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Curriculum vitae 

european 
  

 
Informatii personale 

 
 

Nume/Prenume    BREZEANU  IULIAN 
Adresa  Str. Radu cel Frumos nr. 34A, Aninoasa, sat Viforâta, jud. Dâmboviţa, România 
Telefon  +40-245-226277 (home) 

+40-245- 211891 (office) 
Mobil: +40-724-361001, +40-744-908228 

Fax  +40-245-217683 (office) 
E-mailuri  brezeanu2005@yahoo.fr , iulian.brezeanu@gmail.com  

 

Naționalitate  Română 
 

Data naşterii  25.07.1956 
 

 Sex  Masculin 
 

Locul de muncă vizat / 
 Domeniul ocupaţional

        Conferențiar universitar 

 
Experienţa profesională

Perioada  Februarie 2001 - prezent 
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia”, Catedra Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică 

(Februarie 2001 –Septembrie 2008), Departamentul Automatică, Informatică şi 
Inginerie Electrică (Octombrie 2008 – prezent), Facultatea de Inginerie Electrică - 
B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învăţământ superior 

Funcţia sau postul ocupat  Conferenţiar universitar  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 1. Activităţi didactice:  

a) susţinere de cursuri / prelegeri (programe de licenţă şi master, specializări şi 
perfecţionări de nivel postuniversitar): Microprocesoare şi arhitectura sistemelor de 
calcul, Conducerea inteligentă a proceselor, Utilizarea NTIC în întreprindere, 
Utilizarea  calculatoarelor, Utilizarea TIC in educaţie, Securitatea sistemelor 
informatice, Analiza datelor. Formator in cadrul DPPD pentru cursul Tehnologii 
informaţionale computerizate; 
b) îndrumare / coordonare / conducere de proiecte de an şi de diplomă/licenţă; 
 
2. Activităţi de evaluare: Membru în comisii de diplomă/licenţă (specializările 
Automatică şi Informatică Aplicată – ingineri, Informatică - 3 semestre) şi disertaţie 
(specializările Productivă şi Informatică Industrială, Management si politici în 
educaţie). Membru in comisiile DPPD pentru susţinerea gradelor didactice I, II si 
definitiv la specializarea Informatică; 
 
3. Activitate de cercetare şi publicistică (producţie ştiinţifică) – în toată perioada 
activităţii universitare: 
a) proiecte / granturi naţionale/finanțare POSDRU desfăşurate / în curs de 
desfăşurare, din care programe de cercetare şi programe educaţionale (conform 
anexei); 
b) proiecte / granturi internaţionale (conform anexei); 
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c) Articole publicate în reviste de specialitate, anale, buletine ştiinţifice universitare 
şi volume de conferinţe: 38, dintre care 17 în calitate de prim autor, 14 articole în 
reviste de specialitate de circulaţie internaţională sau la manifestări ştiinţifice 
internaţionale, 23 articole în reviste sau volume ale unor manifestări ştiinţifice din 
ţară, dintre care 6 în reviste recunoscute CNCSIS.  Alte 11 comunicări au fost 
prezentate la diferite seminarii sau simpozioane, fără a fi publicate (conform listei 
de lucrări); 
d) Monografii, cărţi  şi manuale universitare, îndrumare de laborator publicate: 24 
(din care 16 în edituri cu ISBN, conform anexei); 
e) Membru al Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România (din 
2002), al Societăţii de Inginerie Electrică din România (din 2003), Membru al 
Societăţii Române de Robotică – SRR (din 2006), al Societăţii Române de 
Automatică şi Informatică Tehnică – SRAIT (din 2008); 
f) Membru al “Centrului de cercetare ştiinţifică pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi 
a mediului în condiţiile noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie”, de tip C, 
acreditat CNCSIS  (din 2003).  
g) Coordonator al colecţiei “UNIVERSITARIA - Automatică şi Informatică 
industrială”, Editura Biblioteca, Târgovişte. 

 

Perioada  Noiembrie 2012 – prezent 
Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul 

Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Management educațional - învăţământ universitar 

Funcţia sau postul ocupat  Director Departament Automatică, Informatică și Inginerie Electrică 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
 Coordonarea activităţilor didactice, ştiinţifice si de cercetare ale catedrei. 

Perioada  Octombrie 2009 – Mai 2012 
Numele şi adresa angajatorului   Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa - Ministerul Educaţiei, 

Cercetării,Tineretului și Sportului – Calea Domneasca nr. 127, Târgoviște 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Management educațional - învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector şcolar general adjunct 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
 Coordonarea activităţilor compartimentelor Curriculum și inspecție școlară, 

Management educaţional, evaluare şi dezvoltare instituţională, Managementul 
resurselor umane şi mobilitatea personalului didactic, Dezvoltarea de parteneriate 
şi programe europene. 

