
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pascu, Talita  

Adresă(e) Bodoni Sandor, nr. 3-5 

Telefon(oane) Mobil: 0743 - 301 778  

  

E-mail ilies_talita@yahoo.com 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 15.04.1986 
  

Sex feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  

Perioada noiembrie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Reperezentant Managementul Calității 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabilitate privind asigurarea că procesele necesare sistemului de management al calității sunt 
stabilite, implementate şi menţinute; raportare către management despre funcţionarea sistemului de 
management al calității şi despre orice necesitate de îmbunătăţire şi pentru a se asigura că este 
promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea referitoare la cerinţele angajatorului. 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu Mureş 
 
Învăţământ universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea unor activităţi de seminar, elaborarea caietelor de seminar, publicarea de studii şi articole 
de specialitate în cadrul unor reviste de specialitate şi în Revista Anale a Universităţii, precum şi în 
volumele unor conferinţe naţionale, conducerea de activităţi studenţeşti ştiinţifice şi practice, 
colaborarea cu colectivul de redacţie al Revistei Anale, secţiunea Geografie 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu Mureş 
 
Învăţământ universitar 

 
Perioada 

 
septembrie 2009 – februarie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Consilier clienţi 

Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea activităţilor specifice domeniului, organizarea riguroasă a agendei de întrevederi, 
contactarea posibililor clienţi, ofertarea produselor companiei, preluarea şi procesarea 
corespondenţei, soluţionarea problemelor ridicate de clienţi, consilierea clientului în alegerea tipului de 
produs, întocmirea documentelor în funcţie de cerinţele clientului şi solicitările regulamentelor interne, 
verificarea corectitudinii documentelor întocmite, evidenţa dosarelor clienţilor, conceperea diferitelor 
adrese către alte organizaţii partenere, evidenţa termenelor ce trebuiesc respectate, informarea 
amănunţită a clientului cu privire la responsabilităţile sale contractuale 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Gratiflara S.R.L. şi S.C. Gratiserv S.R.L., Nr. 1/1,  str. Iuliu Maniu, Tîrgu Mureş 
 

 
Perioada 

 
ianuarie  2009 – iulie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent manager 



Activităţi şi responsabilităţi principale Stabilirea şi organizarea agendei de lucru a Directorului General, redactarea ordinii de zi şi a 
procesului verbal, redactarea corespondenţei şi a ofertelor, urmărirea şi arhivarea corespondenţei, 
traducerea in/din limba engleză (sau altele) a documentelor de prezentare a firmei sau altor 
documente specifice managementului formei, centralizarea normelor interne şi a procedurilor firmei, 
sesizarea necesităţii implementării unor noi metode de lucru, păstrarea unei permanente legături între 
Directorul General şi ceilalţi angajaţi 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

S.C. Cid Design Studio S.R.L., Nr. 4, Str. Evreilor Martiri, 540545, Tîrgu Mureş 
 
Domeniul tipografic 

 
Perioada 

 
noiembrie  2008 – ianuarie 2009 

Funcţia sau postul ocupat Secretar master 

Activităţi şi responsabilităţi principale Statistici privind evidenţa studenţilor şi a personalului unităţii, pregătirea datelor şi statelor de plată 
privind acordarea burselor pentru studenţi, a declaraţiilor lunare, statului de funcţii, fişelor fiscale, 
eliberarea de adeverinţe, preluarea şi furnizarea datelor între/dintre studenţi-cadre-direcţiune-alte 
universităţi, completarea registrelor matricole pentru studenţi (registrul de evidenţă a actelor de 
studii),a foilor matricole, completarea cărţilor de muncă, a carnetelor de student şi de călătorie, 
evidenţa dosarelor personale ale angajaţilor, evidenţa studenţilor, mişcarea studenţilor, participarea la 
pregătirea examenelor de restanţă, de licenţă, de disertaţie, completarea contractelor de muncă şi a 
dosarelor de pensionare, relaţii cu publicul, operaţiuni privind corespondenţa prin poşta electronică 
sau alte forme, redactarea de procese-verbale, inventarierea şi arhivarea documentelor 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea „Petru Maior” Tîrgu Mureş, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, 
Nr. 1, Str. Nicolae Iorga, 540088, Tîrgu Mureş 
 
