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Oanta Emil

OANTA, Emil

Mobil (sms): (+4) 0755-610901
UniversitateaMaritimă din Constanţa: (+4) 0241-61 72 60

EOanta©yahoocom

Română

15/07/1964

Masculin

2019 — prezent; 2002-2004,2005-2019 1994-2002; 1991-1994; 1990-1991

Profesor; Conferenţiar; Şef lucrări; Asistent universitar; Preparator
Educaţionale: Rezistenţa materialelor, Teoria Elasticităţii şi Metoda Elementului Finit, Internet şi
Baze de Date, GrahcăAsistată de calculator; Baze de date; Arhitecturi avansate de calculatoare
Cercetare: Modelare hibridă, inginerie asistată de calculator, Mecanicăexperimentală,Metode
numerice
UniversitateaMaritimă din Constanţa, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 104, 900663, Constanţa, România,
httg : //www . cmu—edu . eu
Învăţământuniversitar

iunie 2004— iulie 2005
Senior researcher
Cercetare: Dezvoltare aplicaţii software pentru facilităţi grafice de tip realitate virtuală în cadrul
proiectului ITEA02027 - “LASCOT — LArge Scale COllaborative decision supportTechnology", de tip
ITEA — Information Technologyfor EuropeanAdvancement,http:/lwww.iteaconnect.org/index
mvnaue-https://drive.google.com/open?id=lHklO—My95Eud2XOqlCu4opqinOIIBQ9z
Genmcană-https://drive.google.com/open?id=1—EVpPu NuIKLt3x aHelZVURnystSS
Daauae—https://drive.google.com/open?id:anGt6YqO4eULf90aONibpvgstO—sSeS
Ecmpa—https://drive.google.com/open?id:laPDDOAJtIcLa8IMperlg—BJQgOPyEev
Referinţe online:
https://drive.google.com/open?id=lTEyquhJIiD47cheG30gEqStBEWfH87
https://drive.google.com/open?id=lHP8DPqu9ydr0J87IchLbJJxWE78vTo

Vrije Universiteit Brussels, Pleinlaan 2, 1050, Brussels, Belgium
Cercetare postdoctorală

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http:/leuropass.oedefop.europa.eu
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Septembrie 1988 — Septembrie 1990

Analist programatorîn cadrul ohciului de calcul

Analiză de sistem şi dezvoltare aplicaţii software. Realizări:
— CONTAP — aplicaţie softwarepentru evidenţa contractelorde aprovizionare;
' SAMCO — aplicaţie software pentru evidenţa lucrărilor prestate de utilajele întreprinderii;
' aplicaţie softwarepentru contabilitate / bilanţ contabil;
' aplicaţie pentru calculul reacţiunilor din articulaţiile unui robot manipulator;
' aplicaţie pentru calcul unui reactor chimic;
- bibliotecă de programe pentru trasări de grafice;
' bibliotecă de programe pentru metode numerice;
' bibliotecă de programe pentru procesarea matricelor ca Hşiere.

Întreprindereade Utilaj Greu pentru Construcţii, Str. Ciocârliei, Nr. 1, Basarabi, Jud. Constanţa

Informatică aplicată, baze de date, programare numerică

18 Septembrie 2018

- Doctor Habilitat

' Ordinul MiniSthIUi Nr. 5504 _ 14 NOiembrie 2018, hms:l/drive.google.comlopen?id=1BonggzlSGPtCtuQEHewaZMI-wos

Standardele minimale naţionale sunt îndeplinite, hggsj/cmu-edu.eu/wg-contenf/uploads/ZOIBlOQ/OSO-Fisa—de-ventîcare.pdf

