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INFORMAŢII PERSONALE 

 
Nume  Daşchievici Micaela Luiza 

   
Adresă  Strada 1 Decembrie 1918, nr. 37, bl. B, sc. B, ap. 33, Cod 

810194, Braila 
Telefon   
E-mail  luiza.tomulescu@ugal.ro 

 
Naţionalitate  Româna 

   
Data naşterii  21 iulie 1970 

 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

  
• Perioada    1994 - 2001 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie şi 
Agronomie din Braila, Calea Calarasilor, nr. 29, 810017, Brăila 

• Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Invatamant superior 

• Funcţia sau postul 
ocupat 

 Asistent universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Pregătirea de lucrări de laborator pentru diferite discipline si  
predarea acestora către studenti. Elaborarea lucrărilor de 
laborator s-a facut pentru disciplinele din cadrul normei pe care 
am ocupat-o prin concurs: tribologie şi organe de masini. 
Responsabilităţi didactice: efectuarea de lucrări practice cu 
studenţii în conformitate cu programa de invaţământ, îndrumare 
de proiecte semestriale la disciplinele amintite. Responsabilităţi 
ştiinţifice: pregătirea admiterii la doctorat  precum şi a primelor 
examene din cadrul pregatirii doctorale. 
În acesta perioada am publicat şi participat la o serie de 
manifestari ştiinţifice în ţară şi străinătate. Aceste lucrări se 
regăsesc în lista de publicatii anexată. 

   
• Perioada   2001- 2003 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie şi 
Agronomie din Braila, Calea Calarasilor, nr. 29, 810017, Brăila 

mailto:luiza.tomulescu@ugal.ro


Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Invatamant superior 

Functia sau postul 
ocupat 

 Şef lucrări 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Activităţi didactice: pregătirea şi elaborarea de cursuri universitare 
pentru disciplinele predate: Elemente si sisteme de cuplare şi amortizare; 
Întreţinerea si repararea utilajelor tehnologice; Tribologie; Proiectarea 
tehnologica si funcţională a utilajelor tehnologice. 
-  Activităţi de cercetare ştiinţifica: publicarea de articole ştiinţifice în 
diferite reviste de specialitate, participări la diferite simpozioane 
ştiinţifice interne şi internaţionale precum şi elaborarea de cărţi sau 
monografii cu caracter tehnic. 
În această perioada am participat la realizarea de dosare de acreditare 
pentru secţiile Facultatii de Inginerie şi Agronomie din Brăila. 

   
• Perioada  2003 - prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie şi 
Agronomie din Braila, Calea Calarasilor, nr. 29, 810017, Brăila 

•Tipul activităţii sau 
sectorului de activitate 

 Invatamant superior 

• Funcţia sau postul 
ocupat 

 Conferentiar Universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 - Activităţi didactice : modernizarea şi actualizarea permanentă a 
cursurilor şi lucrărilor de laborator pentru disciplinele unde sunt 
titular. 
- Activităţi de cercetare ştiinţifică: publicarea de articole ştiinţifice 
în diferite reviste de specialitate, participări la diferite simpozioane 
ştiinţifice interne şi internaţionale precum şi elaborarea de carţi 
sau monografii cu caracter tehnic. 
- Responsabilităţi: editor şef al Revistei Analele Universităţii 
“Dunărea de Jos” Galaţi, Fasc. XIV, Inginerie Mecanica , 
acreditata CNCSIS - nivel B+. 

   
 

STUDII ŞI CURSURI DE 
SPECIALITATE 

 
• Perioada   1989 - 1994 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Specializarea TCM, Facultatea de Mecanica, Univ. “Dunărea de 
Jos” din Galaţi 

• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Însuşirea de cunoştinţe tehnice din domeniul tehnologiei 
construcţiei de maşini. 

• Numele calificării 
primite 

 Inginer mecanic 

   
• Perioada   1995 - 2000 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ 

 Facultatea de Mecanica, Univ. “Dunarea de Jos” din Galati 



• Principalele subiecte şi 
calificări însuşite 

 Prelucrări mecanice; Tribologia sculelor aşchietoare 

• Numele calificării   Doctor în Inginerie Mecanică 
 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

Limba maternă  Romana 
 

Limbi străine cunoscute 
  ENGLEZA 

• Abilitatea de a citi  Bine 
• Abilitatea de a scrie  Bine 
• Abilitatea de a vorbi  Bine 

 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice 

 

 -Membru in Comitetul Tehnic de organizare a ISME 2015 - 
International Conference on Information System and Management 
Engineering, Sanya, China 
-Membru TPC - 3rd International Conference on Economics and 
Management Engineering, ICEME 2017, China  
- Editorial board member - International Journal of Scientific Research 
in Information Systems and Engineering (IJSRISE) 
-Membru TPC - International Conference on Service Science, 
Technology and  Engineering SSTE2017, China 
Prin natura funcţiei pe care o deţin, întreaga mea activitate este bazată pe 
coordonarea didactica a studenţilor din cadrul facultăţii. Specificul 
instituţiei în care îmi desfăşor activitatea mi-a permis să fiu coordonator 
de proiecte semestriale sau de diplomă, specifice domeniului tehnologic, 
să conduc activităţi de cercetare ştiinţifică, precum şi de coordonare a 
activităţilor editoriale.   

 
Aptitudini şi competenţe 

tehnice 
 Aptitudini: 

- Inginerie mecanica 
- Tribologia organelor de masini; 
- Tehnologia fabricarii prin prelucrari mecanice 
- Organe de maşini 
- Fiabilitatea sistemelor mecanice 
- Computer (W10, editare de texte Word, calcul tabelar, instrumente 
online)  
Competente: 
- expert evaluator proiecte de cercetare CNCSIS 
- expert evaluator proiecte de cercetare CNMP 

 
Instruiri 

 
 Doctorat in domeniul ingineriei mecanice 

 
 



Permis de conducere  Categoria B 
 

Apartenenţã la asociaţii 
profesionale şi ştiinţifice, 
naţionale şi internaţionale 

 

  
 -   Membru SAAM (South African Association for Mechanics) 
- Membru IFAC (International Federation of Automatic Control) 
- Membru IAENG (International Associations of Engineers) 
- Membru ARoTMM (Asociatia Romana pentru Teoria Masinilor si 

Mecanismelor) 
- Membru ACM-V (Asociatia pentru Cercetari Multidisciplinare din 

Zona de Vest, Romania) 
- Membru ModTech (Professional Association in Modern Manufacturing 

Technologies) 
-    Membru in Centru de Cercetare MECMET, Mecanica Masinilor si 
Echipamentelor Tehnologice, Acreditat CNCSIS in 2004, Facultatea de 
Inginerie şi Agronomie din Brăila. 

 
 


