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Curriculum vitae 

Informaţii personale 

Nume / Prenume 

Adresă 

MANEA MIHAELA GRETI (născută CHIŢU) 

-
Telefon -

E-mail mihaelagretimanea@gmail.com 

Naţionalitate română 

Data naşterii 30 iulie 1965 

Sex Feminin 

Stare civilă Căsătorită 

Experienţa profesională 
didactică 

Perioada 05.2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar (O.M. Nr. 3820/03.05.2006) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 
Departamentul de Inginerie Navală, Portuară şi Energetică 

Perioada 02.2001-.05.2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Perioada 02.1999-02.2001 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Perioada 02.1996-02.1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi didactice ca titular al disciplinelor: Mecanică; Hidromecanică şi Teoria valurilor; Arhitectura 
Navei; Calitate şi Certificare în Industria Navală; Management şi Marketing Naval; Siguranţa 
Arhitectural-Constructivă a Corpului Navei. Organizator al unui laborator de mecanică compus 27 de 
standuri individuale de lucru, realizate şi achiziţionate de la firma PHIWE Elveţia. Coordonator al 
programelor de studii universitare de licenţă (2008-2012) şi master (2009 până în prezent) în 
Domeniul Arhitectură Navală, specializarea Sisteme şi Echipamente Navale respectiv Ingineria 
Sistemelor şi Echipamentelor Navale Avansate. Conducător ştiinţific pentru Proiecte de Diplomă şi 
Lucrări de Dizertaţie. Preşedinte/Membru în Comisiile de Finalizare a Studiilor. Expert evaluator 
A.R.A.C.I.S. în Domeniul Arhitectură Navală din 2010, calitate câştigată prin concurs. 

Experienţa profesională 
managerială 

Perioada 2008-2012 

Funcţia sau postul ocupat Prodecan Învăţământ al Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Perioada 2004-2008 

Funcţia sau postul ocupat Secretar Ştiinţific al Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
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Perioada 2000-2012 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consilul Facultăţii de Inginerie Industrială, Mecanică şi Maritimă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

(pentru cele trei funcţii de mai sus) 

Activităţi manageriale cu referire la: strategia facultăţii privind activitatea didactică; activitatea de 
elaborare a planurilor de învăţământ; respectarea, la nivel de facultate, a regulamentelor interne şi 
îndeplinirea hotărârilor adoptate de consiliul facultăţii şi ale biroului acesteia privind activitatea 
didactică; buna funcţionare a comisiilor consiliului facultăţii, privind activitatea didactică; coordonarea 
activităţii secretariatului facultăţii privind evidenţa documentelor de studii ale studenţilor; coordonarea 
activităţii de acordare a burselor pentru studenţi, în baza criteriilor aprobate de consiliul facultăţii şi 
Senatul Universităţii; coordonarea activităţilor privind concursurile de admitere în învăţământul superior 
la nivel de facultate; coordonarea activităţilor privind finalizarea studiilor la nivel de facultate; 
coordonator al activităţilor de acreditare a programelor de studii universitare de licenţă (6 programe) şi 
masterat (4 programe) derulate în cadrul facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă. 

Experienţa profesională în 
activităţi de cercetare-

dezvoltare-inovare 

 

Perioada 1996—prezent 

Activităţi Coautor al unui număr de 10 articole ISI Proceedings şi 17 articole indexate BDI dintr-un număr total 
de 48 articole. Prim-autor şi/sau coautor al unui număr de 5 cărţi; 1 capitol de carte la editură 
internaţională. 