Teză:Modelare Hibridă în Ingineria Mecanică, 288 pagini
Denumire originală: Hybrid Modeling in Mechanical Engineering
Rezumat (Engleză): https://cmu-edu.eu/wp—content/uploads/ZO18/09/020-Abstract.pdf
Rezumat (Română): httpszllcmu-edu.eu/wp-content/uploads/ZO18/09/010-Rezumat-in-Romana.pdf
Listă de lucrări ştiinţifice relevante: httpszllcmu—edu.eu/wp-content/uploads/2018/09/Lista-de-lucrari.pdf

- UniversitateaMaritimă din Constanţa
- Comisia de abilitare:

° Prof. Dr. ing., Dr. H.C. Daniel CONDURACHE,Universitatea Tehnică “GheorgheAsachi“ din Iaşi;
° Prof. Dr. Ing.. DumitruDINU, Universitatea Maritimădin Constanţa;
° Prof. Dr. Ing., Dr. H.C. Eugen VictorCristian RUSU, Membru corespondental Academiei Române,
Universitatea “Dunărea de Jos' din Galaţi.

Abilitare conducere de doctorat (studii post-doctorale),https://en.wikipediaorq/wiki/Habilitation

Noiembrie 2001 — Octombrie 2007

Doctor în Statistică Economică şi Cibernetică

Examene:Microeconomie; Modelareaşi simularea proceselor;Metode şi tehnici de programare;
Analiză numerică
Referate:Minimizarea erorilor în programarea numerică; Soluţii software pentru procesarea
matricelor mari; Algoritmi probabilistici aplicaţi în economie
Curs postuniversitarde specializare cu durata de 1 an în domeniul ManagementulAfacerilor,
organizatde ASE Bucureşti
2004-2005> 1 an stagiu de cercetare externă la Vrije Universiteit Brussels în cadrul proiectului 02027
ITEA (Information Technologyfor EuropeanAdvancement)
Teză: Metode şi modele numericeaplicate în economie,468 pagini

Academiade studii economice Bucureşti, httg : / /www . ase . ro ,
Facultatea de Cibernetică, Statisticăşi Informatică Economică,
Catedra de Informatică Economică
Conducătorştiinţiic: Prof. Dr. Ec. Mat. Ioan Odăgescu
Studii doctorale

Pentm mai multe informaţi despre Europass accesaţi pagina: http:/!europass.cedefop.europa.eu
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Octombrie 1995 — Mai 2001

Doctor în Inginerie Mecanică, “Cum Laude”

Examene:Metoda Elementului Finit; Metode experimentale;Calculul de rezistenţă al organelor unui
motor cu ardere internă
Referate: Modelareacu elemente finite a structurilor spaţiale, cu aplicaţii la motoarele navale;
Modelareacu elemente finite a tensiunilor termice în structuri spaţiale complexe.
Teză: Studiul cu elemente finite al tensiunilor şi deformaţiilor în structurile de rezistenţă ale motoarelor
cu ardere internă, 442 pagini, 86 aprecieri - 105 referenţi

Universitatea 'Politehnica'Bucureşti, httg : / /www . uEb . ro/en/
Facultatea de Inginerie Mecanică,
Catedra de Motoare cu Ardere Internă,
Conducător ştiinţific:Acad. Dr. H. C. lng. Constantin Aramă, Membru al Academiei Române
Recunoaştere: Diplomă din partea AGIR — Asociaţia Generală a Inginerilor din România, Societatea
de Rezistenţa Materialelor, Martie 2003, pentru lucrarea “Studiul cu elemente finite al tensiunilor şi
deformaţiilor în structurile de rezistenţă ale motoarelor cu ardere internă — Teză de doctorat —

Bucureşti, 2001"

Studii doctorale

2011, finalizat

Advanced Project Management in Primavera P6 (Managementulavansat al proiectelor folosind
aplicaţia software PrimaveraP6), Certificat de finalizare a cursului
Curs 102
Curs 106