 
 

Perioada  Decembrie 2008 – Octombrie 2009 
Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul 

Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Management educaţional la nivel de facultate  

Funcţia sau postul ocupat  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Prodecan  
Coodonarea activităților instructiv- educative și de cercetare la nivel de facultate. 
Organizarea sesiunilor de evaluare curentă, a examenelor de licență și a celor de 
disertație, pentru specializările de licență și master din facultate. 
Evaluarea instituționala a activităților cadrelor didactice din cadrul colectivelor de 
catedră ale facultății. 
Membru în echipele de elaborare ale dosarelor de acreditare/reacreditare ale 
specializărilor din facultate. 

Perioada  Aprilie 2005 – August 2008 
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Numele şi adresa angajatorului   Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa - Ministerul Educaţiei, 
Cercetării,Tineretului și Sportului – Calea Domneasca nr. 29, Târgoviște 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management educațional - învăţământ preuniversitar 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector şcolar general adjunct 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi  
 Coordonarea activităţilor compartimentelor Management educaţional, evaluare şi 

dezvoltare instituţională, Managementul resurselor umane şi mobilitatea personalului 
didactic, Dezvoltarea de parteneriate şi programe europene 

Perioada  Iunie 2004 – Aprilie 2005 
Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul 

Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Management educaţional la nivel de facultate  

Funcţia sau postul ocupat  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Șef catedra – Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică 
Coordonarea activităţilor didactice, ştiinţifice si de cercetare ale catedrei. 
Organizarea sesiunilor de evaluare curentă, a examenelor de licență și a celor de 
disertație pentru specializarea Automatică și Informatică Aplicată. 
Evaluarea instituționala a activităților cadrelor didactice din catedră. 
Membru în echipele de elaborare ale dosarelor de acreditare/reacreditare ale 
specializărilor catedrei. 

Perioada  Septembrie 2002 – Iunie 2004 
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 

Târgovişte  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Management educaţional – învățământ superior  

Funcţia sau postul ocupat  Cancelar general al Senatului (secretar ştiinţific) 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Management educaţional la nivel de universitate, organizarea concursurilor pentru 

ocuparea posturilor didactice, pregătirea şedinţelor Senatului Universităţii, 
coordonarea activităţilor Biroului de Diplome și a Departamentului pentru relaţii 
internaţionale 

Perioada  1999 - 2009 
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Departamentul pentru Învăţământ la 

Distanţă şi Formare Continuă / Departamentul pentru Pregătirea Personalului 
Didactic, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior  

Funcţia sau postul ocupat  Formator 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Activități de predare în cadrul Programului „EDUCONT – MANAGEMENT – 

PERFORMANŢĂ”, acreditat CNFP cu 90 de credite profesionale transferabile, 
destinat formării continue a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, în 
județele Dâmbovița, Ialomița și Teleorman. 
Activități de formare în cadrul Modulului postuniversitar de formare „Specializare în 
informatică”, cu durata de trei semestre, destinat conversiei profesionale a cadrelor 
didactice din învățământul preuniversitar, în județele Dâmbovița, Buzău, Olt și 
Teleorman. 

Perioada  Aprilie 1998 – Septembrie 2002 
Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Inginerie Electrică, Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul 

Regele Carol I, Nr. 2, 130024 Târgovişte  
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Management educaţional la nivel de facultate  

Funcţia sau postul ocupat  
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 Șef catedra – Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică 
Coordonarea activităţilor didactice, ştiinţifice si de cercetare ale catedrei. 
Organizarea sesiunilor de evaluare curentă, a examenelor de absolvire pentru 
specializarea Automatică și Informatică Aplicată. 
Evaluarea instituționala a activităților cadrelor didactice din catedră. 
Membru în echipele de elaborare ale dosarelor de acreditare/autorizare provizorie 
ale specializărilor catedrei. 

Perioada  Octombrie 1999 – Februarie 2001 
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Departamentului pentru Educaţie Continuă 

şi Învăţământ Deschis la Distanţă (EDUCON), B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 
Târgovişte  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior 

Funcţia sau postul ocupat  Director departament 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Coordonarea activităţilor de formare de nivel postuniversitar, prin cursuri de 
specializare cu durata de trei semestre in domeniul Informatica 

Perioada  Octombrie 1996 – Iunie 2004 
Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia” din Târgovişte, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 

Târgovişte  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Management universitar  

Funcţia sau postul ocupat  Membru al Senatului 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activităţi de analiză şi decizie pentru managementul strategic şi operaţional al 

universităţii 
Perioada  Octombrie 1993 – Februarie 2001 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra 
Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 
Târgovişte  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior  

