Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume Boca Liana Luminiţa
Adresa Domiciliu: TEIUŞ, STR. OCTAVIAN GOGA NR. 14, JUD. ALBA
Telefon 0741.756487
e-mail liana.boca@gmail.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 7.08.1984
Stare civilă Căsătorită, un copil

Experienţa profesională
Perioada 1 octombrie 2017 – prezent (1 oct. 2017 – 30 sept. 2019 – plata cu
ora, 1 oct. 2019 – prezent – titular perioada determinata)
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar doctorand, în cadrul Facultății de Științe Exacte și
Inginerești
Activităţi şi responsabilităţi Susținere de activităţi de seminar, laborator, lucrări practice şi de
principale laborator (inclusiv pregătirea acestora) conform programei la diferite
discipline: Informatică economică și Tehnologii web – în anul
universitar 2017 – 2018 și Informatică aplicată, Operare pe calculator,
Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Analiza si
proiectarea sistemelor informatice, Programarea calculatoarelor II și
Arhitectura sistemelor de calcul, Limbaje formale și compilatoare,
Structuri de date – în anul universitar 2018 – 2019, păstrându-se mare
parte din aceste discipline și pentru anii universitari urmatori 2019 –
2020 si 2020 – 2021
Perioada 18.01.2021 – prezent
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Funcţia sau postul ocupat Responsabil activitate de tutorat – Proiectul privind Invatamantul
Secundar; subproiect “Dezvoltare, afirmare, reusita la inceputul
studentiei (DARIS)”
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea activitatilor de tutorat, intocmirea programelor de tutorat
principale si planificarea orelor pe tutori, realizarea indrumarii si a sprijinului
oferit tutorilor, etc.
Perioada 18.01.2021 – prezent; 19.09.2019 – 29.02.2020; 01.02.2019 –
30.06.2019;
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Funcţia sau postul ocupat Lector programe remediale – Proiectul privind Invatamantul
Secundar; subproiect “Dezvoltare, afirmare, reusita la inceputul
studentiei (DARIS)”
Activităţi şi responsabilităţi Realizarea de programe remediale pentru sprijinirea si motivarea
principale studentilor aflati in situatii de risc de abandon; realizarea de activitati
de indrumare si sprijin (tutorat), servicii de consiliere si orientare
profesionala, etc.
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Perioada 1.11.2019 – 31.10.2020
Numele şi adresa angajatorului Comuna Santimbru
Funcţia sau postul ocupat Voluntar in cadrul Bibliotecii Comunale Santimbru
Activităţi şi responsabilităţi Organizarea diferitelor intalniri culturale (pe diferite teme), sustinerea
principale de activitati social-educative pentru tinerii de pe raza comunei
Santimbru, colaborarea cu cadre didactice ale Scolii Gimnaziale
“Iancu de Hunedoara” Santimbru, realizare de materiale promotionale
sau pentru expunere in biblioteca, etc.
Perioada 1 ianuarie 2016 – 30 septembrie 2018
Numele şi adresa angajatorului Primăria Comunei Sîntimbru
Jud. Alba, Comuna Sîntimbru, sat Sîntimbru, str. Blajului nr 187
Funcţia sau postul ocupat Referent de specialitate, Responsabil urbanism și amenajarea
teritoriului
Activităţi şi responsabilităţi Eliberarea Certificatelor de Urbanism şi a Autorizaţiilor de construire
principale sau desfiinţare conform legislaţiei în vigoare, Realizarea Proceselor
verbale de recepţie la terminarea lucr[rilor conform legislaţiei în
vigoare, comunicare informaţii, date statistice în funcţie de solicitări,
verificarea documentelor, a documentațiilor tehnice și obținere de
avize pentru lucrările de investiții ale administrației publice locale
Perioada noiembrie 2016 – septembrie 2017
Numele şi adresa angajatorului Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba iulia
Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare – doctorand domeniul informatică - baze de date
/ lingvistică computaţională în cadrul proiectului CNCS – UEFISCDI
PN-II-RU-TE-2014-4-2785: Universals and variants of English and
Romanian business metaphors. A corpus-based conceptual mapping
of contemporary journalese
Activităţi şi responsabilităţi Crearea unei baze de date ce conține 2 corpusuri cu articole din zona
principale de business apărute în ziare din România și Marea Britanie în
perioada 2012 – 1016, cercetare în domeniul lingvisticii
computaționale, scrierea de lucrări în urma cercetărilor efectuate și
publicarea acestora
Perioada 22 aprilie 2014 – 1 ianuarie 2016
Fără ocupaţie
Perioada 22 aprilie 2011 – 22 aprilie 2014
Funcţia sau postul ocupat Concediu pentru îngrijirea copilului
Perioada Februarie 2011 – 22 aprilie 2011
Concediu prenatal
Perioada 1 septembrie 2010 – februarie 2011
Perioadă de inactivitate în urma reorganizării firmei şi desfinţării
postului ocupat
Perioada 20 mai 2008 – 1 septembrie 2010
Numele Realmedia Network
Adresa angajatorului str. Madrid nr. 22, Timişoara, jud. Timiş
Domeniul de activitate al firmei Firma Realmedia Network deţine portalul www.imobiliare.ro.
Această firmă oferă diferite servicii agenţiilor imobiliare din toata
ţara; de asemenea pune la dispoziţia agenţiilor şi un soft de gestiune a
bazei de date, ImoAdmin. Firma oferă servicii şi persoanelor
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particulare - introducerea de anunţuri de proprietăţi de
vânzare/închirere pe portalul imobiliare.ro, contra cost.
Funcţia sau postul ocupat Suport tehnic pentru clienţi:
Activităţi şi responsabilităţi - răspundeam întrebărilor clienţilor (e-mail şi telefon) cu privire la
principale serviciile oferite de firmă;
- rezolvam problemele tehnice ale clienţilor: de ex. diferite erori ale
programului imoAdmin (soft pentru gestionarea bazei de date);
instalare soft, mutare pe un alt calculator a serverului ImoAdmin,
restaurare a bazei de date şi altele;
- testarea serviciilor firmei şi trimiterea problemelor apărute către
diferite departamente în funcţie de tipul problemei;
- editare de informaţii în sistemul ERP al firmei:
- colaborare cu departamentul de Marketing pentru newsletterul
săptamânal trimis clienţilor: trimitere cerinţe tehnice, verificare
conţinut newsletter, trimitere informaţii finale către departamentul de
Design;
- realizare tutoriale scrise şi video (Adobe Captivate);
- administrarea site-ului departamentului: urcarea pe site a
articolelor, newsletterelor, tutorialelor (Kayako);
- calitate pe portal: anunţuri cu preţuri reale, care să respecte termenii
şi condiţiile de publicare impuse de imobiliare.ro.
Perioada
Numele
Adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Martie 2004 – Mai 2007
Liga Studenţilor din Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Alba Iulia, Strada: Gabriel Bethlen Nr.5
Am reprezentat Asociaţiile studenţeşti din Alba Iulia în Senatul
Universităţii (Liga Studenţilor Universitatea 1 Decembrie 1918 si
Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi din Romania).
Am fost studentul de legătură între studenţi, Serviciul Social şi
Conducerea Universităţii.
Am organizat alegerile studenţilor reprezentanţi în Consiliile
facultăţilor şi Senatul Universităţii.
Ca membră a departamentului Relaţii Publice am creat afişe şi pliante
pentru diferite activităţi.

