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INFORMAŢII PERSONALE DRĂGAN NICUŞOR 
 

 

B-dul Independenţei nr. 59, Bl. TURN Apt. 66, Brăila, România 

+4 0374652572     +4 0723242219 

nicusor.dragan@ugal.ro 

Sexul M    | Data naşterii 19/03/1964     | Naţionalitatea română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ Cercetare, Expert tehnic 

03.1992-prezent asistent universitar, şef de lucrări, conferenţiar universitar 
Universitatea "Dunărea de Jos", Str. Domnească nr. 47, 800008, Galaţi, România, www.ugal.ro/ 

Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila, Calea Călăraşilor nr. 29, 810017, www.fib.ugal.ro/ 

▪ curs, seminar, laborator, proiect (mecanică teoretică şi aplicată, vibraţii mecanice, acustică tehnică, 
dinamica maşinilor şi echipamentelor, acţionări şi componente de acţionare, protecţia împotriva 
poluării prin zgomote şi vibraţii, ergonomie) în cadrul Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila 
▪ cercetare ştiinţifică şi management cercetare în cadrul Centrului de Cercetare Mecanica Maşinilor şi 

Echipamentelor Tehnologice MECMET, Facultatea de Inginerie şi Agronomie din Brăila 

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior, cercetare 
01.1996-prezent cercetător ştiinţific (CS, CSIII, CSII, CSI), management cercetare 

Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii ICECON S.A., Şos. Pantelimon 
nr. 266, 021652, Bucureşti, România, www.icecon.ro 

▪ cercetare ştiinţifică, management proiecte de cercetare, expert tehnic 

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare-dezvoltare tehnologică 
06.1990 – 02.1993 Inginer proiectant, cercetător ştiinţific, manager de proiect 

“Promex” S.A., Str. Industriilor nr. 19, 810391, Brăila, România, www.promex.ro 

▪ cercetare, proiectare echipamente tehnologice pentru construcţii şi acţionări hidraulice 
▪ management proiect echipamente tehnologice 

Tipul sau sectorul de activitate Industrie 
10.1988 – 05.1990 Inginer 

“Aerostar” S.A., Str. Condorilor nr. 9, 600302, Bacau, Romania , www.aerostar.ro 

▪ Inginer tehnolog pentru sisteme de aviaţie 
▪ Inginer proiectant testare fiabilitate sisteme de aviaţie 

Tipul sau sectorul de activitate Industrie 

2018 "Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de 
referinţă şi lista indicatorilor de referinţă a ARACIS", "Evaluarea 
externă a programelor de studii universitare de masterat", 
"Evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de 
masterat", "EUR-ACE sistem de certificare pentru programele de 
studii din domeniul Ştiinţelor inginereşti, în vederea recunoaşterii 
internaţionale" 

i 

ARACIS Bucureşti, Sistem integrat eLearning 

▪ Competenţe în QMS din învăţământul superior 
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2016-2018 "Standarde şi linii directoare europene pentru asigurarea calităţii în 
învăţământul superior, modulul 1 - Asigurarea internă a calităţii", 
"Standarde şi linii directoare europene pentru asigurarea calităţii în 
învăţământul superior, modulul 2 - Asigurarea externă a calităţii", 
"Standarde şi linii directoare europene pentru asigurarea calităţii în 
învăţământul superior, modulul 3 - Asigurarea calităţii agenţiilor" 

i 

ARACIS Bucureşti, Sistem eLearning 

▪ Competenţe în QMS din învăţământul superior 
2017 Sesiunea de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul 

Naţional al Evaluatorilor ARACIS (RNE), 23-24.02.2017, Braşov 
i 

ARACIS Bucureşti, Universitatea "Transilvania" Braşov 

▪ Competenţe în QMS din învăţământul superior 
2014 "Calitate europeană în invăţământul superior", "Formare şi 

conştientizare în asigurarea calităţii în Învăţământul la Distanţă - ID" 
i 

Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti 

▪ Competenţe în QMS din învăţământul superior 
2012-2013 "Curs de formare continuă - nivelul de competenţă lingvistică A2 

conform C.E.C.R.L.", "Curs de formare continuă - nivelul de 
competenţă lingvistică B2 conform C.E.C.R.L." 

i 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

▪ Competenţe ligvistice nivel A2, Competenţe ligvistice nivel B2 
03.2012-10.2013 "Managementul calităţii în învăţământul superior", "Calitatea în 

învăţământul superior" 
i 

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi 

▪ Competenţe în QMS din învăţământul superior 
2010 Manager proiect i 

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Brăila / Ministerul Muncii, familiei şi Protecţiei Sociale; 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării 

▪ Competenţe avansate pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri publice (structurale EU, 
naţionale, instituţionale) sau private 

2007 "Environmental Management Systems Internal Auditor" according to 
ISO 14001:2004, ISO 19011:2002 

i 

TÜV Rheinland Akadémia Kft. Budapest, TÜV Rheinland România 

▪ Competenţe în Sistemele de Management de Mediu 
2006 "Quality Management Systems Internal Auditor according to ISO 

