
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Baldea,Monica 

Adresă(e) Str. Trivale, nr. 5A, Piteşti, jud. Argeş  

Telefon(oane) Fix: 0248224328 Mobil: 0720423364 

Fax(uri)  

E-mail(uri) bldmonica@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 29/07/1967 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 1999 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat    Şef lucrări (01.03.2000) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare discipline tehnice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, 110040, Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Perioada 1997 –1999  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Intocmire si urmarire regulamente de organizare si functionare 

Numele şi adresa angajatorului R.A.REGOTRANS, Piteşti, jud. Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Departamentul Organizare, Urmarire si Controlul Muncii                                                                                                                                                                                                

                                                
                                               Perioada  

   
   1992-1997 

                        Functia sau postul ocupat           
       Activitati si responsabilitati principale 
               Numele si adresa angajatorului 
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
                                                  Perioada 
                        Functia sau postul ocupat           
       Activitati si responsabilitati principale 
               Numele si adresa angajatorului 
  Tipul activitatii sau sectorul de activitate    
 

                    Educaţie şi formare 

Profesor – inginer 
Predare discipline tehnice 
Grup Scolar Constructii Nr 2 Pitesti  
Invatamant 
 
1990-1992 
Inginer 
Urmarire si coordonare activitati de productie 
Intreprinderea Utilaj Greu – S.A. Craiova 
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                                                   Perioada 1997 – 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanică tehnică şi vibraţii mecanice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută Profesor inginer/Definitivat in invatamant 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare sisteme mecanice,pedagogie si metodica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1985-1990 

Calificarea / diploma obţinută Inginer T. C. M. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare sisteme mecanice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Facultatea de Mecanica Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Rusă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba rusă  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipa 
- o bună capacitate de comunicare 
- formator 

  

  
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Proiectarea sistemelor mecanice, 
- Stabilitatea sistemelor mecanice, 
- Studiul sistemelor multicorp, 
- Studiul sistemelor vibratorii liniare şi neliniare. 
Aptitudinile tehnice au fost dobândite în urma studiilor universitare, a lucrărilor ştiinţifice elaborate, a 
elaborării tezei de doctorat, a contractelor de cercetare 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Tehnoredactare computerizată, 
. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Cinefil 
  

Alte competenţe şi aptitudini   - Bricolaj 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B. 
  

Informaţii suplimentare - 50  lucrări ştiinţifice 
- 9 cărţi, din care: 
 - 4 în Editura Scisul Romanesc,Craiova 
 - 5 în Editura Universităţii din Piteşti, 
-colaborator in contracte de cercetare 

  

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

 


