Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

Grigorescu Gabriel George
Sos. Pantelimon,332,Bl.32,ap.183,sector 2,735481,Bucuresti (Romania)
O40216277358

Mobil:

04074236173

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

grigorescugbrl@yahoo.com
romana
09/05/ 1958
Barbatesc

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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15/10/1988
Cadru didactic universitar, lector universitar doctor inginer
Activitate didactica in domeniile:
-Stiinta materialelor
-Tratamente termice si termochimice
-Metalurgia pulberilor
Activitate de cercetare stiintifica in domeniile:
-Tratamente termice si termochimice
-Metalurgia pulberilor
-Straturi subtiri
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti
Splaiul Independentei, nr.313,sect.6,Bucuresti(Romania)
Invatamant tehnic superior si cercetare stiintifica
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Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responbilatati
principale

Numele si adresa
Angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul
de activitate
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responbilatati
principale
Numele si adresa
Angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul
de activitate

04.1985-12.1988
Cercetator stiintific
Cercetator stiintific in domeniile:
-Tratamente termochimice in plasma (nitrurare ,carburare)
-Depuneri straturi subtiri (CVD, ICL)
-Durificari superficiale cu flux de electroni
ICSITPSC
Sos. Oltenitei ,106,sect.4
Cercetare stiintifica si microproductie in domeniul tratamentelor termochimice
09.1984-04.1985
Inginer metalurg
Proiectare tehnologica in domeniul tratamentelor termice
Combinatul de Utilaj Greu, Iasi ,(Romania)

Productie repere pentru CFR si productie speciala

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

romana

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

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Limba engleza

B1

Utilizator
independent

B1

Limba franceza

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent
Utilizator
independent

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

B1

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
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Exprimare scrisă

Spirit de echipa;
Capacitate de adaptare la medii multiculturale
Capacitate de comunicare
Spirit organizatoric(experienta in logistica)
O buna cunoastere a proceselor specifice tratamentelor termice si termochimice
Capacitate si abilitate de a manipula aparatura si instalatii complexe
Stapanirea instrumentelor Microsoft Ofice
Abilitati de utilizare a internetului
Abilitati de lucru cu soft specializat
Grafica(in timpul liber)
Sah, tenis de masa (in timpul liber)
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Permis(e) de conducere

B

Informaţii suplimentare -Doua carti in edituri agreate deCNCSIS;

-Peste 50 de lucrari stiintifice (articole si contracte de cercetare) publicate in tara si strainatate

2020
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