
 

 

 

Curriculum vitae 

              

               
  

  

Nume / Prenume SIMIONESCU Nicoleta-Lucica 

Adresă(e) 
 
Str. Balcescu, Nr 59/61 ,  Bloc IA, Ap 69,Galati 
Romania 

Telefon(oane) Mobil: 0752973151 

E-mail(uri) 
nicoleta.simionescu@ugal.ro 
 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
Data naşterii 08.10.1991 

Sex Feminin 
 

                 Experienta profesionala 
 
 

 
Operator introducere  prelucrare si procesare baza de date (Departament logistica) SC.Data 
Mondial.SRL 
9 iunie 2015- 31 octombrie 2016 
 

Educaţie şi formare  
                                             Perioada 01.10.2016-prezent 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare 

 
 
 

Doctorand. Domeniul: Ingineria Materialelor 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati – Facultatea de Inginerie 

Titlul tezei de doctorat  “Coroziunea biomaterialelor in fluidele fiziologice specifice (si metode  
                                      de tratare a lor pentru cresterea duratei de viata)  

Perioada Octombrie 2014 - iulie 2016 
Calificarea / diploma obţinută Masterand la programul de master „Calitatea Mediului si Dezvoltare Durabila”  

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite  

- Managementul apelor 
- Dezvoltare durabila 
- Monitorizarea si gestionarea deseurilor 
- Managementul calitatii 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 

furnizorului de formare  
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati – Facultatea de Inginerie 

  
Perioada Octombrie 2010 – Iulie 2014 

                  Calificarea / diploma obţinută 
  
Inginer  
 Profil:Ingineria mediului. Specializarea: Ingineria si Protectia Mediului in Industrie 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

 
 
 

- Fizica atmosferei 
- Calitatea mediului 
- Chimia mediului 
- Tehnologii de prelucrare si valorificare a deseurilor metalice si nemetalice 
- Agregate si instalatii termice 

mailto:nicoleta.simionescu@ugal.ro


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare  

- Tehnologia materialelor 
- Autocad 
- Legislatia protectiei mediului 
- Tehnologii de tratare si epurare a apelor uzate  
- Hidrologie  
- Managementul mediului 

 
Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati – Facultatea de Inginerie 

  

                                      Perioada 2006 - 2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a liceului, Specializarea „Tehnician designer vestimentar” 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite  

   -   Autocad 2D 
- Mecanica 
- Creatia si alegerea produsului 
- Alegerea materialelor pentru realizarea produsului 
- Elaborarea constitutiei tiparelor pentru modelul ales 
- Pregatirea si croirea materialelor 
- Confectionarea produselor 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare  

Grupul Scolar  Industrial Tecuci 

Perioada 1998 - 2006 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de promovare a testelor nationale 

Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite  

- Limba romana 
- Matematica  
- Istorie. 
- Educatie fizica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare  

 
 

Liceul Sportiv „Nadia Comaneci” Onesti  (1998-2000) si Scoala Gimnaziala 
Cosmesti,jud.Galati 

Aptitudini şi competenţe personale  

 
              Limba(i) maternă(e)  Română 

             Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Engleza Înţelegere Vorbire  Scriere  
Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

B2 Utilizator 
elementar 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
-  Capacitate de comunicare; 
- Spirit de echipă, dobandit ca urmare a lucrului in echipa pe, perioada facultatii la diverse 
proiecte. 
-  Ambitie, punctualitate,tenacitate, optimism, entuziasm, dinamism si pasiunea pentru reusita. 
-  Spirit analitic si obiectiv, dobandit de-a lungul anilor de studiu parcursi. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului  

-   O buna cunoastere a operarii pe calculator: MS Office (Excel, Word, Power Point,),Internet; 
-   Adaptare rapida la modul de utilizare al oricarui program 
-  Competenta in intocmirea / prezentarea de informatii/ date/ rezultate cu ajutorul prezentarilor 
Power Point. 

 
 
      Data:  

 
 
Semnatura:  

 


