ro  

Română 

 

Data nasterii  07.03.1977 
 

 

 Experienta profesionala  

Perioda  10.2014-prezent 

Functia sau postul ocupat  Șef de lucrări 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Conducere activităţi de curs şi laborator la disciplinele: Tehnici de programare în transporturi 
(program licență, anul II), Amenajări urbane şi software pentru planning şi design (program master 
Transport și trafic urban) 

Conducere activităţi de laborator şi seminar la disciplinele: Fluxuri de trafic (program master 
Transport și trafic urban), Sisteme integrate GIS/GPS (program licență, anul II) 

 

Îndrumarea studenţilor la proiecte de diplomă şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice studențești 

Participare în echipele de elaborare a contractelor de cercetare în domeniul ingineriei transporturilor 
în cadrul Centrul de Cercetare, Proiectare şi Consulting în Transporturi 

Membru în Consiliul profesoral al Facultatii Transporturi  

Coordonare laborator de informatică cu toate responsabilitățile aferente (instalare 
software,depanare hardware) 

Creare şi actualizarea site-ul web al Departamentului Transporturi, trafic şi logistică 
www.ingtrans.pub.ro 

 

   

Perioda  03.2004-2014; 10.2001- 03.2004 

Functia sau postul ocupat  Asistent universitar; Preparator universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Conducere activităţi de curs şi seminar la disciplinele: Tehnici de programare 

Conducere activităţi de proiect şi seminar la disciplinele: Fluxuri de trafic, Modelare matematică şi 
simulare cu calculatorul (program master Transport și trafic urban), Sisteme de transport (program 
licență, anul III), Managementul întreprinderilor de transport 

Îndrumarea studenţilor la proiecte de diplomă şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice studențești 

Participare în echipele de elaborare a contractelor de cercetare în domeniul ingineriei transporturilor 
în cadrul Centrul de Cercetare, Proiectare şi Consulting în Transporturi 

Coordonare laborator de informatică cu toate responsabilitățile aferente (instalare 
software,depanare hardware) 

Creare şi actualizarea site-ul web al Departamentului Transporturi, trafic şi logistică  

 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Politehnica din Bucureşti - Facultatea Transporturi, Departamentul Transporturi, trafic 
şi logistică 

mailto:mircea.rosca@upb.ro
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Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior de stat 

   
 
 

Perioda  2001-prezent 

Functia sau postul ocupat  CSIII 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Lucări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale/ naţionale şi publicate -anexata  

Participare la elaborarea contractelor de cercetare din domeniul transporturilor  

Programul / Proiectul Perioada 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători, PN-III-P1-1.1-MC-2017, nr.317 din 
15.12.2017 Director de proiect  

02.2018 

Proiecte de mobilitate pentru cercetători, PN-III-P1-1.1-MC-2017, nr.3 din 
26.10.2017 Director de proiect 

11.2017-
12.2017 

Cercetări pentru estimarea şi creşterea performanţelor de siguranţă intrinsecă a 
reţelelor traficului urban – SAFENET, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1439 

2012-2014 

ACROSSEE - Accessibility improved at border CROSing for the integration of South 
East Europe - SEE/D/0093/3.3/X- funded by the European Regional Development 
Fund 

2012-2014 

Retea Nationala de Formare CONtinua a CadrelOR Didactice din Invatamantul 
Preuniversitar Profesional si Tehnic – CONCORD, POSDRU/87/1.3/S/61397 

2010-2013 

Freight and logistics advancement in central/south-east europe - validation of trade 
and transport processes, implementation of improvement actions, application of co-
coordinated structures, 2CE189P2 

2010-2012 

Simulare trafic în vederea amenajării accesului în ansamblul comercial 
POLICOLOR, 175/02.07.2010 

2010 

Educaţie civică pentru colectarea selectivă a deşeurilor în campusurile universitare, 
PNCDI, 92110/1.10.2008 

2008-2011 

Studiu de trafic pentru transportul judeţean de persoane, Consiliul jud.Dolj, 
826/11.11.2009 

2009-2010 

Asigurarea nevoilor de mobilitate a salariaţilor şi clienţilor „PETROM CITY”, finanţat 
de PETROM OMV România 

2009 

Servicii de trafic, SEARCH Corporation 3561/2.03.2008 20082009 

Studii avansate de elasticitate aplicată din perspectivă multidisciplinară, asistate de 
calculator – UMC - CNCSIS 97/ 01.10.2007 

2009 

Promovarea MObilităţii urbane DURabile în municipiul Bucureşti, proiect CEEX, cu 
ANCS 104/03.10.2005 

2005-2007 

Soluţii interdisciplinare convergente în amenajarea TERItoriului şi în structurarea 
sistemului de TRANSport, orientate către dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii, 
proiect CEEX, cu ANCS, 122/10.10.2005 

2005-2007 

Stabilirea corelaţiilor dintre mărimea şi structura parcului activ de locomotive şi 
vagoane în transportul feroviar de marfă, proiect AMTRANS, cu MEC-PNCDI, 
7C14/1/2004 

2004-2006 

Cercetări privind proiectarea şi realizarea unei platforme logistice virtuale pentru 
structurarea logisticilor integrate în România, REANSIN, 2076/01.10.2004  

2004-2006 

Soluţii pentru creşterea atractivităţii transportului public urban. Studiu de caz pentru 
Bucureşti şi aria metropolitană (7C03/09.09.2004 program AMTRANS) 

2004 –206 

Contract for Consultants’ Services on Management Assistance and Institutional 
Development Requirement for the Railway Modernization Project of  Bucharest- 
Constanta Line, no. ROM-P3A/C-002, cu Oak Leaf International, Inc., agent al 
PADECO CO. Ltd., nr. 22/30.07.2003 

