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Informaţii personale 

Nume / Prenume NICOLAE Eugen-Viorel 

Adresă Blvd. Republicii, nr.85, bl.D6A, sc.C, ap.21, cod 110041, loc. Pitesti, jud. Arges 

Telefoane Birou: 0348-453105 Mobil: 0727-848112 

Fax 0348-453123 

E-mail viorel.nicolae@upit.ro 
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 22.12.1961 

 

Poziția pentru care candidez 
 
 

  

  

Experienţa profesională  

Perioada martie 2016 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Prorector cu Calitatea învățământului în cadrul Universității din Pitești 

Activităţi şi responsabilităţi principale - elaborarea şi coordonarea strategiei de organizare şi funcţionare a următoarelor structuri: 
Centrul pentru Managementul Calităţii şi Programe Universitare, Centrul pentru Învăţământ 
cu Frecvenţă Redusă, Centrul de Formare Continuă ”Muntenia”; 

- coordonarea pregătirii și desfășurării proceselor de evaluare instituțională și la nivelul 
programelor de studii; 

- coordonarea procesului didactic (elaborare Planuri de învăţământ, Fişe de discipline şi State 
de funcţii); 

- strategia activităţilor de practică a studenţilor; 
- coordonarea procesului de evaluare și promovare a cadrelor didactice; 
- coordonarea dezvoltării în Universitate de noi programe de studii (licenţă şi masterat). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges, website: 
www.upit.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior şi Cercetare Ştiinţifică 

Perioada martie 2012 –prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar în cadrul Departamentului Autovehicule și Transporturi al Universităţii din 
Piteşti și Responsabil ECTS al programului de studii Autovehicule Rutiere 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Susţinerea cursurilor şi aplicaţiilor la disciplinele: Fabricarea şi repararea autovehiculelor, 
Repararea automobilelor, Transport multimodal, Managementul proiectelor 

- Cercetare științifică 
- Coordonarea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pentru programul de studii 

Autovehicule Rutiere 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges, website: 
www.upit.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ Superior şi Cercetare Ştiinţifică, Consultanţă tehnică în domenii inginereşti 

Perioada martie 2008 – februarie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Decan al Facultatii de Mecanica si Tehnologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea activitatilor didactice si de cercetare din cadrul facultatii, materializate prin 4 
programe de studii de licenta si 9 programe de master. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges, website: 
www.upit.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior tehnic 
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Perioada octombrie 2002 - martie 2008  

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentui pentru Cercetare Stiintifica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Gestionarea si indrumarea activitatilor de cercetare stiintifica din cadrul Universitatii din Pitesti. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare stiintifica 

Perioada octombrie 2001 – februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar în cadrul Catedrei Automobile a Universităţii din Piteşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor şi aplicaţiilor la disciplinele: Fabricarea şi repararea autovehiculelor, 
Managementul calităţii, Repararea automobilelor, Tehnici de comunicare şi documentare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior tehnic 

Perioada octombrie 1995 – septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar în cadrul Catedrei Automobile a Universităţii din Piteşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea cursurilor şi aplicaţiilor la disciplinele: Managementul calităţii, Repararea automobilelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior tehnic 

Perioada martie 1993 – septembrie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar în cadrul Catedrei Automobile a Universităţii din Piteşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea aplicaţiilor la disciplina Repararea automobilelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti, str. Targu din Vale, nr. 1, cod 110040, loc. Pitesti, jud. Arges  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior tehnic 
 

Perioada 
 

februarie 1991 – februarie 1993 

Funcţia sau postul ocupat Şef al Compartimentului tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de organizare, planificare, analiză şi îmbunătăţire 

Numele şi adresa angajatorului S.C. TARA S.A. Piteşti, str. Caporal Dogaru, nr. 4, cod 110268, loc. Piteşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transporturi şi reparaţii auto 
 

Perioada 
 

iulie 1990 – ianuarie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Şef al Serviciului Aprovizionare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de planificare, negociere, organizare 

Numele şi adresa angajatorului ITA Argeş, str. Sf.Vineri, nr. 42, loc Piteşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transporturi de mărfuri şi călători, reparaţii şi recondiţionări auto 
 

Perioada 
 

martie 1990 – iunie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer în cadrul Biroului tehnic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu urmărirea defecţiunilor tehnice ale agregatelor auto 