Funcţia sau postul ocupat  Şef de lucrări (lector universitar)  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Susţinerea de cursuri/prelegeri (ciclul de formare iniţială): Utilizarea  

calculatoarelor, Bazele  informaticii, Birotică, Medii de programare, Inteligenţa 
artificială, Sisteme de conducere a roboţilor; 
Elaborarea si conducerea lucrărilor de laborator/seminar/proiect la disciplinele: 
Utilizarea calculatoarelor, Bazele informaticii, Medii de programare, Sisteme de 
conducere a roboţilor; 
Îndrumare / coordonare / conducere de proiecte de an, de absolvire şi de diplomă; 

   
Perioada  Octombrie 1992 – Octombrie 1993 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea “Valahia” din Târgovişte, Facultatea de Inginerie Electrică - Catedra 
Ştiinţa Sistemelor, Automatică şi Informatică, B-dul Regele Carol I, Nr. 2, 130024 
Târgovişte  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior  

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 Elaborarea si conducerea lucrărilor de laborator la disciplinele: Bazele informaticii, 
Utilizarea calculatoarelor, Limbaje de programare, Birotică 

Perioada  Septembrie 1981 – Septembrie 1992 
Numele şi adresa angajatorului    S.C. SARO S.A. Târgovişte 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Industrie constructoare de maşini 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer, inginer de sistem, şef secţie 
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
 Activităţi de execuţie, de proiectare, de conducere in domeniile informaticii, 

mentenanţei maşinilor unelte si a comenzilor numerice 
 
 

Educaţie şi formare 
 
 

                                       
Perioada       

 Septembrie 1996 – mai 2000 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Inginerie Electrică  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Automatică, informatică aplicată, inteligență artificială, rețele neurale, control fuzzy, 
algoritmi genetici 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Diploma de doctor in inginerie electrică 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Program de doctorat, nivel postuniversitar 

Perioada  Septembrie 1976 – Iunie 2001 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Universitatea Politehnica Bucureşti, Facultatea de Automatizări si Calculatoare  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Automatizări industriale continui și discrete, programarea calculatoarelor, 
informatică industriala, teoria sistemelor, conducerea cu calculatorul a proceselor, 
management industrial 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Diploma de inginer in automatizări și calculatoare (9,42) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Nivel universitar, Invațamant superior de lungă durată,  

Perioada  Septembrie 1971 – Iunie 1975 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Liceul Teoretic Pucioasa, Dâmbovița  

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Liceul teoretic, profil real 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Diploma de bacalaureat (10) 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Învățământ preunivesitar, nivel liceal  

Perioada  Decembrie 2007 – Iunie 2008 
Numele şi tipul instituţiei de  Academia de Studii Economice Bucureşti/ Departamentul pentru Pregătirea 
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învăţământ / al organizației 
profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesionala 

Personalului Didactic 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Managementul resurselor în instituţiile de învăţământ. Proiectarea, managementul 
şi evaluarea programelor educaţionale. Managementul curriculum-ului. 
Managementul organizaţiei şcolare. Managementul calităţii. Inspecţia şcolară. 
Management strategic. Metode şi tehnici de comunicare. 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Atestat de formare continuă a personalului didactic, acreditat de C.N.F.P. 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Program de formare continuă pentru funcţiile de conducere, îndrumare şi control- 
MANAGER XXI  (stagiu de perfecţionare 190 ore, 60 credite transferabile) 

Perioada  Decembrie 2007 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Pregătirea formării. Realizarea activităţilor de formare. Evaluarea participanţilor la 
formare. Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare. Marketingul 
formării. 
Proiectarea programelor de formare. Organizarea programelor şi stagiilor de 
formare. Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi stagiilor de 
formare. 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Formator, cod COR 241205  

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

 

Perioada  Noiembrie 2007  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Management de proiect/ stabilirea cerinţelor, estimarea resurselor, realizarea 
programelor, asigurarea resurselor, managementul contractelor, identificarea şi 
controlul riscurilor, managementul echipei de proiect, managementul 
implementării. 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Manager proiect, cod COR 241919 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada  Mai 2010  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Planificarea și organizarea evaluării. Cunooșterea tehnicilor de comunicare în 
procesul de evaluare. \efectuarea evaluării. Elaborarea instrumentelor, 
înregistrarea și raportarea rezultatelor, verificarea internă și externă a evaluării. 
Luarea deciziei privind competența. Abordarea sistemică a procesului de 
evaluare. 
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Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Mentor, cod COR 235902 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada  Iunie 2010  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Institutul European de Training și Consiliere Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Întocmirea planului de politică internă, a planului financiar pe termen scurt și lung 
și realizarea procedurii de elaborare a bugetului organizatiei. Analiza veniturilor și 
cheltuielilor organizației și întocmitrea rapoartelor de control bugetar. Analiza 
sistemului de management, managementul timpului. Comunicarea și lucrul în 
echipă în organizație. 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Manager financiar, cod COR 123110 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada  Decembrie 2011  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 SC INFO EDUCAŢIA SRL Iaşi 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Specificarea cerințelor, estimarea și asigurarea resurselor, realizarea 
programelor. Managementul contractelor, al echipei de proiect și al implementării. 
Identificarea și controlul riscurilor. 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, cod COR 
241948 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Stagiu de perfecţionare - 40 ore 

