Curriculum Vitae
Europass
Informaţii personale

Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)

Drăgoi George Stelică
Bd. Ferdinand I, nr. 97, bl. P17, ap. 70, sc. C, et.5, ap 70, sector 2 Bucuresti
0216426933 sau 0724391157

Fax(uri)
E-mail(uri)
Data naşterii

dragoi.george23@gmail.com, George.Dragoi@upb.ro, george.dragoi23@gmail.com
23.04.1957

Sex masculin

Experienţa profesională
Perioada
Functia
Activităţi si responsabilităţi
principale

2012 →prezent
Director al Departamentului de Inginerie in Limbi Straine la UPB-FILS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Perioada

elaborează statele de funcţii, conform prevederilor legale, şi controlează îndeplinirea
sarcinilor prevăzute în acestea;
contribuie la elaborarea şi implementarea planurilor de învăţământ;
coordonează activitatea de cercetare din departament;
răspunde de managementul calităţii şi de managementul financiar al resurselor atrase
ale departamentului ;
răspunde de organizarea selecţiei, de evaluarea periodică, formarea, motivarea şi
propune încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din departament,
conform legii;
asigură autoevaluarea periodică a departamentului, în vederea clasificării acestuia,
conform legii;
răspunde de buna organizare a concursurilor de ocupare a posturilor din departament,
cu respectarea normelor de calitate, de etică universitară şi a legislaţiei în vigoare;
participă la stabilirea competenţelor generale, specializate şi transversale, aferente
programelor de studii la al căror curriculum contribuie disciplinele aflate în
coordonarea departamentului;
îndeplineşte orice alte atribuţii privind îmbunătăţirea activităţilor de educaţie şi
cercetare desfăşurate în cadrul departamentului.

2007 →prezent

Funcţia sau postul ocupat Profesor dr. Ing. la UPB-FILS, Departamentul de Inginerie in Limbi Straine, prin decizia nr.
105/14961/01.10.2007 a Rectoratului UPB, in baza ordinului MEN nr. 1643 din 2.08.2007
Activităţi si responsabilităţi Disciplinele: Limbaje de programare, Programare orientata obiect, Arhitectura
principale calculatoarelor, Retele de calculatoare, Sisteme integrate de productie, Gestiunea proiectelor
software
Director cu cooperare internationala UPB-PREMINV (2002-2012), Cercetare UPBPREMINV: sisteme colaborative cu optimizare multidisciplinara, intreprindere virtuala, VEN
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Numele şi adresa angajatorului
Adresa(e)
Telefon/Fax

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucuresti, Facultatea de Inginerie in Limbi Straine
Splaiul Independentei 313, sector 6, 060042,Bucuresti, Romania
0214029606/0214029590

E-mail
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Adresa(e)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului
Adresa(e)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale

1998-2007
Conferentiar dr. Ing. / prof. Asociat sau prof invitat INP Grenoble (1998 – 2002)
Disciplinele: sisteme integrate de productie, bazele proiectarii si productiei asistatre de
calculator, structura calculatoarelor, sisteme de calcul pentru aplicatii industriale,
informatique industrielle, asservissement, automatique, automatique et instrumentation
mecanique, systemes de production
Universitatea „POLITEHNICA” din Bucuresti, INP Grenoble
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti,
Avenue Felix Viallet, Grenoble cedex 9
1993-1998
Sl.ing. UPB/s.l.dr.ing., prof. Asociat sau prof invitat INP Grenoble (1.02-30.04. 1997,
1.10.1997-31.08.1998)
Disciplinele: sisteme integrate de productie, bazele proiectarii si productiei asistatre de
calculator, structura calculatoarelor, sisteme de calcul pentru aplicatii industriale,
informatique industrielle, asservissement, automatique, autopmatique et instrumentation
mecanique, systemes de production
Universitatea „POLITEHNICA” din Bucuresti, INP Grenoble
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti,
Avenue Felix Viallet, Grenoble cedex 9
1991- 1993
Asistent ing.
Disciplinele: structura calculatoarelor, metode numerice, echipamente perifierice

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea „POLITEHNICA” din Bucuresti,

Adresa(e)

Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucuresti

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Adresa(e)
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
Adresa(e)

