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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Diaconescu Ioana 
Adresă(e) 7 Hipodrom, 810234 Braila, Romania  

Telefon(oane) (+40) 336 13.02.62   
Fax(uri)    (+40) 236 46.13.53 

E-mail(uri) idiaconescu@ugal.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

  

Locul de muncă actual / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1998 pana in prezent  
Funcţia sau postul ocupat conferentiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale predare, cercetare, evaluare si publicare de articole si carti 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi,ROMANIA 

Tel: (+40) 336 13.02.62 Fax: (+40) 236 46.13.53 
www.ugal.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate educatie si cercetare 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1993-1998 
Calificarea / diploma obţinută doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metode numerice de calcul 
Termodinamica proceselor de uscare 
Managementul energiei si analiza eficientei energetice 
Integrarea surselor de energie regenerabile 
Eficienta energetica a proceselor industriale 
 

mailto:idiaconescu@ugal.ro
http://www.ugal.ro
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala

Universitatea „Dunarea de Jos” Galati 
 
ISCED 6 

 
Perioada 

 
1982-1987 

Calificarea / diploma obţinută inginer 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Termotehnica 
Transfer de caldura si masa 
Intalatii temice industriale 
Utilizarea energiei termice si electrice 
Bazele electrotehnicii 
Masini si actionari electrice 
Automatizari industriale 
Instalatii frigorifice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti; Facultatea deElectrotehinica-Energetica; Specializarea Energetica 
Industriala 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european   Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 nivel autonom C1 nivel autonom C1 nivel autonom C1 nivel autonom C1 nivel autonom 

Italiana  A1 nivel introductiv A1 nivel introductiv A1 nivel introductiv A1 nivel introductiv A1 nivel introductiv 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale – Capacitate de organizare in scris si discurs oral 
– Capacitate de a lua decizii sub stres 
– Capacitate de analiza si sinteza, 
– Capacitate de asimiliare noi informatii si abilitati 
– Disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturale 
Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite in cadrul activitatilor didactice si de cercetare din 
cadrul departamentului. 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

–Capacitate de analiza sarcini si responsabilitati, 
–Capacitate de evaluare abilitati profesionale ale colaboratorilor si alocare a task-urilor 
–Spirit analitic 
–Lucru in echipa 
–Spirit de evaluare si imbunatatire 
–Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii) 
Aceste aptitudini au fost dobandite si imbunatatite in cadrul activitatilor de proiect sau de lucru pe 
comsii in cadrul departamentului 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Montaje electrice simple sau pentru determinarea caracteristicilor de functionare in diferite regimuri de 
lucru ale masinilor electrice 
Montaje pentru actionari electrice  
Montarea aparatelor de masura si control in instalatii termice sau electrice. Interpretarea citirilor 
Calculul eficientei energetice pentru sisteme termodinamice complexe 
Proiectarea instalatiilor termice si frigorifice 
Implementarea surselor de energie regenerabila in procese industriale si urbane 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competente in utilizarea programelor Microsoft Office  
Utilizarea limbajelor de programare Pascal si Visual Basic 
Folosirea aplicatiilor grafice Corel Draw si Photoshop 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  pictura si arta fotografica  
  

Alte competenţe şi aptitudini Evaluator ARACIS 
Evaluator european de proiecte R&D  

  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare referintele pot fi furnizate la cerere  
  

  
 
 
 
13.06.2020                                                                                                                                        Conf.dr.ing. Ioana Diaconescu 
 
 
                                                                                                                                                                  


