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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ghelase Daniela 
Adresă(e) 28, Școlilor, 810009, Brăila, România 

Telefon(oane) +40239612572 Mobil:  
Fax(uri) +40239612572 

E-mail(uri) daniela.ghelase@ugal.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 2.01.1961 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Dunărea de Jos Galați 
Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2003 - in prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice și de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, str. Domnească, nr.47, 800008, Galați, România 

www.ugal.ro 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație și cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994-până în prezent 
Calificarea / diploma obţinută Doctor  inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: tehnologia echipamentelor tehnologice 
Competențe: a) sisteme flexibile de fabricație; b) robotică; c) calitate totală; d) managementul calității; 
d) proiectarea optimală asistată a angrenajelor în vederea îmbunatațirii parametrilor angrenării e) 
precizia de prelucrare.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1985-1994 
Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline: mașini-unelte 
Competențe:  inginerie industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic București, Facultatea TCM, Specializarea Mașini-Unelte 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
Romana 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 Nivel autonom C1 Nivel autonom C1 Nivel autonom C1 Nivel autonom C1 Nivel autonom 

Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate, lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Editor șef al Analelor „Dunărea de Jos” din Galați, Fasc. XIV, Inginerie Mecanică 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectarea optimală asistată a angrenajelor în vederea îmbunătățirii parametrilor angrenării 
 Sisteme flexibile de fabricație;  
 Precizia de prelucrare 
 Robotică; 
 Managementul calității;  
 Inginerie industrială 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competențe în utilizarea programelor Microsoft Office 
Utilizarea limbajelor de programare 
Folosirea aplicațiilor grafice 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Evaluator CNCSIS 
  

Permis(e) de conducere  
  

Informaţii suplimentare Referințele pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe Lista de lucrari publicate 
8.04. 2020                                                                     


