
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Dragan, Marcel 
Adresă(e) Str. Arad nr.1,  Galati, România 

Telefon(oane) - Mobil: +40724060740 

E-mail(uri) mdragan@ugal.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11.09.1968 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Februarie 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări universitar   

Perioada Februarie 2003 - Februarie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar   

Perioada Noiembrie 2000- Februarie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar   

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „ Dunărea de Jos” Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire a cursului postuniversitar de audit energetic pentru cladiri si instalatii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente privind auditul energetic si clasificarea energetica a cladirilor si instalatiilor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Instalatii,  Universitatea  Tehnică de Constructii Bucuresti 

Perioada Noiembrie 2000- Iunie 2004  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor inginer in domeniul Inginerie mecanică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente profesionale : 
Studiul energetic, exergetic si economic al instalatiilor energetice; Optimizarea termoeconomică a 
producerii de energie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „ Dun�rea de Jos” din Galaţi 

Perioada Octombrie 1998 - Iunie 1999  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare (studii aprofundate)     

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente profesionale: 
Optimizări termodinamice; Impactul producerii de energie asupra mediului ambiant. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Mecanică, Universitatea „ Dun�rea de Jos” din Galaţi 



Perioada Octombrie 1992 - Iunie 1998  

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer mecanic, specializarea maşini si echipamente termice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competente profesionale: 
Proiectarea si exploatarea instalatiilor frigorifice  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Mecanică, Universitatea „ Dun�rea de Jos” din Galaţi 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B2 Utilizator 
Independent  B1 Utilizator 

Independent  B1 Utilizator 
Independent  A2 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
Independent  

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă; Capacitate de comunicare. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric (director de program la forma de invatamant frecventa redusa, specializarea 
Ingineria si Protectia Mediului în Industrie, Facultatea de Mecanică) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Mecanica agicola - abilitate obtinuta in context profesional;  
Constructii si amenajari locuinţe- abilitate obtinuta in context profesional;  
Proiectare şi executie mobilier - abilitate obţinută în urma activităţilor din timpul liber; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Autocad, programare Matlab/Mathcad 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

