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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume EFTIMIE DORINEL GRIGORE 

Adresă(e) str. Vasile Alecsandri, nr. 64, cod postal 810061, Braila, Romania   

Telefon(oane) 0740302075   

Fax(uri)   0239612572 Mobil: 072 6390926 

E-mail(uri) deftimie@ugal.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 05.12.1957 

Sex Masculin 

  

  

 

Experienţa profesională de tip didactic şi de cercetare  
 

  

Perioada 01.03.2011 –30.06.2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert trainer Regional Braila in proiectul PLM – Adaptor (Modulul 3, CAM) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Discipline predate : software NX 7.5, Modulul CAM, Siemens 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, Galaţi, România, Tel.: 
0236460328, Fax : 0236461353 
Email: secretariat@ugal.ro Website: www.ugal.ro  

  

  

Experienţa profesională de tip management 
  

Perioada 01.02.2011 –28.02.2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Coordonator Regional Braila in proiectul PLM – Adaptor (Bursa locurilor de munca) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea evenimentului Bursa locurilor de munca Braila 22.02.2011 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, Galaţi, România,  
Tel.: 0236460328, Fax : 0236461353 
Email: secretariat@ugal.ro Website: www.ugal.ro  

  

Experienţa profesională de tip management 
  

Perioada 01.02.2006 – 01.10.2010 

Funcţia sau postul ocupat Sef catedra Utilaj Tehnologic si Tehnologii, Facultatea Inginerie Braila 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul documentelor de studii, activitate de cercetare şi activitate didactică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, Galaţi, România,  
Tel.: 0236460328, Fax : 0236461353 
Email: secretariat@ugal.ro Website: www.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
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Experienţa profesională de tip didactic şi de cercetare 
  

Perioada Din februarie 2002 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Discipline predate:Stiinta si ingineria materialelor,  Analiza si sinteza proceselor tehnologice(I+II), 
Masini unelte si prelucrari prin aschiere, Tehnologia prelucrarilor mecanice, Tolerante si control 
dimensional, Tehnologia constructiilor sudate, Tehnologii curate aplicabile in industrie, Sisteme de 
proiectare automata si integrata, Masini agricole 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, Galaţi, România, Tel.: 
023 646 03 28, Fax : 023 646 13 53 
Email: secretariat@ugal.ro Website: www.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

Perioada Din martie 1998 până în februarie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Discipline predate: Tehnologia fabricarii, repararii si intretinerii utilajelor tehnologice, Utilaje de 
deformare plastica, Utilaje de turnatorie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos”, Str. Domnească, nr. 47, cod poştal 800008, Galaţi, România, Tel.: 
023 646 03 28, Fax : 023 646 13 53 
Email: secretariat@ugal.ro Website: www.ugal.ro  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 
  

  

Experienţa profesională de management producţie si proiectare 
  

Perioada Din anul 1996 până în februarie 1998 

Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu Avizari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Adaptarea proiectelor externe si avizarea lor din punct de vedere constructiv – tehnologic, pret oferta  

Numele şi adresa angajatorului S.C. PROMEX S.A., Str. Industriilor, nr. 17, Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producător de utilaje metalurgice, echipamente in industria cimentului si constructiilor de masini 
  

Perioada Din anul 1984 până în anul 1996 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant SDV-uri 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activiate de proiectare tehnologica pentru  secţia Sculăria Centrala.  

Numele şi adresa angajatorului S.C. PROMEX S.A., Str. Industriilor, nr. 17, Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producător de utilaje metalurgice, echipamente in industria cimentului si constructiilor de masini 

Perioada Din anul 1983 până în anul 1984 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea tehnologiei in vederea asimilarii de noi produse  

Numele şi adresa angajatorului Mecanica Fina Sinaia.,B-dul Republicii, nr. 41, Sinaia, Judetul Prahova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producător de pompe de injectie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada Din anul 1995 până în noiembrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută    Doctor în tehnica, Specializarea Aschiere si scule aschietoare / Diplomă de doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Scule aschietoare, Bazele generarii suprafetelor, Tehnologia fabricarii sculelor aschietoare, Controlul 
sculelor aschietoare, Tehnologie materialelor sculelor aschietoare 
Competenţe de specialitate în domeniul fabricarii unor noi tipuri de scule aschietoare conferite  de 
teza cu titlul : „Contributii privind generarea suprafetelor evolventice interioare cu freza melc modul” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania”, Bdul Eroilor, Braşov, România, Tel.: 0268413000,  
Fax : 026 841 05 25, Website: www.unitbv.ro  
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Perioada Din septembrie 1978  până în iulie  1983 

Calificarea / diploma obţinută    Inginer / Diplomă de inginer mecanic Specializarea Tehnologia Constructiilor de Masini 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline fundamentale, discipline de profil tehnic şi discipline de specialitate / Competenţe în 
domeniul mecanic, al maşinilor unelte, al proiectării mecanice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania”, Bdul Eroilor, Braşov, România, Tel.: 0268413000,  
Fax : 026 841 05 25, Website: www.unitbv.ro  
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Franceza  B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitatea de a lucra cu tinerii; 
- capacitatea de a lucra în echipe; 
- capacitate de comunicare şi transmitere de informaţii. 
- Capacitatea de a lucra cu tinerii a fost căpătată şi dezvoltată prin activitatea didactică depusă pe 

o perioadă mai bine de 14 ani în învăţământul superior. Lucrul la catedră a stimulat capacitatea 
de comunicare în general dar şi capacitatea de sinteză a informaţiilor şi transmitere coerentă a 
lor către studenţi sau cursanţi la diverse niveluri de pregătire.   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- capacitatea de a coordona colective de oameni cu pregătire medie sau superioară: 
- director de specializare; 
- experienţă bună a managementului de proiecte; 

Competenţele mai sus menţionate au fost dezvoltate ca urmare a activităţilor depuse în calitate 
de membru sau responsabil în cadrul următoarelor activităţi la nivelul catedrei-facultăţii: 

- sef al catedrei Utilaj Tehnologic si Tehnologii; 
- membru in comisii de licenţa si masterat; 
- director departament Procese si Tehnologii Centrul de Cercetare MECMET, FIB 

Competenţe şi aptitudini tehnice - competenţe tehnice in domeniul mecanic; 
Aceste competenţe au fost dobândite atât prin absolvirea studiilor de specialitate cât şi 
experientei practice în activitatea de producţie, fie în cea de proiectare sau cea didactică şi de 
cercetare. Am fost prim sau unic autor a 3 cărţi de specialitate, am publicat 87 de articole în ţară 
şi în străinătate.  
Am 2 brevete de inventie si 7 inovatii.  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- utilizare de software: 
- editare text: Word, Excel; 
- reclamă, publicitate: Power Point; 

          

Competenţe şi aptitudini artistice Nu este cazul. 

      
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B. 
  

  

Anexe 1. Lista de lucrări publicate 
2. Copii ale diplomelor de: 

- inginer; 
- doctor în tehnica 
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