Numele şi adresa angajatorului ITA Argeş, str. Sf.Vineri, nr. 42, loc Piteşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transporturi de mărfuri şi călători, reparaţii şi recondiţionări auto 
 

Perioada 
 

ianuarie 1987 – februarie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Tehnolog şef în cadrul Secţiei de întreţinere şi reparaţii auto (SIRA) Piteşti 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu normele tehnologice şi de muncă 

Numele şi adresa angajatorului ITA Argeş, str. Sf.Vineri, nr. 42, loc Piteşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transporturi de mărfuri şi călători, reparaţii şi recondiţionări auto 
 

Perioada 
 

septembrie 1985 – decembrie 1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu organizarea şi urmărirea întreţinerii parcului auto al Autobazei 1 Marfă Piteşti 

Numele şi adresa angajatorului ITA Argeş, str. Sf.Vineri, nr. 42, loc Piteşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Transporturi de mărfuri şi călători, reparaţii şi recondiţionări auto 
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Educaţie şi formare  

Perioada 1993 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Inginerie Mecanică, diploma de doctorat seria R nr.859 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: “Cercetări privind procesele de lucru ale motoarelor cu ardere internă în 
condiţiile utilizării materialelor ceramice” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Transilvania” din Braşov 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

Perioada 1980 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută Inginer in domeniul Inginerie Mecanica, specializarea Autovehicule Rutiere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica, Fizica, Mecanica, Rezistenta Materialelor, Mecanisme, Organe de Masini, Materiale, 
Tehnologii, Motoare, Automobile, Mentenanta, Exploatarea Transportului, Trafic Rutier, Cercetare.  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti – Sectia Autovehicule Rutiere Pitesti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1976 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Limba şi literatura română, Geografie, Istorie etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Nicolae Bălcescu” din Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
  

Limbi străine cunoscute Franceza, engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba engleza  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

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

 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Spirit de echipa: am participat la 29 contracte de cercetare ca membru in colectiv 
 