Educaţie şi formare
Perioada octombrie 2016 – prezent – Doctorat
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea ”Tehnică” din Cluj Napoca
învăţământ Școala doctorală Automatică și calculatoare
Domeniul de doctorat Calculatoare și tehnologia informației
Tema: ”Dezvoltarea de tehnici pentru cartografierea metaforelor din
limbajul contemporan folosit în zona de business”
Coordonator ştiinţific: Dădârlat Vasile Teodor
Perioada 2007 – 2009 – Master
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “Politehnica” Timişoara
învăţământ Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Specializarea: Sisteme automate
Lucrare de dizertaţie, domenii „Modelarea unor sisteme neliniare într-un mediu de dezvoltare a
de interes sistemelor mulți-agent”
Sisteme mulți-agent, teoria sistemelor, fractali.
Perioada 2003 – 2007
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia
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învăţământ
Calificarea
Lucrare de liceență, domenii de
interes

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Calificarea/Diploma obţinută

Facultatea de Ştiinţe, specializarea Informatică
Informatician
„Modelarea sistemelor dinamice la limita de stabilitate și aplicații în
practică”
Teoria sistemelor, Teoria haosului, fractali, criminalitatea informatică
(cu lucrarea „Criminalitatea informatică” am participat la o sesiune
de comunicări în anul 2005)
1999 – 2003
Liceul Teoretic Teiuş cu clasele I-XII
Profil Matematică – Informatică
Diploma de BAC şi Atestat în Informatică (Ajutor programator)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Engleză: Citire si înţelegere – Avansat; Scriere – Mediu; Vorbire –
Mediu
Competenţe şi aptitudini Am organizat un concurs de fotografie în contextul anului Centenar –
organizatorice 2018
Am organizat diferite întâlniri culturale pe diferite teme (Ziua
Europei, Ziua Cărții, Mica Unire – 24 Ianuarie, Marea Unire – 1
Decembrie) la care au participat copii din clasele I-VIII
Am participat la un training de formare de Lideri – 2006.
Am reprezentat studenţii în faţa conducerii universităţii.
Am organizat alegerile studenţilor reprezentanţi în Consiliile
facultăţilor şi Senatul Universităţii.
Am organizat o strângere de fonduri în scopuri caritabile şi am
organizat activităţile copiilor din mai multe tabere de vară.
Competenţe şi aptitudini - MS Office (Word, Excel, Power Point)
tehnice - Support Suite – de la Kayako (platformă special dedicată
departamentelor Customer Care sau care oferă suport tehnic - ajută la
gestionarea e-mail-urilor clienților, Live Support, site, rapoarte).
- Pinnacle Studio
- HTML, PHP
Permis de conducere Categoria B
Hobby-uri Lectura
Arhitectura locală
Să scriu poveşti pentru copii
Călătoriile
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