Învăţământ universitar, administrativ 

 
 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada octombrie 2012 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută 
 Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Diplomă de doctor în geografie 
Dobândirea de noi informaţii despre  Metode complexe de modelare spațio-temporală, Analiza 
fenomenelor geografice de risc, Metode de colectare și prelucrare a datelor de mediu, Metodologia 
elaborării lucrărilor științifice, turism rural şi dezvoltare durabilă etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bucureşti, Şcoala Doctorală „Simion Mehedinţi” 
 

 
Perioada 

 
octombrie 2010 – iulie 2012 

Calificarea / diploma obţinută 
 Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Diploma de master 
Dobândirea unei imagini de ansamblu privind legătura resurse turistice – mediu, deprinderea cu 
tehnicile de conducere organizaţională şi de asigurare a calităţii în turism, dobândirea cunoştinţelor şi 
abilităţilor necesare unei comunicări eficiente în organizaţiile de turism şi protecţia mediului, formarea 
abilitaţilor necesare comunicării pentru prevenirea crizelor de comunicare şi imagine, dar şi pentru 
gestionarea lor, stabilirea priorităţilor, a structurilor instituţionale şi a etapelor necesare pentru 
dezvoltarea şi implementarea sistemului gestionare a resurselor turistice din perspectiva dezvoltării 
durabile, cunoaşterea relaţiei dintre evaluarea impactului asupra mediului şi planificarea de mediu, 
familiarizarea cu principalele surse de finanţare în domeniul managementului proiectelor în turism şi 
protecţia mediului, exersarea principalelor modalităţi de evaluare utilizate în studiile de calitate a 
mediului înconjurător. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu Mureş 
Program masteral „Resurse turistice şi protecţia mediului” 
 

 
Perioada 

 
2011 

Calificarea / diploma obţinută 
 Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Diploma DPPD nivel I, II 
Didactica specialității, Managementul clasei de elevi, Pedagogie, Psihologia eductiei, Educatie 
interculturală, Didactica domeniului Sociologia educației 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, Nr.3-5, Str. Bodoni Sandor, 540545, Tîrgu Mureş 
Facultatea de Geografie, Specializarea Geografia turismului 
 

  



 
Perioada 

 
Septembrie 2000 – iunie 2004 

Calificarea / diploma obţinută 
 Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Diploma de bacalaureat 
Matematică, informatică, fizică, biologie, chimie; limba română, limba engleză, limba franceză; logică, 
psihologie, economie, filozofie; istorie, geografie; educaţie fizică. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Tîrgu Mureş, Nr.3, Str. Bolyai, 540065, Tîrgu Mureş 
Specializarea matematică - Informatică 
 

  

 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare   

Nivel european (*) 
 
 
 

Limba engleză 
  

Limba franceză 
 

Limba spaniolă 
  

Limba italiană 

 

re 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 
Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile 
presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii, precum şi în urma 
activităţii în echipa de cercetare;  
Capacitate de adaptare la medii multiculturale: ca urmare a experienţei dobândite la locul de muncă în 
relaţia cu studenţii străini din programul Erasmus 
Bună capacitate de comunicare obţinută în timpul studiilor e licenţă şi perfecţionată în relaţiile cu 
studenţii 

 

  

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric – competenţă dobândită în urma participării la organizarea unor  conferinţe, 
simpozioane şi activităţi practice studenţeşti 
 

 

  

 



Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Listă lucrări  

 
 

 

O foarte bună stăpânire a instrumentelor Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM  ), precum 
şi cunoştinţe de grafica pe calculator (CorelTM) 

 

1. Talita ILIES "Amazonul şi dezvoltarea durabilă" (2005) în cartea "Repere ale afacerilor în 
comerţ, turism şi servicii", carte care cuprinde articolele prezentate in cadrul simpozionului 
"Dezvoltarea durabilă în turism", carte editată sub egida PHARE 2002 şi a Centrului de 
Dezvoltare a Afacerilor în Turism, Comerţ şi Servicii (unic autor) 

2. Talita ILIES "Valorificarea potenţialului turistic al municipiului Tirgu-Mureş", prezentat în 
secţiunea de geografie "Rolul resursei turistice în dezvoltarea regională" din cadrul 
Conferinţei Internaţionale "Dezvoltare regională şi multiculturalitate în Uniunea Europeană" 
(26-27 oct. 2007), Editura Risoprint Cluj-Napoca, 2007 (autor unic) 