Oracle University

Studii postuniversitarede specializare recunoscute la nivel internaţional

2008 — 2009, Enalizat

Managementul proiectelor, Diplomă de studii postuniversitarede specializare
Examene: Managementul proiectelor în contextul remodelării manageriale; Iniţierea, planificarea şi
Hnanţarea proiectului; Managementulciclului de viaţă al proiectului;
Lucrare de absolvire: Perfecţionarea managementului timpului în programarea execuţiei activităţilor
folosind o aplicaţie softwareoriginală, 90 pagini, sub îndrumarea domnului Prof. Dr. Radu Victor

Academiade Studii Economicedin Bucureşti, http : / /www . as e . ro
Şcoala de pregătire postuniversitară
Studii postuniversitarede specializare

2008 — 2009

Manager sisteme de management de mediu, Certificat de specializare
Examene:Biodiversitate; Mediu;Managementuldeşeurilor; Prevenirea poluării apei, solului şi aerului;
Sistemul de legi pentru protecţia mediului; Impact ecologic; Managementul deşeurilor în zona
portuară; Managementul sistemelor de sănătate în condiţii de poluare; Prevenirea poluării mării;
Managementulsituaţiilor de urgenţă
Consorţiu: Universitatea Maritimă din Constanţa; Agenţia de ProtecţiaMediului; Garda Naţională de
Mediu — Comisariatul Constanţa; Agenţia pentru Managementul Situaţiiior de Urgenţă; Primăria
Constanţa; sub patronajul Consiliului Naţional de Formare Profesionalăa Adulţilor
Studii de specializare

2005— 2006

Managementul afacerilor, Diplomă de studii postuniversitarede specializare
Examene:Managementulechipei; Comunicareşi negociere în afaceri; Reengineringmanagerial
Lucrare de absolvire: Efecte economice ale implementării unei strategii a reuşitei în Universitatea
Maritimă din Constanţa, 48 pagini, sub îndrumarea domnului Prof. Dr. Dan Popescu

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http:/leuropass.cedefop.europa.eu
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Academiade Studii Economice din Bucureşti, httg: / /www . ase . ro
Şcoala de pregătire postuniversitară
Studii postuniversitarede specializare

17/07/2006 — 22/07/2006

Proiectare asistată de calculator, Curs de Solid Edge v18, Diplomă
MTO1413-SG-180-SolidEdge Fundamentals
MTO1416-SG-180-SolidEdge Assembly
MTO1415-SG-180-SolidEdge Drafting
MTO1419-SG-180-SolidEdge Sheet Metal

ADA ComputersBucureşti, România, https : / /www.adacomputers . ro

Studii de specializare

29/05/2000— 31/05/2000
Human ResourcesManagement, Curs postuniversitar, Certincat

Managementulresurselor umane

United Nations Commission for Trade and Development (UNCTAD) & Romanian Ministry of

Transport - Maritime Training Centre; Asociation TRAINMARAmerica del Sur

Recunoaştere la nivel internaţional

01/06/2000— 09/06/2000
TRAINMAR Instructor'sWorkshop, Curs postuniversitar, Certincat

Educaţie

United Nations Commission for Trade and Development (UNCTAD); Deutsche Gesellscaft Fiir
Technische Zusammenarbeit (GTZ); Asociation TRAINMARAmerica del Sur (ATAS)

Recunoaştere la nivel internaţional

25/02/1991 — 18/05/1991, Curs postuniversitarde specializare

Diplomă de absolvire a cursului postuniversitar de tensometrie(mecanică experimentală)
Materii predate: Tensometrie electrică rezistivă, Fotoelasticimetrie, Metode Moiré, Metode

hologrance, Prelucrarea datelor experimentale,Teoria elasticităţii
Lucrare de absolvire: Stand pentru determinarea tensiunilor la solicitările de întindere, respectiv
încovoiereprin tensometrie electrică rezistivă