Abilitati de coordonare: am fost responsabil la 10 contracte de cercetare.  
Experienta managerială prin functiile ocupate:  
- aug.1989 – dec.1989: şef al autobazei mixte aparţinând I.T.A. Argeş, detaşată la amenajarea 
Canal Giurgiu-Bucureşti; am coordonat activitățile de exploatare, întreținere și reparații ale parcului 
auto cu un efectiv de peste 100 de mijloace de transport și peste 200 de oameni. 
- iulie 1990 – ian.1991: şef al Serviciului aprovizionare al I.T.A. Argeş; 
- feb.1991 – feb.1993: şef al Compartimentului tehnic în cadrul S.C. TARA s.a. Piteşti; 
- 2000 – 2004: coordonator local al programelor Tempus ale Universităţii din Piteşti; 
- 2000 – 2004: secretar ştiinţific al Catedrei Automobile; 
- 2002 – 2008: director (prin concurs) al Departamentului pentru Cercetarea Ştiinţifică al 
Universităţii din Piteşti; 
- 2008 – 2012: Decan al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie din Piteşti; 
- 2016 – prezent : Prorector al Universității din Pitești 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Participări în cadrul proiectelor: 
- 1998 – 1999: contractor al grantului internaţional Tempus CME 03056-98; 
- 1999 – 2002: contractor local al grantului internaţional Tempus JEP 14448-99; 
1. Aplicaţii ale ceramizării parţiale a camerei de ardere diesel a motorului L-27D; contract 
nr.7/1995; director contract: prof.dr.ing. Ion Tabacu; autor: Universitatea din Piteşti; beneficiar: 
S.C."CESAR" s.a. Câmpulung-Muscel — participare: responsabil. 
2. Reducerea nivelului de vibraţii şi zgomot la motoarele autoturismelor DACIA; contract nr. 
150/1996; autor: Universitatea din Piteşti; beneficiar: S.C."CESAR" s.a. Colibaşi — participare: 
responsabil. 
3. Metode şi mijloace de încadrare a autoturismelor privind poluarea chimică, fonică şi prin epave; 
contract nr. 5015/1996; cod program 11.2.2.4; director: prof.dr.ing. Ion Tabacu; autor: Universitatea 
din Piteşti; beneficiar: Ministerul Cercetării şi Tehnologiei — participare: colaborator. 
4. Adaptarea postului de conducere la autoturisme pentru persoanele cu anumite infirmităţi ale unor 
membre; contract nr. 7015; tema nr. 2/1997; director: prof.dr.ing. Vasile Dumitrescu; autor: 
Universitatea din Piteşti; beneficiar: Ministerul Învăţământului — colaborator la faza: Acţionarea 
combinată a ambreierii-debreierii în funcţie de infirmităţi. 
5. Studiu privind optimizarea transportului local de călători în municipiul Piteşti; contract nr. 
18320/23.05.2002; autor: Universitatea din Piteşti; beneficiar: Primăria municipiului Piteşti — 
participare: colaborator. 
6. Cercetări privind eficacitatea dispozitivului “ECOMOTOR” asupra consumului de combustibil al 
autovehiculelor; contract nr. 18215/2002; autor: Universitatea din Piteşti; beneficiar: Omnium 
Distribution s.r.l. — participare: responsabil. 
7. Studiu privind identificarea fluxurilor rutiere şi a principalelor caracteristici ale autovehiculelor pe 
arterele municipiului Piteşti, care prezintă interes pentru conductele de aducţiune apă; contract nr. 
5974/05.12.2003; autor: Universitatea din Piteşti; beneficiar: S.C. Apă-Canal s.a. Piteşti — 
participare: colaborator. 
8. Mecanisme şi instrumente de evaluare a calităţii proceselor în învăţământul superior; grant 
CALIST nr.5436/05.11.2004; director contract: prof.dr.ing. Elena Helerea; autor: Universitatea 
„Transilvania” din Braşov; beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării — participare: colaborator. 
9. SPRINT- Suppliers Portal to Research and Innovation in Transport; grant FP6-2002-Transport-2 
în cadrul programului “Sustainable development, global change and ecosystems”; coordonator: 
ACAROM România; perioada de desfăşurare: oct.2005-sept.2007; participare: responsabil din 
partea Universităţii din Piteşti. 
10. Studii şi cercetări privind optimizarea suspensiei autoturismelor utilizând amortizorul cu 
caracteristică disipativă autocorectoare, grant CNCSIS A 1173, director grant: conf.dr.ing.Vieru 
Ionel, autor: Universitatea din Piteşti, beneficiar: Ministerul Educaţiei şi Cercetării; perioada de 