Iulie 2003 

Contract for Consultants’ Services on Management Assistance and Institutional 
Development Requirement for the Railway Modernization Project of  Bucharest- 
Constanta Line, no. ROM-P3A/C-002, cu Oak Leaf International, Inc., agent al 
PADECO CO. Ltd., nr. 9/14.05.2003 

Mai 2003 

Transportul durabil – componentă esenţială a societăţii mileniului III – Logistici 
urbane integrate şi amenajarea teritoriului, grant CNCSIS, contract 
33552/01.07.2003, nr.temă: 55,cod program CNCSIS: 541 

2003 

Proiectarea, realizarea şi analiza rezultatelor unor sondaje de piaţă destinate 
proiectării adecvate a mersului de tren 2004, în special pentru trenurile de rang 

2003 
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superior, în funcţie de preferinţele călătorilor şi definirii percepţiei de către călători a 
modului de transport feroviar, beneficiar SNTFC – CFR CALATORI S.A.,  2/169 din 
21.03.2003, 

Soluţii convergente pentru limitarea congestiei şi a efectelor poluante ale traficului 
în marile aglomerări urbane, proiect prioritar în cadrul PNCDI- AMTRANS, 
beneficiar  MECT, 3C02/26.08.2002 

2002-2004 

Cercetări privind calitatea în serviciile de transport, beneficiar MEC, 526/15.06.2000 2000-2001 

Cercetări privind dezvoltarea sistemului de transport public colectiv de persoane în 
jud. Ilfov în corelaţie cu cel din Municipiul Bucureşti şi cu specificităţile spaţiale şi 
structurale ale mediului socio-economic,beneficiar ANSTI, 172/17.02.1999/B1 

1999–2000 

De la integrarea modurilor de transport în corelaţie cu mediul  socio-economic la 
logistica transporturilor, Grant Banca Mondială, C 5.1/96 

1997-2000 

 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Politehnica din Bucureşti - Centrul de Cercetare, Proiectare şi Consulting în 
Transporturi 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior de stat 

   

Perioda  08.2000 – 09.2001 

Functia sau postul ocupat  Inginer stagiar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

 Stagii specifice în ingineria transporturilor 

Numele si adresa angajatorului   S.N.T.F.M.  CFR Marfă SA - Sucursala Bucureşti 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

 transport feroviar de marfă 

 
 
 
 

 Educatie si formare 
 

   

Perioda  28-30.11.2017 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma participare curs 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Introduction to macroscopic network modelling with PTV Visum 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 PTV (UK) Ltd.Wellington House Birmingham International Park, United Kingdom 

 

   

Perioda  2012 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma Doctor in specializarea Ingineria Transporturilor 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Tema „Cercetări privind congestia reţelelor rutiere din aglomeraţiile urbane”, Conducător 
ştiinţific Prof. dr. ing. Şerban Raicu 

 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Transporturi 

   

Perioda  02.2003-07.2003 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma WIFI 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 1. Management general si strategic 
2. Marketing 
3. Productivitate, Calitate si Cultura de firma  
4. Management financiar, Controlling si Costing  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Radacons, partener al Institutului pentru Dezvoltare Economica WIFI din Austria 
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Perioda  10.2000 – 07.2001 

Calificarea / diploma obtinuta  Studii aprofundate “Logistica Transporturilor” 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Logistica Transporturilor, Simularea sistemelor de trafic, Cercetări operaţionale, Managementul 
logisticii si ingineriei transporturilor, Ştiinţa comunicării 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Transporturi  

   

Perioda  10.1995 – 07.2000 

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de inginer, Șef de promoție 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Sisteme de transport, Fluxuri în reţele de transport , Sisteme electronice de calcul, Informatica şi 
cibernetica în transporturi, Tehnologii de manipulare, depozitare şi transport, Conducerea 
întreprinderilor de transport, Tehnica circulaţiei trenurilor, Managementul întreprinderilor de transport  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Transporturi  

   
 

 Aptitudini si competente 
personale 

 Limbi straine cunoscute  

Autoevaluare   Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

 Limba engleză  B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

A2 Utilizator elementar B1 Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Spirit de echipa dezvoltat în cadrul proiectelor de cercetare; o bună capacitate de comunicare, 
obţinută ca urmare a experienţei de cadru didactic. 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Conducător în  practica tehnologica a studenţilor 2002-prezent. 

 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

  Software pentru planificarea şi managementul transporturilor şi a traficului (AIMSUN, 
VISUM/VISIM, TRANSCAD); 

 Platformă de simulare numerică pe calculator (ARENA); 

 Utilizare pachete de programe pentru analize spațiale și planificarea transporturilor  

(ArcGIS) 

 Limbaj de programare C; 

 Sisteme de gestiune a bazelor de date (Access); 

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);  

 Web design: HTML; Macromedia Dreamweaver; 

 Aplicaţii de grafică pe calculator(Photoshop, Corel, Adobe InDesign).  

 
 

Informaţii suplimentare  Membru în Consiliul profesoral al Facultăţii de Transporturi 

Membru in Comisia de admitere a Facultăţii de Transporturi din 2005-2007, 2010-prezent; 

Secretar în Comisia de Licenţă 2002-2007;  

Secretar în Comisia de admitere la Master (2010-prezent) 

Secretar la Sesiunile de comunicare ştiinţifică a studenţilor 2003--prezent; 

Membru al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România  
 

Permis de conducere  Categoria B  
 
 
                               Data 15.01.2018      ROŞCA MIRCEA AUGUSTIN  
            