Universitatea 'Politehnica' Bucuresti,
Catedra de RezistenţaMaterialelor

Studii postuniversitarede specializare

27/05/1991 — 07/06/1991

Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare de proiectare asistată de calculator
Proiectare asistată de calculator

lROMA - Institutul ROmân de MAnagemet, Centrul de perfecţionare în informatică pentru
management
Studii postuniversitarede specializare

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http:/Ieuropass.cedefop.europa.eu
© ComunităţileEuropene



Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionaledobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Nivelul în clasihcarea naţională sau
internaţională

Perioada
Calincarea/ diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionaledobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
ltumizoruluide formare

Nivelul în clasificareanaţională sau
internaţională

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e)

Limba(i) străină(e)cunoscută(e)
Autoevaluare

Nivel european (*)

Engleză

Franceză”

Olandeză“)

Competenţe şi abilităţi sociale
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Septembrie 1983 — Iulie 1988

Diplomă de inginer mecanic, specializareaAutovehicule Rutiere,
Recomandarea Consiliului Facultăţii pentru activităţi de cercetare ştiinţifică şi învăţământ superior

Inginerie mecanică
Proiectde diplomă: Transformarea unui autoturism de oraş într-un model sport
Universitatea 'Politehnica'Bucureşti,
Facultatea de Transporturi, SpecializareaAutovehicule Rutiere

Studii universitare

Septembrie 1978 — Iulie 1982

Diplomă de bacalaureat
Matematică — Fizică

Liceul de matematică-Hzică Mircea cel Bătrân, Constanţa

Studii liceale

Română

Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
C2

experimentat
C

experimentat
C2

experimentat
CZ

experimentat
CZ

experimentat
Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator

…
experimentat

…
experimentat

C1
experimentat

BZ
independent

BZ
independent

Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
A2

elementar
A2

elementar
A2

elementar
A2

elementar
A2

elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de ReferinţăPentru Limbi Străine
1) https://drive.google.com/open?id=lH2thkXp9MO4-s7befHMrIZOgZ4a95DY
& https://drive.google.com/open?id=lerPVsEOcR4Gllwk4FNJNRvmhthpxyZ
$ https://drive.google.com/open?id=lvN9B9ZUS3aphORiGcGoEbE6fODEGDqu

Comunicarefacilă
Adaptabilitate la context cu respectarea unor principii de bază
Experienţăinternaţionalăîn medii multiculturale - referinţe:
https://drive.google.com/open?id=lHklO—My95Eud2XOqlCu4opqin0IIBQ9z
https://drive.google.com/open?id=laPDDOAJtIcLa8IMperlg—BJQgOPyEeV
https://drive.google.com/open?id=l—EVpPu NuIKLt3x aHelZVURnystSS
https://drive.google.com/open?id=1nQGt6YqO4eULf90aONibpvgst0—sSeS
Membru Rotary International din 1998, lD-ul de membru este 5677683

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http:/leuropass.oedefop.europa.eu
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare
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Stil metodic, cooperant şi deschis;
Adaptabilitate ridicată în condiţiile orientării spre performanţă;
Realizator unic al mai multor proiecte de cercetare care solicitau şi competenţe organizatorice;
Studii postuniversitarede specializareîn management (business management, project management);
Director al unui proiect cercetare exploratonede tip idei / CNCSIS obţinut pe baze competiţionale;
Membru în diferite comisii (admitere, contestaţii, licenţă, evaluatorCNCSIS, etc.);
Preşedinte al Comisiei de Etică a Universităţii Maritime din Constanţa (2005-2008);
Locţiitor al şefului Catedrei de Inginerie Mecanică Navală (2007-2008);
Prorector pe probleme academice şi de dezvoltare în cadrul Universităţii Maritime din Constanţa
(2008-2012);
Prorectorpe problemede cercetare şi inovare ştiinţifică în cadrul Universităţii Maritime din Constanţa
(2012-2016);
Presedinte al Senatului Universităţii (2016 — în prezent);
Capacitatea de a coordona în paralel mai multe proiecte (educaţionale, ştiinţifice, de finanţare, etc.).