desfăşurare: 2005 - 2006; participare: colaborator. 
11. Promovarea participării la programe europene de cercetare în domeniul utilizării combustibililor 
alternativi în transportul rutier - PROCAR, Proiect de cercetare tip CEEX, nr. 166, perioada 
proiectului: 2006 – 2008, organizaţia coordonatoare a proiectului: Universitatea din Piteşti, 
participare: responsabil din partea Universităţii din Piteşti. 
12. Cercetări teoretice şi experimental-demonstrative ale sistemelor de propulsie electrică hibridă 
pentru dezvoltarea sistemelor de transport competitive şi durabile - SEPDUR, Proiect de cercetare 
tip CEEX, nr. 5558, director de proiect: prof.dr.ing. Lefter Emilian, perioada proiectului : 2006 – 
2008, organizaţia coordonatoare a proiectului: Universitatea din Piteşti, participare: colaborator. 
13. Mecanisme şi instrumente de evaluare a calităţii proceselor din învăţământul superior, Proiect 
de cercetare tip CALIST, nr. 5436/05.11.2004, perioada proiectului : 2004 – 2006, organizaţia 
coordonatoare a proiectului: Universitatea „Transilvania” din Braşov, participare: colaborator. 
14. Promovarea cercetării stiintifice privind calitatea vietii la nivelul comunitatii locale si implicatii 
asupra educatiei, Proiect de cercetare tip CEEX, nr. 7038/06.09.2006, perioada proiectului : 2006 – 
2008, organizaţia coordonatoare a proiectului: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, participare: 
colaborator. 
15. Modernizarea serviciului de transport local de călători în municipiul Piteşti. Studiu de 
fezabilitate, Contract de cercetare nr. 52230/10.11.2006 perioada proiectului : 2006 - 2007, autor: 
Universitatea din Piteşti; beneficiar: Primăria municipiului Piteşti — participare: colaborator. 
16. Compozite biodegradabile cu aplicatii in realizarea amenajarilor interioare ale automobilelor - 
BIOCOMP, Contract de cercetare tip PNCDI II, nr. 71-010/18.09.2007, perioada proiectului: 2007 - 
2009, director de proiect: Tabacu I. ; participare: responsabil din partea Universităţii din Piteşti. 
17. Sistem inteligent de monitorizare si dirijare a traficului cu platforme aeriene robotizate - 
SIMPAR, Contract de cercetare tip PNCDI II, nr. 71-052/21.09.2007, perioada proiectului: 2007 – 
2009, director de proiect: Boşcoianu M.; participare: responsabil din partea Universităţii din Piteşti. 
18. Studii şi cercetări privind influenţa stresului asupra managementului organizaţiilor, Proiect de 
cercetare CNCSIS tip A, nr. 1168, perioada proiectului: 2007 – 2008, director de proiect: Bucur V., 
participare: colaborator. 
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19. Studiu de fezabilitate pentru un centru de colectare, tratare/depoluare, dezmembrare, reciclare 
si reutilizare a deseurilor provenite de la vehicule scoase din uz, Contract de cercetare 
nr. 7817/08.08.2007, linia de finanţare PHARE 2004, perioada contractului: 2007, participare: 
responsabil proiect. 
20. Studiu de fezabilitate pentru un centru de colectare, tratare/depoluare, dezmembrare, reciclare 
si reutilizare a deseurilor provenite de la vehicule scoase din uz, Contract de cercetare 
nr. 5407/13.06.2007, linia de finanţare PHARE 2004, perioada contractului: 2007, director de 
proiect: Ivan F., participare: colaborator. 
21. Modernizarea sistemului de învatamant profesional si tehnic la nivel regional, Proiect PHARE 
TVET RO 2004/016-772, perioada proiectului: 04.01.2002 - 04.01.2003, executant: ACPART 
Romania, participare: expert local (850 euro). 
22. Asistenta tehnica pentru constructia institutionala a sectorului TVET, Proiect PHARE TVET RO 
2005/017-553, perioada proiectului: 04.01.2002 - 04.01.2003, executant: ACPART Romania, 
participare: expert local (900 euro). 
23. Proiectul de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic Proiect PHARE TVET RO 
2006/018-147, perioada proiectului: 04.01.2002 - 01.03.2003 colaborator extern, executant: 
ACPART Romania. 
24. Proiectarea strategiei de transport public de persoane in judetul Valcea pentru perioada 2008-