Perioada 05.2014—06.2015 (1 an) 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung din partea Fundaţiei Profesor Constantin Popovici din Bucureşti, în cadrul 
proiectului POSDRU/161/2.1/G/138303, cu titlul “Facilitarea inserţiei elevilor şi studenţilor pe piaţa 
muncii, prin consiliere şi parteneriate pentru practică în industria navală FAIN NAV” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expert stagii de practică, organizarea stagiilor de instruire la locul de muncă şi formarea abilităţilor 
practice şi de proiectare pentru studenţi; elaborarea caietelor de practică; organizarea de seminarii de 
instruire practică; organizare de conferinţe; elaborarea de pliante şi broşuri de prezentare a 
activităţilor şi diseminare a rezultatelor; consiliere în carieră  

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Profesor Constantin Popovici, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele activitaţilor de practică cu studenţii, consiliere 
profesională, consiliere în carieră. 

Perioada 09.2010—08.2013 (3 ani) 

Funcţia sau postul ocupat Expert A - Stagii de practică  STUD-ACTIV din partea Universităţii „Ovidius” din Constanţa în cadrul 
proiectului „Tranziţia de la statutul de student la cel de angajat prin corelarea învăţării practice în 
domeniul tehnologiei construcţiilor de maşini” (STUD-ACTIV)”, Contract nr. POSDRU/90/2.1/S/60333 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expert stagii de practică, organizarea stagiilor de instruire la locul de muncă şi formarea abilităţilor 
practice şi de proiectare pentru studenţi; elaborarea caietelor de practică; organizarea de seminarii de 
instruire practică; simularea activităţilor dintr-o întreprindere; organizare de conferinţe; elaborarea de 
pliante şi broşuri de prezentare a activităţilor şi diseminare a rezultatelor; consiliere în carieră  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele activitaţilor de practică cu studenţii, consiliere 
profesională, consiliere în carieră în regiunea de Sud-Est. 

Perioada 06.2009—10.2010 (1 an şi 5 luni) 

Funcţia sau postul ocupat Expert A training coordonator-cercetător ştiinţific I în cadrul proiectului „Diseminarea culturii 
antreprenoriale şi promovarea parteneriatelor în Regiunea de Sud-Est” (DICUAN)”, Contract 
nr.POSDRU / 26/3.1/G/39189 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare ştiinţifică, organizator de seminarii şi conferinţe; elaborarea de pliante şi broşuri 
de prezentare a activităţilor şi diseminare a rezultatelor 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele cercetării ştiinţifice academice către mediul 
economic/industrial şi de afaceri naţional şi din regiunea de Sud-Est. 

Perioada 09.2007—09.2010 
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Funcţia sau postul ocupat Cercetător din partea Universităţii “Ovidius” Constanţa în cadrul Proiectului Programul 4 Parteneriate 
PNCDI-II-61-038, cu tema „Cercetări avansate privind tehnicile de eliminare a agenţilor microbiologici 
în procese de purificare a apei utilizând radiaţii ultraviolete”, contractat de Autoritatea Naţională de 
Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare ştiinţifică, organizator de seminarii şi conferinţe; elaborarea de pliante şi broşuri 
de prezentare a activităţilor şi diseminare a rezultatelor 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele cercetării ştiinţifice academice către mediul 
economic/industrial şi de afaceri naţional şi din regiunea de Sud-Est. 

Perioada 09.2007—09.2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător din partea Universităţii “Ovidius” Constanţa în cadrul Proiectului Programul 4 Parteneriate 
PNCDI-II-71-071, cu tema „Cercetări avansate privind obţinerea materialelor compozite cu ranfort sub 
formă de particule şi ranfort stratificat”, contractat de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, 
Bucureşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare ştiinţifică, organizator de seminarii şi conferinţe; elaborarea de pliante şi broşuri 
de prezentare a activităţilor şi diseminare a rezultatelor 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele cercetării ştiinţifice academice către mediul 
economic/industrial şi de afaceri naţional şi din regiunea de Sud-Est. 