3. VODA M., Talita PASCU „Zone şi arii protejate - valorificarea lor în turism”, (2008), Editura 
Dimitrie Cantemir, Tg Mureş (co-autor) 

4. Talita ILIES "Aspecte privind protecţia mediului şi gestionarea deşeurilor în municipiul Tîrgu-
Mureş", prezentat la "Simpozionul Societăţii Române de Geografie" (24 feb. 2011), publicat 
în Analele Universităţii "Dimitrie Cantemir" Tg-Mureş (autor unic)  

5. Talita ILIES “Aspecte privind turismul rural şi perspectivele de dezvoltare durabilă a satelor 
săseşti din Podişul Hârtibaciului”, prezentat în cadrul International Conference “Human 
resources in tourism – implication for sustainable development”, 5-6 iunie 2011, Tg-Mureş, 
publicat la Editura NapocaStar 

6. Talita PASCU „Geographic information systems in education” (28-29 octombrie 2011)  
prezentat la International Symposium „Performance and inovation in education”, publicat în 
volum la Editura Risoprint, Cluj Napoca (autor unic) 

7. Talita PASCU "Aspecte privind agricultura în Transilvania şi impactul acesteia asupra 
mediului", prezentat la "Simpozionul Societatii Romane de Geografie" (26 feb. 2012), 
publicat in Analele Universitatii "Dimitrie Cantemir" Tg-Mureş (autor unic) 

8. Talita PASCU, Ramona-Flavia RAŢIU “Aspects regarding rural tourism as an alternative to 
rural development in Hârtibaciu Plateau”, publicat in revista Academica Science Journal – 
Geographica series, noiembrie 2012, Editura Dimitrie Cantemir, Tg Mureş No. 1(2), pp. 85-
92, ISSN 2285-8075, articol BDI (prim-autor, cotat BDI) 

9. Ratiu Ramona, Pascu Talita (2012), THE EVALUATION OF NATURAL AND HUMAN 
RISKS AND THE VULNERABILITY OF RURAL SETTLEMENTS – RESEARCH 
METHODOLOGY la Conferinta Internaţionala „Educational Performance and 
Development””, organizata de Universitatea „Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureş, 27-29 
noiembrie 2012, cuprins Academica Science Journal.  Series", No. 1(2), pp. 13-18, ISSN 
2285-8075, articol BDI 

10. Pascu Talita “Schimbări în structura etnică a populaţiei din Podişul Hârtibaciului în perioada 
postcomunistă”, poster 16-17 noiembrie 2013, Symposium dedicated to the 150th 
anniversary of the University of Bucharest “Environment, society and geospatial technology” 
(autor unic) 

11. Pascu Talita, Crisan Raluca “The importance of advertising in the rural development from 
the tourism perspective – Case study Hârtibaciu Plateau”, articol pentru International 
Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM – The World Source of Geosciences, 
Albena, Bulgaria, 2014 (prim-autor) 

12. Rațiu Ramona Flavia, Pascu Talita, Moldovan L., (2017) THE GEODEMOGRAPHIC 
EVOLUTION OF THE POPULATION IN THE CITIES OF TRANSYLVANIA (PERIOD 1989-
2016) 

13. Ratiu, Ramona, Negru, R., Pascu, Talita, ROMANIA’S POTENTIALIN THE SECTOR OF 
RENEWABLE ENERGY AND ITS USAGE, International scientific and practical conference 
DOBRODEE V READINGS – 2018 October 18–19, 2018, p. 86 

14. Conf.univ.dr. Rațiu Ramona Flavia, Asist. univ. dr.  Pascu Talita, drd. Moldovan Dumitru 
Lucian, MODIFICATIONS IN THE ETHNIC STRUCTURE OF THE MUREŞ COUNTY 
POPULATION BETWEEN 1850 AND 2012, LMDM 5 Decembrie, 2018 

15. Rațiu Ramona Flavia, asist. univ. dr. Pascu Talita, drd. Moldovan Dumitru, THE 
NUMERICAL EVOLUTION OF TRANSYLVANIA'S RURAL POPULATION IN 
POSTDECEMBRIST PERIOD, LMDM octombrie, 2018 
 

 
 

 



 

16. Pascu Talita  INTEGRAREA ROMÂNIEI ÎN CERCETĂRILE GEOGRAFICE PRIVIND 
AȘEZĂRILE RURALE (PERIOADA MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ – 1918 - PREZENT), 
conferinta UDC noiembrie 2018 

 

 