Abordări creative;
Cercetare: modelare hibridă pentru problemecomplexe - metode analitice, numerice, experimentale;
Capacitate de a concepe programe complexe de cercetare multidisciplinară, interdisciplinară şi
interdomenii;
Studii de inginerie asistată de calculator;
Dezvoltare de aplicaţii informatice: în domeniul numeric, baze de date, vizualizări în domeniul ştiinţinc,
web, educaţionaletc.;
Implicare efectivă ('hands-on') în soluţionarea problemelor de inginerie şi dezvoltare de software,
inclusiv în mecanică experimentală;
Capacitatea de a analiza, înţelege şi aplica noi concepte în software şi inginerie.

Operare - nivel avansat;
Analiză şi programare: experienţă din 1984; peste 120 000 linii de program scrise pentru diverse
aplicaţii la cheie: programare numerică, baze de date, grancă, web, etc, în diferite domenii din ştiinţă;
experienţă confirmată la nivel internaţional de vârf (cercetător principal în proiect ITEA);
Adaptabilitate ridicată;
Dorinţa de perfecţionare în recunoaşterea modelelor repetitive în domenii ştiinţihce distincte, în
domeniul inteligenţei artificiale şi al metaeuristicii, cu aplicaţii practice; intenţia de a crea instrumente
software avansate pentru modelare inter-domenii şi inter-disciplinare.

Muzică, Literatură

Volei

Categoria B

Realizări în domeniul ştiinţinc:
' numeroase granturi, inclusiv contracte naţionale de cercetare ştiinţihcă câştigate pe baze
competiţionale (inclusiv contracte cu mediul industrial), huge/ramagoggrmmmre/dnvngRuggohvvuzswmaugghbsgw;
' peste 150 lucrări ştiintifice şi articole, dintre care l-SAE, 4-ASME, 2-articole, 6_5-referinţe ISI/WoS

' premii câştigate pentru lucrări ştiintince în domeniul matematică, grafică asistată de calculator (ca
student) si alte premii după absolvire;
' 8 cărţi;
' referent ştiinţinc, chairman/co-chairmanla conferinţe internaţionale.

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http:/leuropass.cedefop.europa.eu
© ComunităţileEuropene



Anexe
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1. Diplomă de Doctor în Ciberneticăşi Statistică Economică, 2007
2. Diplomă de Doctor în Inginerie Mecanică, 2001
3. Recunoaştere: Diplomă din partea AGIR —Asociaţia Generală a Inginerilor din România,
Societatea de RezistenţaMaterialelor, pentru teza de doctorat în Inginerie Mecanică, Martie 2003
4. Diplomă de inginer mecanic, specializarea “Autovehicule Rutiere", 1988
5. Certificat de absolvire— AdvancedProjectManagement in Primavera P6, OracleUniversity, 2011
6. Diplomă de studii postuniversitarede specializare— ManagementulProiectelor, 2009
7. Certincat de absolvirea cursului de manager sisteme de management de mediu, 2009
8. Diplomă de studii postuniversitarede specializare— ManagementulAfacerilor, 2006
9. ProiectareAsistată de Calculator— Solid Edge, 2006
10. Certificare de Enalizare a cursului “Human Resources Management",2000
11. Certincarede Enalizare a cursului “Trainmar Instructor's Workshop", 2000
12. Certincat de absolvirea cursului de formare programatori, 1997
13. Certincat de absolvirea cursului introductiv de COSMOS/M — Metoda Elementului Finit, 1997
14. Curs de proiectare asistată de calculator, 1991
15. Diplomă de absolvire a cursului postuniversitarde specializare— Tensometrie / Mecanică
experimentală, 1991
16. Certificat de absolvirea cursului de Pedagogie, 1990
17. Titlu onorinc “Profesor Bologna', 2010
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