Perioada 2005 

Funcţia sau postul ocupat Membru responsabil economic din partea Universităţii “Ovidius” Constanţa în cadrul Proiectului, MEC-
PC-D04-PT00-12, Modulul 3-Proiecte de Promovarea Participării la programele Europene şi 
Internaţionale de Cercetare, cu tema „Materiale compozite sustenabile pentru îmbunătăţirea vieţii 
(SUSCOMP)”, contractat de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, Bucureşti  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de cercetare ştiinţifică, organizator de seminarii şi conferinţe; elaborarea de pliante şi broşuri 
de prezentare a activităţilor şi diseminare a rezultatelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele cercetării ştiinţifice academice către mediul 
economic/industrial şi de afaceri naţional şi din regiunea de Sud-Est. 

Perioada 5.04.2002 (7 zile) şi 14.02.2003 (7 zile)  

Funcţia sau postul ocupat Coordonator disciplină mecanică tehnică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea colectivului de cadre didactice care a acoperit disciplina mecanică tehnică în cadrul 
proiectelor RO-11182/11183 şi RO-13069-01 „Cursuri de pregătire tehnică generală pentru personalul 
din cadrul CNE-INVEST Cernavodă”, câştigate prin competiţia organizată de CNE-INVEST Cernavodă. 
Contractele au avut ca obiect prestarea de servicii didactice şi academice către beneficiarul CNE-
INVEST Cernavodă.  
În calitate de coordonator al disciplinei şi al colectivului de cadre didactice compenente ale echipei, 
principalele resposabilităţi au vizat: asigurarea bazei materiale (reprezentată de sălile de pregătire), a 
suporturilor didactice necesare desfăşurării activităţilor (reprezentate de elaborarea şi multiplicarea 
integrală a materialelor de studiu pentru cursuri, retroproiectoare, biblioteci de folii, planşe didactice, 
etc.) în cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa. Instruirea echipei de cadre didactice corespunzător 
scopului principal al proiectului, de însuşire, pe criterii de calitate şi performanţă, a cunoştinţelor tehnice 
generale şi de specialitate predate personalului cu studii medii şi superioare din cadrul CNE-INVEST 
Cernavodă.  

Numele şi adresa angajatorului CNE-INVEST Cernavodă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, activităţi didactice şi academice destinate personalului cu studii medii şi superioare din 
cadrul CNE-INVEST Cernavodă. 

Activităţi desfăşurate în 
comunitatea academică 

 

Perioada 2010 până în prezent (activitate desfăşurată anual, continuu) 

Funcţia sau postul ocupat Organizator Conferinţa Studenţilor TEHNONAV-JUNIOR 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Implicare activă şi directă prin coordonarea colectivelor de cadre didactice şi studenţi, în derularea 
Conferinţei Studenţilor TEHNONAV-JUNIOR, având drept scop promovarea şi diseminarea 
informaţiilor referitoare la activităţile de cercetare ştiinţifică a tinerilor, către sfera comunităţilor 
economico-profesionale şi a angajatorilor.  

Organizator Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele cercetării ştiinţifice academice către mediul 
economic/industrial şi de afaceri naţional şi din regiunea de Sud-Est. 

Perioada 2006 până în prezent (activitate anuală ce va continua) 

Funcţia sau postul ocupat Iniţiator şi Coordonator al activităţilor de acordare a burselor private 

Activităţi şi responsabilităţi principale În direcţia promovării parteneriatelor in Regiunea Sud-Est, iniţiator şi coordonator al relaţiilor de 
parteneriat şi comunicare-informare cu Şantierul Naval VARD Tulcea în privinţa acordării de burse 
private studenţilor Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă.  
Organizator, anual, la sediul facultăţii, al interviurilor de acordare a burselor private, pe criterii de 
performanţă academică. Scopul urmărit este cel al formării tehnico-profesionale a viitorilor ingineri, pe 
criterii de performanţă academică şi potrivit evoluţiei societăţii europene care depinde, în mod direct, de 
dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei, de integrarea procesului de educaţie şi formare profesională în 
structurile de producţie ale economiei. 