2013 si proiectarea programului de transport public de persoane in judetul Valcea pentru perioada 
2008-2011, Contract nr. 418/14.01.2008, perioada proiectului: 2008, beneficiar: Consiliul Judetean 
Valcea, valoare 30.000 lei, (echipa de cercetare : Boroiu, A., Nicolae, V., Ilie, S., Guragata, C.). 
25. Proiectarea strategiei de transport public de persoane in judetul Arges pentru perioada 2008-
2013 si  proiectarea programului de transport public de persoane in judetul Arges pentru perioada 
2008-2011, Contract nr. 541/07.02.2008, perioada proiectului: 2008, beneficiar: Consiliul Judetean 
Arges, valoare 28.000 lei (echipa de cercetare : Boroiu, A., Nicolae, V., Ilie, S., Zaharia, C., Soare, 
C.). 
26. Studiu de trafic pentru transportul judetean de persoane, Contract nr. 132/05.06.2009 – C.J. 
Dolj şi 390/05.06.2009 – Univ. Craiova, perioada proiectului: 2008, beneficiar: Consiliul Judetean 
Dolj, Acord de parteneriat nr. 489/09.07.2009 la Univ. Craiova, nr. 9991/09.07.2009 la Univ. 
Politehnica Bucuresti, nr. 6840/13.07.2009 la Univ. Pitesti, perioada proiectului: 2009, (echipa de 
cercetare: Boroiu, A., Nicolae, V., Ilie, S.), valoare pentru Univ. din Pitesti: 12.000 lei, director de 
proiect: Neagoe D., responsabili proiect: Dragu, V., Boroiu, A. 
27. Studiu de oportunitate (trafic de calatori) pentru realizarea unei linii de transport usor si rapid pe 
ruta Pitesti -Bascov – Pitesti (viitoarea centura de vest, respectiv : Gavana – Trivale – Razboieni – 
Prundu) – Stefanesti – Maracineni – Mioveni, Contract nr. 12281/17.102.2008, perioada proiectului: 
2008, beneficiar: Consiliul Judetean Arges, valoare 32.000 lei, Director de proiect: Niculescu, R. 
(echipa de cercetare : Niculescu, R., Ivan, F., Nicolae, V., Boroiu, A., Zaharia, C., Neagu, E., 
Clenci, A.), Director de proiect: Niculescu, R. 
28. Studii si cercetari pentru dezvoltarea durabila a transportului public de persoane prin servicii 
regulate in judetul Olt, Contract nr. 5063/24.06.2009 la C.J. Olt, nr. 6165/25.06.2009 la 
Universitatea din Piteşti, perioada proiectului: 2009, beneficiar: Consiliul Judetean Olt, (echipa de 
cercetare : Ilie, S., Boroiu, A., Nicolae, V., Zaharia, C., Bratu, V.), valoare : 62.640 lei, Director de 
proiect: Ilie, S. 
29. Dezvoltarea unui sistem operational al calificarilor din invatamantul superior din Romania - 
DOCIS, Proiect POSDRU/2/1/1.2/S/2, perioada proiectului: 2009 - 2011, participare: expert pe 
termen scurt pentru programul de studii de licenta « Autovehicule rutiere » în baza adresei 
ACPART nr. 144/08.07.2009, beneficiar: Fondul Social European si Guvernul Romaniei, executant: 
ACPART Romania, valoare : 2.000.000 Euro, Director de proiect: Sorin Eugen Zaharia. 
30. Studii si solutii privind optimizarea transportului de persoane in zona metropolitana si pe ruta 
Pitesti - Mioveni, Contract nr. 14329/27.11.2009 – C.J. Arges / nr. 11868/27.11.2009 – Univ. din 
Pitesti, beneficiar: Consiliul Judetean Arges, valoare : 448.296 lei, Director de proiect: Nicolae V. 
31. Optimizarea transportului de persoane in zona metropolitana Piteşti – Mioveni- etapa a II-a, 
Contract nr.16312/10.12.2010 – C.J. Arges şi nr.11962/14.12.2010 – Univ. din Pitesti, Beneficiar: 
Consiliul Judetean Arges, perioada contractului: 2010, valoare contract: 105767 lei, Director de 
proiect: Nicolae V. 
32. Studii şi cercetări pentru dezvoltarea durabilă a transportului public de persoane prin servicii 
regulate în judeţul Dâmboviţa, Contract nr.  11652/06.12.2010 – Univ. din Pitesti, perioada 
proiectului: 2010-2011. Beneficiar: Consiliul Judetean Dambovita, valoare contract: 79.590,6 lei. 
Director de proiect: Ilie, S. 
33. Parteneriat româno-german de formare a cadrelor didactice preuniversitare în domeniul mecatronicii. 
EURO-MECA-FORM, contract POSDRU/87/1.3/S/59159, manager de proiect: Nicolae V. 
34. Creşterea competitivităţii învăţământului romănesc preuniversitar, din domeniul auto, prin formarea 
cadrelor didactice la standarde europene AUTO-FORM, contract POSDRU/87/1.3/S/61991, manager de 
proiect: Nicolae V. 