Perioada  Februarie-martie 2011  
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / al organizației 

profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 

 Academia de Științe Economice București - DPPD 

Domeniul studiat/aptitudini 
ocupaționale 

 Însușirea și aplicarea conceptelor, principiilor și metodelor specifice 
managementului educațional în context descentralizat. Descentralizarea deciziei. 
Perfecționarea competențelor manageriale de bază. 

Tipul calificarii/diploma 
obținută 

 Certificat  consilier suport implementare strategie descentralizare inv. 
preuniversitar 

Nivelul de clasificare a formei 
de instruire/invățământ 

 Stagiu de formare - 95 ore, 25 credite profesionale CNFP 

 
 
 
 
 
 

 Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă  Română 
Limbi străine cunoscute  Limba franceză 
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Competență de înțelegere a 
discursului oral 

 Foarte bine 

Competență de exprimare 
orală 

 Foarte bine 

Competență de citire și 
înțelegere a textului scris

 Foarte bine 

Competență de exprimare 
scrisă (conform certificatului de 

competență lingvistică)

 Bine 

 
Competenţe şi abilităţi sociale  Abilităţi de comunicare, capacitate de relaţionare şi adaptabilitate, atitudine 

proactivă, capacitatatea de a media și rezolva conflicte – dobândite atât în 
proiectele desfăşurate cu parteneri din România, cât mai ales în cadrul proiectelor 
internaţionale.  
Spirit de echipă, capacitate de motivare a membrilor acesteia - experienţa lucrului 
în echipă a fost dobândită în cadrul activităţilor profesionale didactice şi de 
cercetare din universitate și mediul preuniversitar, cât şi prin participarea în 
echipele de implementare ale unor contracte / proiecte / granturi, având de 
îndeplinit diferite roluri; 
 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice
 Experienţă managerială (în special în domeniul educaţional) şi capacitate 

organizatorică temeinică - formate şi dezvoltate in cadrul activităţilor directe de 
conducere / coordonare ca şef de catedră, cancelar general al universităţii, 
inspector şcolar general adjunct, director de departament, prodecan, membru al 
Senatului universităţii, manager de proiect, dar şi prin stagii de formare si 
perfecţionare profesională și managerială specifice; 
Capacitatea de scriere și dezvoltare de proiecte, spirit inovativ. 
Abilităţi de lider şi capacitatea de a forma şi motiva activităţile unei echipe.  
Respect faţă de lege, corectitudine, responsabilitate, cunoaștere bună a legislatiei 
specifice din educație; 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Foarte bune cunoştinţe de utilizare a calculatorului dobândite atât în cadrul 

studiilor universitare  cât şi la locului de muncă, acumulând o experienţă in 
domeniu de peste 25 de ani. Remarc competenţele privind folosirea tehnologiilor 
informaţionale şi ale comunicaţiilor (TIC) în educaţie: instruirea asistată de 
calculator,utilizarea tehnicilor şi platformelor de învăţare e-learning și blended 
learning, interacţiune şi comunicare virtuală, tehnologiile și aplicațiile web 2.0. 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice

 Utilizare echipamente pentru videoconferință, multimedia,de birotică, depanare 
hard și soft tehnică de calcul hard la nivel mediu,proiectare și realizare construcții. 

Aptitudini și competenţe 
artistice

 Literatura - proză 

Alte competenţe şi aptitudini  Deschidere, iniţiativă, echilibru, loialitate, determinare şi orientare spre rezultate. 
 

Permis de conducere  Permis de conducere, categoria B  
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Informaţii suplimentare  Stagii de specializare şi documentare în străinătate: 

2004 – Ecole Superieure d’Ingenieurs d’Annecy, Annecy (Franţa). 
2003 – Universitatea A. Mira Bejaia (Algeria); 
2003 – Universite de Savoie, Chambery (Franţa); 
2002 – lScottish Agricultural College, Ayr (Marea Britanie); 
2001 – Universitatea Federico II Napoli (Italia);  
1998 – l’Ecole Nationale d’Ingenieurs Belfort (Franţa);  
1996 - Denmark Technical University of Lyngby (Danemarca); 
 

Referințe  Conf. univ. dr.Călin Oros, rectorul Universitații Valahia Târgoviște 
Prof. univ. dr. Dorin Carstoiu, U. Politehnica Bucuresti 
 
 
 

 
 

25 noiembrie  2012 
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