Organizator Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi manageriale, organizatorice, de coordonare a colectivelor de cadre didactice, studenţi şi 
personal al unităţilor organizatoare de practică productivă 

Perioada 2006 până în prezent (activitate anuală ce va continua) 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator practică productivă în şantierele navale 

Activităţi şi responsabilităţi principale În direcţia promovării parteneriatelor in Regiunea Sud-Est, iniţiator şi coordonator al relaţiilor de 
parteneriat şi comunicare-informare cu şantierele navale (Şantierul Naval Constanţa, Şantierul Naval 
Daewoo Mangalia Heavy Industries, Şantierul Naval VARD Tulcea) în privinţa organizării activităţilor de 
practică productivă ale studenţilor Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă.  
Organizator, anual, la sediul facultăţii, al vizitelor celor trei mari şantiere navale cu scopul informării 
studenţilor, a prezentării oportunităţilor de practică şi angajări part-time. Scopul urmărit este cel al 
formării tehnico-profesionale a viitorilor ingineri, pe criterii de performanţă academică şi potrivit evoluţiei 
societăţii europene care depinde, în mod direct, de dezvoltarea învăţământului şi ştiinţei, de integrarea 
procesului de educaţie şi formare profesională în structurile de producţie ale economiei. 

Organizator Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi manageriale, organizatorice, de coordonare a colectivelor de cadre didactice, studenţi şi 
personal al unităţilor organizatoare de practică productivă 

Perioada 2007 (3 zile) şi 2014  

Funcţia sau postul ocupat Organizator Bursa locurilor de muncă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Informarea mediului economico-industrial şi de afaceri asupra nevoilor de corelare şi interacţiune cu 
mediul academic ingineresc; informarea mediului studenţesc cu privire la potenţialii angajatori din 
sfera lor de pregătire profesională. 
Utilizarea metodelor şi instrumentelor specifice (standuri de prezentare, panouri, pliante, materiale 
video) promovării şi diseminării informaţiilor de prezentare şi promovare a mediului academic şi a 
mediului economic/industrial şi de afaceri. 
Promovarea şi cultivarea culturii antreprenoriale a studenţilor prin prezentarea întreprinderilor mici şi 
mijlocii, a întreprinzătorilor particulari din sfera lor de pregătire tehnico-profesională  

Organizator Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind mediul economic şi de afaceri din regiunea de Sud-Est, la 
nivel naţional şi internaţional, cu scopul:  
1)informării studenţilor privind oportunităţile de angajare, inclusiv part-time în timpul derulării studiilor 
academice;  
2) informării mediului economic şi de afaceri asupra curriculei universitare şi a nivelului de pregătire 
academică inginerească a studenţilor Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă. 

Perioada 1998 — 2010 (activitate desfăşurată din 2 în 2 ani) 

Funcţia sau postul ocupat Organizator Conferinţa Internaţională TEHNONAV 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Implicare activă şi directă prin coordonarea colectivelor de organizatori dar şi a participanţilor, în 
derularea celor 7 ediţii ale Conferinţei Internaţionale TEHNONAV, având drept scop prelevarea, 
promovarea şi diseminarea informaţiilor referitoare la cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii 
mondiale, către sfera comunităţilor economico-profesionale şi societăţii civile contemporane.  

Organizator Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizare, informare, diseminare privind rezultatele cercetării ştiinţifice academice către mediul 
economic/industrial şi de afaceri naţional şi din regiunea de Sud-Est. 

Educaţie şi formare  

Perioada 05.2010 (2 zile) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire, nr.M11/1  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modulul de formare în management universitar „Standarde de integritate în învăţământul universitar”, 
organizat în cadrul proiectului strategic „Îmbunătăţirea Managementului universitar” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare profesională 

Perioada 05.2010 (2 zile) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire, nr.M12/4  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modulul de formare în management universitar „Marketing universitar”, organizat în cadrul proiectului 
strategic „Îmbunătăţirea Managementului universitar” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare profesională 

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire seria B, nr.0013095  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursurile Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din cadrul Universităţii Ovidus 
Constanţa (Psihologie şcolară, Pedagogie, Metodică, Practică pedagogică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea OVIDIUS din Constanţa, Bdul. Mamaia nr.124, Constanţa, România 
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă 
Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare profesională – pregătire psiho-pedagogică 

