
 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NICOLAE M IONEL 

Adresă(e) Constanta Str.Dragoslavelor nr. !B;Bl:A3; Ap: 49 

Telefon(oane) 0723433823   

E-mail(uri) inicolae@univ-ovidius.ro 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 11.05.1955 

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  

Perioada 1975- 
1980 

1980-
1982 

1982-
1984 

1984-
1987 

1987-
1990 

1990-
1996 

1996-
2004 

2004-
prezent 

Funcţia sau postul ocupat student ingine
r 

inginer cercetator asistent sef lucrari conferentiar profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale         

Numele şi adresa angajatorului ICB 
Utilaj- 
Tehnologic 

C.N.E 
Cerna
-Voda 

DCF Port 
Constanta 

I.P.A. 
Bucuresti 

U.O.C. U.O.C. U.O.C. U.O.C. 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

       

  

Educaţie şi formare  

Perioada Aprilie-Mai, 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire seria G,  nr. 00249997 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programul de iniţiere/perfecţionare pentru ocuparea funcţiei de de FORMATOR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Fundaţia pentru învăţământ / 
Perfecţionare 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e)  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusa  B1 Util. independent B1 Util. independent B1 Util. independent B1 Util. independent B1 Util. independent 

Limba engleza  B1 Util. independent B1 Util. independent B1 Util. independent B1 Util. independent B1 Util. independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, organizare şi coordonare. Competenţe de muncă în echipă dobândite ca Şef de Catedră 
şi ca Director de Departament, membru în echipe de evaluare şi organizare de evenimente. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Sef de catedra in perioada anilor:  2001- 2004 
Decan al facultatii I.M.I.M.  2004- 2008 
Prodecan al facultatii I.M.I.M.  2008- 2012 
Decan facultatii I.M.I.M. din  10.04.2012 – prezent 
Organizator a 6 ediţii ale conferinţelor cu participare internaţională “TEHNONAV” 
Contracte de cercetare. 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea instrumentelor multimedia în procesul instructiv-educativ şi de cercetare. 
Elaborarea de cursuri tehnice şi lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale şi internaţionale. 

Cunostinte avansate de electrinica si automatizari.Consiliere tehnică pe probleme de specialitate. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare în sistem Windows. MCAD, SPICE, FLUIDSIM,Proiectare în Auto-Cad. 
Cunostinte avansate de electronica si automatizari. 

Permis(e) de conducere Seria B 
 

 

Informaţii suplimentare  Autor si coautor - 6 cărţi 

 Articole publicate -37 articole publicate şi susţinute în conferinţe naţionale şi internaţionale. 

 Contracte de cercetare 7 contracte. 

 Membru în comisii de teza de doctorat. 

 Membru/preşedinte în comisii examen de diploma si disertaţie. 

 Membru/preşedinte în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor în învăţământul superior. 

 Membru în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice în învăţământul 
preuniversitar; grade didactice-definitivat, gradul II, gradul I. 

 Presedinte la 2 olimpiade de mecanica la nivel national. 
  

Anexe  

 
 
 

Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea 
Data:             Semnătura, 


