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Informaţii personale
Nume / Prenume CUIBUS Octavian - Petru

Adresă Str. Traian, nr. 43, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cod poștal 400046, Romania
Telefon Mobil: +40 743706032
E-mail Octavian.Cuibus@aut.utcluj.ro

Naţionalitate Română

Data naşterii 14 septembrie 1985

Sex masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Șef lucrari, poziţia 37.

Experienţa profesională

Perioda octombrie 2016 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Programator

Activităţi şi responsabilităţi principale Dezvoltare de aplicații software
Numele şi adresa angajatorului Cloudflight Romania SRL, str. Henri Barbusse, nr 44-46, Cluj-Napoca, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Programare / IT

Perioda iulie 2015 – octombrie 2016
Funcţia sau postul ocupat Inginer IT

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrare sisteme software, calculatoare și construire de mici aplicatii
Numele şi adresa angajatorului Complex Consult S.R.L., Str. Traian, nr. 43, Cluj-Napoca, Romania

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrare IT

Perioda august 2013 – iulie 2015
Funcţia sau postul ocupat .NET developer

Activităţi şi responsabilităţi principale Software development (applicatii web), frontend și backend
Tehnologii folosite: Html/CSS/JavaScript, jQuery, WebForms, ASP.Net, C#, MS SQL, MVC4; 
Windows/WCF services; TFS/Jira
Responsibilități: dezvoltare, instalare de servicii, deploy

Numele şi adresa angajatorului RIA Solutions Group, Str. Racoviță, nr. 33, Cluj-Napoca, Romania
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Web development

Perioda october 2011 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de laborator si proiect la materiile: Inginerii software de programare (OOP/Java, UML), Sisteme 
de timp real, sisteme de control distribuit; Prelegeri de curs la materia Sisteme de Control Distribuit.
Activități de mentorat pentru studenti în vederea elaborării lucrării de licență
Cercetare științifică în domeniul Ingineria sistemelor.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, cod postal 400114, Cluj-Napoca,
România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic și de cercetare

Educaţie şi formare

Perioada octombrie 2008 – iunie 2013
Calificarea / diploma obţinută Student la facultatea de fizică



Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Mecanică, Mecanică cuantică
Electricitate și magnetism, Electrodinamică
Optică, Spectroscopie și laseri

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj-Napoca

Perioada 2009-2012
Diploma obţinută Diplomă de doctor în ştiinţe inginereşti

Titlul tezei de doctorat Controlul cooperativ al vehiculelor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Perioada Octombrie 2004 - Iunie 2009
Calificarea / diploma obţinută Inginer automatist

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Perioada februarie 2009 - august 2009
Calificarea / diploma obţinută Elaborarea lucrării de licență cu tema „Waste to energy optimization”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ ABB Corporate Research, PS-PD department, Brown Boveri Strasse 6, Baden, Switzerland

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba maternă Română
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de adaptare la medii multiculturale, dobândită prin experiența unui stagiu (bursă de 
studii și cercetare) efectuat în Elveția în februarie – august 2009

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- abilități de leadership și management, dobândite prin participarea la cursuri de leadership și 
management (2 module), oferite de CODECS – The Open University

- spirit organizatoric, dobândit ca membru al organizației Naționale Cercetașii României (2007-
2009)

- abilități de fundraising și managementul resurselor umane, dobândite prin participarea la 
trainingul organizat de Fundraising Consulting SRL (octombrie 2007)

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

- pachetul Microsoft Office™ (Word™, Excel™, Power Point™)
- prelucrări grafice (Photoshop™)
- aptitudini de programare: Java, Realtime Java, Jamaica

Permis de conducere Categoria AB