Perioada 1997—2004  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în domeniul Inginerie Mecanică prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării 
nr.3876 din 19.05.2005, diploma cu Seria C nr.0009293 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanică teoretică, Mecanică analitică, Vibraţii mecanice, Arhitectură navală, Hidromecanică şi teoria 
valurilor, Construcţia şi amenajarea navei, Elemente de dinamica navei (rezistenţă la înaintare şi 
propulsie), Tehnologia montării şi probării instalaţiilor navale, Management şi marketing naval. 
Tema tezei de doctorat „Contribuţii la studiul oscilaţiilor generale ale navei pe valuri”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucuresti 
Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

Perioada 1989 —1995 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Licenţă, seria N, Nr.021955, specializarea Instalaţii şi Echipamente Navale, titlul de 
inginer   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale, tehnice generale, tehnice de specialitate, complementare şi economice în 
domeniul Arhitectură Navală, specializarea Sisteme şi Echipamente Navale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa 
 Facultatea de Inginerie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1  foarte bine C1 foarte bine B2 bine B2 bine B2  foarte bine 

Franceza  B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine B1 Bine 

Rusa  B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine B1 bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, organizare, coordonare de colective, asumarea şi urmărirea implementării deciziei, lucrul 
în echipă şi arta negocierii - dobândite de la debutul carierei în 1996 ca asistent universitar şi până în 
prezent, în calitate de conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Iniţiator, coordonator şi organizator al mecanismului de derulare a activităţilor de practică productivă 
asistată în cadrul companiei VARD Tulcea, pentru studentii Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială 
şi Maritimă;  
Iniţiator şi organizator al Bursei locurilor de muncă; 
Iniţiator, coordonator şi organizator al mecanismului de acordare a burselor private în cadrul Facultăţii 
de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă;  
Organizator al Conferinţei Internaţionale TEHNONAV;  
Iniţiator, coordonator şi organizator al Conferinţei Studenţilor TEHNONAV-JUNIOR;  
În calitate de Prodecan cu probleme de învăţământ, organizator al manifestării anuale „Porţi Deschise” 
pentru facultatea de Inginerie mecanică, Industrială şi Maritimă şi a vizitelor în liceele judetelor 
Constanţa şi Tulcea pentru promovarea programelor de studii 
În calitate de Prodecan cu probleme de învăţământ, organizator al procesului de învăţământ şi 
coordonator al activităţii de învăţământ în cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi 
Maritimă 
În calitate de Prodecan cu probleme de învăţământ, coordonator al activităţilor de acreditare a 
programelor de studii universitare de licenţă şi masterat 

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea computerului în procesul instructiv-educativ şi de cercetare, prelucrarea computerizată a 
informaţiilor, consiliere tehnică pe probleme de specialitate, consilierea studenţilor 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Experienţă în utilizarea pachetelor software: Windows,Microsoft Office, Microsoft Visio, utilizare soft-uri 
specializate în domeniul ingineriei navale (Autoship, Seaway – Octopus, programare Matlab) 

Competenţe şi aptitudini artistice Abilităţi literare şi grafice de realizare a materialelor de prezentare-promovare ilustrate, de realizare a 
pliantelor de promovare a imaginii Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, a Ghidului 
candidatului pentru manifestarea anuală „Porţi deschise”, a invitaţiilor pentru mesele rotunde şi a 
simpozioanelor  

Informaţii suplimentare Membru în asociaţii nationale şi internaţionale :  
membru The MathWorks (Matlab) din anul 1999; 
membru în Asociaţia Română de Tensometrie ARTENS din anul 2003; 
membru în asociaţia profesională MODTECH din 2012; 

Anexe  

 
 
Conf.univ.dr.ing. Mihaela-Greti Manea (născută Chiţu)        4.05.2018 