 
 
 
 
 
 
 



Curriculum vitae al  
Nicolae Viorel 

Pagina 6 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

 
Permis de conducere 

 

             Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
                            
 
 

 
 
                           Data: oct. 2021 

35. Reţea transnaţională educaţională privind orientarea, consilierea şi practica pentru carieră, 
corelate cu piaţa muncii, în societatea cunoaşterii – PRACTICOR, Contract 
POSDRU/90/2.1/S/48816, manager de proiect: Serban Gheorghe. 
36. Măsuri Active şi Sustenabile de Ocupare – În Contextul Dezvoltării Clusterelor Industriale, 
contract POSDRU/101/5.1/G/768081, manager de proiect: Nicolae V. 
37. Studiu de trafic pentru fundamentarea Planului Urbanistic General al Municipiului Bistriţa, 
contract nr. 5520/14.06.2011 la Universitatea din Piteşti, 4996/14.06.2011 la SC BLOM Romania 
srl, manager de proiect: Ilie S.  
38. Tehnologii inovative, ecologice și eficiente de îmbinare a materialelor metalice și polimerice 
folosite în industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ rotitor 
(INOVA-FSW), cod proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-1858, Contract finanţare 219 / 2014. Perioada 
proiectului: 2015-2017. Manager de proiect: Iordache Monica. 
39. Studiu privind transportul şi mobilitatea în cadrul Regiunii Sud-Vest Oltenia, proiect finanțat de 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Perioada proiectului: 2015. Manager de 
proiect: Ilie S. 
40. Servicii de înregistrare a circulației rutiere pe drumurile publice județene aflate în domeniul 
public al județului Argeș și în administrarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Proiect 
finanțat de RJAD Argeș. Perioada proiectului: 2015. Manager de proiect: Boroiu Alexandru. 
41. Informarea, consilierea şi orientarea în carieră a elevilor argeşeni, pentru creşterea accesului la 
învăţământul superior în condiţii de echitate şi incluziune socială (AG-GUIDING-CAREER), cod 
proiect CNFIS-FDI-2016-0037. Perioada proiectului: 2016. Manager de proiect: Diaconu Mihaela. 
42. Planul de mobilitate urbană durabilă al municipiului Pitești, proiect de prestări servicii de 
cercetare – dezvoltare. Perioada proiectului: 2017. Manager de proiect: Vîlcan Adrian. Participare: 
responsabil din partea Universității din Pitești. 
43. Studiu de trafic intern Dacia Pitești, proiect de prestări servicii de cercetare – dezvoltare. 
Perioada proiectului:  2018. Manager de proiect: Vîlcan Adrian. Participare: responsabil din partea 
Universității din Pitești. 
44.  Studiu de trafic extern Dacia Pitești, proiect de prestări servicii de cercetare – dezvoltare. 
Perioada proiectului:  2018. Manager de proiect: Vîlcan Adrian. Participare: responsabil din partea 
Universității din Pitești. 
45. Îmbunătățirea calității procesului educațional prin implementarea unor mecanisme și activități 
de evaluare online în cadrul Universității din Pitești – Quality Improvement – UPIT,  cod proiect 
CNFIS-FDI-2019-0717. Perioada proiectului: 2019. Manager de proiect: Nicolae Viorel 
46.  PROFESORI INOVATORI – STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA). Perioada proiectului: 2019-
2021. Contract de Finanţare nr. POCU/379/6/21. Participant la formare în cadrul proiectului. 
47. Îmbunătățirea calității activității didactice prin dezvoltarea și implementarea de structuri și 
proceduri pentru monitorizarea și evaluarea activităților desfășurate de cadrele didactice în 
Universitatea din Pitești,  cod proiect CNFIS-FDI-2020-0511. Perioada proiectului: 2020. Manager 
de proiect: Nicolae Viorel. 

 

Competente in exploatarea tehnică a autovehiculelor, în planificarea transporturilor și siguranță 
rutieră prin functiile pe care le-am avut ca inginer la ITA Arges si cursurile de specialitate susținute 
în cadrul Universității din Pitești. 
Din anul 2010 sunt expert tehnic judiciar în domeniul autovehicule și circulație rutieră, cu 
legitimaţia nr. 7218052010 eliberată de MINISTERUL JUSTIŢIEI. 
 

Utilizez programele MSWord, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Paint, MS Chrome prin 
natura activității profesionale. 
 
Categoriile B, C, D, E. 
 
- Cărți publicate - 12 
- Articole cotate ISI sau in volume ISI Proceedings - 5; 
- Articole publicate în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date 
internaţionale - 82; 
- Articole publicate în perioada 1994 - 2018 în reviste şi volume de conferinţe cu referenţi - 22; 
- Participare în proiecte - 47. 
2002 – prezent: expert evaluator de proiecte în cadrul Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice 
din Învăţământul Superior (CNCSIS) ; certificat de expert evaluator CNCSIS nr.1401-2004. 
2004 – 2011: expert evaluator de proiecte în cadrul Programului cadru 6 (FP6); cod expert 
EX2002B063456. 
2010 – prezent: expert evaluator ARACIS, domeniul Ingineria autovehiculelor 
                                                                                                  
 Semnătura 
 

 


