
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NICUŞOR VATACHI 
Adresă(e) Strada C.Levaditti, Nr. 2, Bloc Nufăr 1, ap. 23, Galaţi, 800453, Romania 

Telefon(oane) 0236 470079 Mobil: (rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

Fax(uri) +40 0236 130 283 
E-mail(uri) nicusor.vatachi@ugal.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) romană 
  

Data naşterii 30.06.1956 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă  Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000 – în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar doctor inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie şi cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Catedra Sisteme Termice şi 

Ingineria Mediului, Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi , România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare în domeniul maşinilor termice şi a ingineriei mediului 

Perioada 1990 - 2000 
Funcţia sau postul ocupat Sef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Educaţie şi cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Catedra Sisteme Termice şi 

Ingineria Mediului, Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi , România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare în domeniul maşinilor termice şi a ingineriei mediului 

Perioada 1989 - 1990 
Funcţia sau postul ocupat Inginer cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare în domeniul maşinilor termice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Catedra Sisteme Termice şi 

Ingineria Mediului, Str. Domnească, nr. 47, 800008, Galaţi , România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare 

Perioada 1982 - 1989 
Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic 

Numele şi adresa angajatorului Secţia de Întreţinere, Reparaţii Drumuri şi Siguranţa Circulaţiei Galaţi, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Întreţinere şi reparaţii utilaje şi mijloace de transport pentru construcţii de drumuri 

Perioada 1981 - 1982 
Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic 

Numele şi adresa angajatorului Şantierul naval Tulcea, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Reparaţii nave 
  

Educaţie şi formare  
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Perioada Martie – aprilie 2008 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii în învăţământul la distanţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1990 - 1999 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei „Mărirea randamentului termic şi a duratei de exploatare a agregatului de cazan prin 
controlarea automată a temperaturii de evacuare a gazelor de ardere”, 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

Perioada 01.02.1995-30.04.1995 
Calificarea / diploma obţinută Tempus Individual Mobility Grant No IMG-94-RO-1090 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de studii, Institutul de energetică, Perugia, Italia  

Perioada Iunie 1987 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de studii postuniversitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Motoare cu ardere internă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti, România 

Perioada 1976 - 1981 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maşini termice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romană 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Italiană, engleză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2  C2  C1  C1  B2  

Limba  C1  B2  B1  B1  B1  

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

Competenţe şi abilităţi sociale Lucrul in echipă, elocvenţă in expuneri, capacitate de adaptare la medii multiculturale. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Membru in Consiliul profesoral, membru in echipa de calitate a specializării Ingineria mediului, ajutor 
de sef de catedra, conducător de echipe de lucru, capacitate de a executa si implementa proiecte. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe in domeniul motoarelor si a utilajelor termice (am activat ca responsabil cu mecanizarea 
intr-o întreprindere de construcţii de drumuri), proiectarea agregatelor termice, intocmire de bilanţuri 
termice, protecţia mediului si utilizarea surselor neconvenţionale de energie.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Redactare(MS Office word, excel, power point), Pagini Web, Calcul - Matlab, Prelucrare imagini - 
Adobe photoshop.  .  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini artistice Chitară 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: autoturisme, motociclete, motoare cu ardere internă. 
  

Permis(e) de conducere Categoria A şi B 
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact: pot fi apelate la cerere. 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 


