
 

Curriculum vitae Europass  POZA 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume PRICOP, MIHAIL 

Adresă  

Telefon  

E-mail mihail.pricopn@anmb.ro 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 18.03.1961 

Locul nașterii Pașcani, jud. Iași 

Sex Masculin 

Loc de muncă vizat / 
Domeniu ocupaţional 

Conferențiar universitar/ Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” 

Experienţa profesională  

Perioada 1985-08-25 → 1987-09-15 

Funcţia sau postul ocupat Șef atelier 

Activităţi şi responsabilităţi principale Confecții, mentenanță în domeniul naval 

Numele şi adresa angajatorului Școala Militară de Maiștri de Marină 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ, educație și cercetare științifică 

  

Perioada 1987-09-15 → 1991-09-15 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Didactice și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Facultatea de Marină Civilă 

 

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 

 
 
 

 
1991 septembrie → 2000 iunie 

Şef lucrări universitar 

Didactice si de cercetare, conducere la nivel catedră 
 
Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa 
 
Facultatea de Marină Civilă 
 
 
2000 iulie → Prezent 
 
Conferențiar universitar 
 
Didactice si de cercetare, conducere la nivel catedra, instituție 
 
Academia Navală Mircea cel Bătrân Constanţa 
 
Facultatea de Navigație și Management Naval 

 



Educaţie şi formare  

Perioada 1993 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat / Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cercetări privind statica şi dinamica structurii corpurilor navelor vrachiere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA  „Petrol-Gaze” PLOIEŞTI 
 

 
Perioada 

 
1980 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Inginer / Diploma inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Secția Nave; Direcţia de aprofundare Construcţia Corpului de Nave 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galaţi Facultatea de Mecanică 

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Franceză  
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de integrare socială si de lucru în colective 
Capacitate bună de ascultare și comunicare 

   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- -  Capacitate de analiză și sinteză. Abilități organizatorice. 

   

Competenţe şi aptitudini tehnice - Analiza statică şi dinamică a structurilor navale; Calculul şi construcţia navei; Teoria navei; 
Dinamica navei, hidroelasticitate şi rezistenţa la înaintare; Rezistenţa materialelor; Vibraţii 
mecanice și hidroacustică. Metode CAD/CAE de proiectare a corpului navei. Managementul 
proiectelor.  

.  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoștințe hardware, abilități operator și programator PC. Utilizare diferite programe 
specializate în modelare și simulare (Autoship, Ansys, SolidWorks). O bună stăpânire a 
instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint); 



 
                        Informații suplimentare 

 
- Membru în Consiliul de Administrație al ANMB, 2012-prezent ; 
 - Membru în Senatul Academiei Navale Mircea cel Bătrân (2003-2012); 
 - Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Marină Civilă 1998; 
 - ARACIS- Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (www.aracis.ro), 
evaluator în domeniul Inginerie mecanica 2006- prezent; 
 - Preşedintele/membru comisiei de avizare internă a lucrărilor de cercetare ştiinţifică efectuate 
la Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanţa, cu diverşi parteneri din ţară şi străinătate, 
inclusiv granturi CNCSIS şi CEEX (2006-2014); 
 - Membru în comisii de doctorat (18) pentru susţinerea publică a tezei (2006-2016) ; 
 - Evaluator extern internaţional al contractelor de cercetare în programul European MARTEC, 
in perioada 2007-2008, 2008- 2009, 2010-2011, 2013-2014 în cadrul programului FP6 ; 
 - Preşedinte/membru în comisia de susţinere a lucrărilor de disertaţie şi a licenţei (1996-2015); 
- Referent ştiinţific la cărţi/cursuri publicate în edituri recunoscute (10);  
- Membru în comitetele naţionale de program la 11 simpozioane (1999- 2016); 
 - Şef catedra Arhitectura Navală. Management Naval şi Portuar;în perioada 2003- 2010 
 - Prorector didactic din 2010;  
- Membru în consiliul editorial al Editurii ANMB, editura acreditată CNCSIS; 
- Cărţi, monografii, materiale de studiu (12); 
- Director/Membru în proiecte de cercetare şi dezvoltare (7/14); 
- Articole / studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau 
în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS (39 din care 22 unic sau prim autor); 

   -Articole / studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute 

    din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN) (31 din care 16 unic sau prim autor); 
 - Preşedinte al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din ANMB, responsabil cu 
implementarea şi menţinerea în universitate a Sistemului de Management al Calităţii conform 
standardului internaţional ISO 9001/2008;  
- Absolvent al cursurilor de „Sisteme de Management al Calităţii conform standardelor EN 
45012:1998, ISO 9001:2000 şi ISO 14001:1996” şi „Formare auditori interni ai Sistemului de 
Management al Calităţii; 

 –Absolvent a cursurilor de « Marketing universitar », Universitatea Ovidius Constanţa, 2010. 

.  

                      Permis(e) de conducere Categoria B 

 

 27.06.2016                                                                                                                                                 Conf. dr. ing. Mihail Pricop 

                                                                                                                                                                               


