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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CONSTANTINESCU, Eliodor, Mihail 

Adresă  

Telefon(oane) 0241 664740 Mobil:  

Fax 0241 617260 

E-mail info@imc.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 23.12.1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1990 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent, lector, conferenţiar, profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Maritimă din Constanţa, str.Mircea cel Bătrân, nr. 104, 900663, Constanţa, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1985 – 1990 

Funcţia sau postul ocupat Analist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Analiză şi dezvoltare aplicaţii informatice 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Calcul Electronic Constanţa, bd. A. Lăpuşneanu, Constanţa 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiză de sistem şi proiectare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1993 -1998  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în economie, specializarea cibernetică (cercetări operaţionale) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modelare şi optimizare cu aplicaţii în activităţi de transport maritim 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică 
economică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1981 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză matematică, analiză numerică, ecuaţii diferenţiale, probabilităţi, informatică, cercetări 
operaționale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti, Facultatea de Matematică, Specializarea matematică informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
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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 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba spaniolă  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare, capacitate de lucru în echipă dobândite prin participarea la activităţile 
universitare, proiecte de cercetare, lucrări ştiinţifice publicate sau prezentate la diverse manifestări 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Negociere şi mediere, spirit de iniţiativă, capacitate de mobilizare și organizare dobândite ca şef de 
catedră in perioada 2004 – 2012 si ca prorector cu activitatea academica din 2012  până în prezent 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Internet, Matlab 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Hobby: bursa, turism 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 

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