9001:2000, ISO 19011:2002" 
i 

TÜV Rheinland InterCert Ltd. Köln Germania, TÜV Rheinland România 

▪ Competenţe în Sistemele de Management al Calităţii 
2006 "Acustică teoretică şi aplicată" i 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Departamentul de mecanică 

▪ Competenţe în evaluarea şi combaterea zgomotului ambiental 
1993-2002 Doctor în domeniul Inginerie Mecanică nivel 8 EQF/CECi 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

▪ Competenţe înalte în domeniul Inginerie Mecanică 
▪ Titlul tezei: “Optimizarea procesului de transport prin vibraţii” 

2000-2001 Certificat de absolvire a cursurilor Departamentului pentru 
Pregatirea Personalului Didactic 

i 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi 

▪ Psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii, sociologia educaţiei, consiliere şcolară, 
logică, practică pedagogică 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

 

 

 

1991-1997 Studii economice, specializarea Contabilitate şi Informatică de 
Gestiune 

nivel 6 EQF/CECi 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative 

▪ Competenţe în domeniul economic 
1983-1988 Diploma de Inginer în profilul Mecanic, specializarea Aeronave nivel 6 EQF/CECi 

Universitatea “Politehnica” Bucureşti, Facultatea de Aeronave 

▪ Competenţe în Inginerie Mecanică, Aeronave 

Limba maternă română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză B2 B2 B2 B2 B2 
 Certificat de absolvire curs de formare continuă Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi - nivelul de 

competenţă lingvistică B2 conform C.E.C.R.L. 
Franceză B1 B1 A2 A2 A2 
Germană A1 A2 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare în limba română dobândite prin experienţa proprie de cadru 
didactic în invăţământul universitar (asist. univ. - 6 ani, Ş.L. - 5 ani, conf. - 15 ani), de 
coordonator/membru în colective/comisii de specialitate din cadrul Consiliului Facultăţii de Inginerie 
şi Agronomie din Brăila (2008-2017) sau a Universităţii “Dunărea de Jos” din Galaţi, 
coordonator/membru colective de cercetare ştiinţifică (4/45 contracte de cercetare) 
▪ bune competenţe de comunicare în limba engleză dobândite prin participarea şi susţinerea unor 

lucrări ştiinţifice la conferinţe/simpozioane internaţionale sau cu participare internaţională (44 
prezentări) 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ competenţe manageriale dobândite prin conducere instituţională (secretar ştiinţific 2008-2012, 
prodecan 2012-2016, dir. departament 2020-prez.) 
▪ competenţe organizaţionale dobândite prin coordonarea comisiilor Consiliului Facultăţii de Inginerie 

şi Agronomie din Brăila (5 comisii 2012-2017) şi prin coordonarea programelor de studii de masterat 
AACDMET și DMET (domeniul: Inginerie mecanică) 
▪ competenţe organizaţionale dobândite în calitate de coordonator/membru (12/7) al comitetelor de 

organizare ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere sistemului calităţii din învăţământul universitar şi a proceselor de control al 
calităţii, în prezent fiind membru al comisiilor cu auditul calităţii la 2 programe de studii de master 
(AACDMET, DMET), 2 programe de studii de licenţă (UTC, IEDM), precum şi în Comisiile Consiliului 
Facultăţii de Inginerie şi Agronomie din Brăila (Comisia profesională şi de învăţământ, Comisia 
pentru cercetare ştiinţifică, Comisia de calitate) 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 ▪ programe Office (procesor de text, calcul tabelar, software pentru prezentări, baze de date) 
▪ ECDL, AutoCAD, LabVIEW, MatLAB, MathCAD, Mathematica, CorelSuite, FEA 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 
ANEXE 

 

 
 
 
Brăila,           Conf. dr. ing. 
17.08.2020 
           Nicuşor DRĂGAN 

Permis de conducere  B (1990), B1 (1995), AM (2013) 

Afilieri -membru organisme de evaluare: RNE, ARACIS, UEFISCSCU 
-membru organizaţii profesionale şi/sau ştiinţifice naţionale şi/sau internaţionale: SRA, SRMTA, 
AROTEM, RMEC, AGIR, EAA, IIAV, WASET 
-membru colective de redacţie ale unor publicaţii/reviste ştiinţifice din România: Scientific 
Board “Romanian Journal of Acoustics and Vibration“, ISSN 1584-7284 (B+), Secretar Annals of 
''Dunarea de Jos'' University of Galati Fascicle XIV Mechanical Engineering, ISSN 1224-5615 (B+), 
Redactor şef “Buletinul sesiunii de comunicări ale cercurilor ştiinţifice studenţeşti Galaţi“, ISSN 2068-
6277 

Publicaţii, Prezentări, Proiecte, 
Conferinţe, Seminarii, Distincţii 

conform listei de lucrări (la cerere) 

 ▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare (la cerere) 