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului
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1986-1991
Inginer cercetare
Comanda si controlul RI
Universitatea „POLITEHNICA” din Bucuresti,
Splaiul Independentei 313, sector 6, Bucurest
1983-1986
Inginer cercetator
Resp proiect CTAE 200TD si CTAE 1000 TDO, vicepresedinte Consiliul Stiintific
CCSITTc
CCSITTc-Centrul de Cercetari pentru Inginerie Tehnologica si telecomunicatii
Calea Rahovei 266, sector 5
Bucuresti (Romania)
1982-1983
Inginer stagiar
Inginer Oficiul de calcul
Intreprinderea de Contactoare Buzau

Adresa(e)

Buzau

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

1990-1995
Doctor inginer in domeniul fundamental Stiinte Ingineresti

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Teza de doctorat: „Sisteme de conducere a robotilor industriali implementabile pe mini si
microcalculatoare”, UPB - 061

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

UPB Bucuresti (Doctorat)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

UPB Bucuresti (Doctorat)

Perioada 1997-1982
Calificarea/diploma obţinută

Inginer electronist

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Electronica si telecomunicatii

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea Electronica si tc., sectia telefonie si transmisiuni
de date

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Romana

Limbi străine cunoscute

Înţelegere

Autoevaluare

Ascultare

Nivel european (*)

Engleză
Franceză

B1
C1/2

Vorbire
Citire

Utilizator
Utilizator
B1/2
independent
independen

Participare la
conversaţie
A/2

Utilizator

Scriere

Discurs oral
A/2

Utilizator

B1

Utilizator
independent

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C/2
C/2
C/2
C1/2
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

(*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitate de comunicare puternica; accentul pe munca in echipa;
Coordonez de multi ani, tehnico-stiintific, logistic si organizatoric, echipe multidisciplinare
de cercetare-dezvoltare, nationale si europene prin activitatea de la INPG;
Capacitatea de coordonare a unui grup / structuri, pe baza de complementaritate in actiuni si
divizarea sarcinilor; comunicativ, spirit dezvoltat de echipa: Coordonator a peste 14 de
proiecte de cercetare stiintifica, membru in echipele de derulare a peste 50 de contracte de
cercetare stiintifica, coordonator al cercurilor de cercetare stiintifica studentesti, coordonator
proiecte de diploma si de dizertatie.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Alte competenţe şi aptitudini
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Limbaje de programare, Sisteme informationale, Informatica industriala, Manager de
sisteme informatice complexe, Sisteme colaborative cu optimizare multidisciplinara,
intreprindere virtuala, retele de calculatoare si telecomunicatii, sisteme integrate de
productie.
hobby:literatura, sport, muzica.

Permis de conducere

Categoria B

Anexe Lucrari publicate (cf listei de lucrari anexate):
-

-

Autor si coautor a 13 carti si manuale de specialitate, 3 culegeri si indrumare publicate
si a 3 capitole publicate in volume colective.
Autor a peste 200 de articole stiintifice (dintre care peste 70 in reviste internationale,
volume sau conferinte indexate ISI), dintre care 7 publicate in reviste ISI cu factor de
impact, 10 in reviste internationale indexate in baze de date internationale, 22 capitole
publicate in volume aparute in edituri internationale, dintre care 11 indexate ISI
(Kluwer si Springer), 63 de articole aparute in Proceedings-uri indexate ISI, 4 articole
in reviste internationale, 46 de articole in reviste nationale recunoscute CNCSIS ( 15
categorie B+ 31 categorie B), 7 articole in alte reviste nationale, 82 de articole la
conferinte internationale, 23 de articole in volumele unor conferinte nationale.
Coautor la 3 brevete de inventie.
Peste 50 de contracte de cercetare stiintifica, dintre care la 14 responsabil de tema.
Premiul Aurel Vlaicu al Academiei Romane in 1993.

Subsemnatul a luat la cunostiinta faptul ca, in baza articolului 26 din legea 15/68, declaratiile false, falsul in acte si utilizarea de
acte false sunt pedepsite in baza codului penal si a legilor speciale.
De asemenea, subsemnatul, autorizeaza prelucrarea datelor personale, in baza legii 675/96 din 31 decembrie 1996.
Bucuresti 7.01.2020
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Prof.dr.ing. George Dragoi,

