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INFORMAŢII PERSONALE Stanciu Tamara  
 

  

  

   

  

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 16/03/1960 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

Şcoala Doctorală Inginerie Mecanică şi Mecatronică / Facultatea de Electromecanică 

Navală / Universitatea Maritimă Constanța 

 

 

de la 1.09.1988 - până  în prezent  Cercetător științific atestat CSIII 

Centrul de Scafandri, bd. 1 Mai, nr. 19,   Constanța, România,  www.centruldescafandri.ro 

▪ Cercetarea aplicativă  a tehnologiilor de scufundare şi a aparaturii folosite  în mediul subacvatic; 

▪ Studii  şi proiecte  în cadrul Planului Sectorial de Cercetare-Dezvoltare al M.Ap.N., Planului Național 
de  Cercetare-Dezvoltare, etc. 

▪ Dezvoltare de noi echipamente;  

▪ Realizare de noi tehnologii de scufundare;  

▪ Modernizare echipamente existente;  

▪ Testare/evaluare/expertizare echipamente şi materiale în mediul hiperbar, maritim şi terestru. 
 
Tipul sau sectorul de activitate Laboratorul de Cercetare Pătrundere Sub  Apă  / cercetare științifică, 
inginerie electromecanică. 

de la 1.09.1984 - până  la 31.08.1988 Inginer mecanic 

Trust Montaj Utilaj Chimic București, Antrepriza Midia Năvodari, România    

 Urmărirea planurilor izometrice de montaj şi coordonarea echipelor de muncitori. 

 Întocmire documente pentru Serviciul tehnic. 
Tipul sau sectorul de activitate Inginerie mecanică. 
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de la 01.09. - până la 31.10.1992 Programator aplicații de gestiune 

    Centrul de pregătire în  informatică SA, Constanța. 

 Turbo – Pascal 

 dBase 

de la 01.08. - până la 30.09.1989 Scafandru clasa a III-a 

    Centrul de Scafandri, Constanța 

 Formare scafandru profesionist (fizica scufundării, echipament specific, antrenament) 

 
 
 
 
 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

de la 01.04. - până la 31.05.1997  

 
Utilizator mediu  Limba Engleza   

 

Centrul de limbi moderne CLASS, Constanta  

▪  Limba engleza nivel II. 

Limba maternă Română 

 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză 
B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

B1 Utilizator 
independent 

 Certificat de absolvire limba engleza. A 2 
.  

Limba franceză 
A 2 Utilizator 
elementar 

A 2 Utilizator 
elementar 

A 2 Utilizator 
elementar 

A 2 Utilizator 
elementar 

A 2 Utilizator 
elementar 

  

 

 

Competenţe de comunicare  Lucrul  în echipă: 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie la realizarea proiectelor 
comune; 

▪ activități practice de scufundare, în mediu real și simulat, în timpul testărilor aparaturii 
experimentale. 

  

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 Coordonarea echipelor de muncitori pe șantier.. 

▪ Experiența în managementul proiectelor (director de proiecte). 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Competențe şi aptitudini tehnice:   

 Utilizarea aparaturii de scufundare  şi  a tehnologiei hiperbare; 

▪ Testarea echipamentelor proiectate (demonstrator, model experimental). 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

 
ANEXE   

 

 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 

  

 Certificat de absolvire Curs de formare programator. 

 Alte competenţe informatice:  

▪ o bună stăpânire a programelor  Microsoft Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

 Matlab (la fundamentarea teoretică în cercetare); 

 Solid Works (la întocmirea documentației tehnice a proiectelor); 

▪ CFD Anssys Fluent (competențe dobândite în anii de studii doctorale) 

Alte competenţe  Scafandru profesionist categoria III. 

Permis de conducere  Permis de conducere categoria B. 

Participari, cu prezentari, la 
conferinte, simpozioane 

Am participat în fiecare an la 3-4 conferințe și simpozioane, unele cu participare internațională, 
conform anexei corespunzătoare. 

 ▪ Lista temelor de cercetare actualizată; 

▪ Lista articolelor științifice publicate, corelate cu tematica tezei de doctorat;  

▪ Lista participărilor la confrințe 

▪ copie diplomă de licență; 

▪ copie carte de muncă; 

▪ adeverință de atestare a activității de cercetare științifică; 

▪ copie certificat de absolvire curs de programator; 

▪ copie certificat de absolvire curs de engleză Class; 

▪ copie carnet de scafandru; 
 
 


