Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

IVANOVICI TRAIAN DANIEL
Bl. A2, ap.18, etaj 3, micro 11, str. Lazarica Petrescu, c.p: 130159, Targoviste, Romania

Telefon(oane)

0245217683

Fax(uri)

0245217683

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

Mobil:

0765799769

traian_20@yahoo.com, ivanovici@valahia.ro
romana
12.11.1980
masculin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2011 –prezent
Sef lucrari
Activitate didactică şi de cercetare la Catedra de Energetica
Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte
Invatamant, cercetare
2007 –2011
Asistent universitar
Activitate didactică şi de cercetare la Catedra de Energetica
Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte
Invatamant, cercetare
2004-2007
Preparator universitar
Activitate didactică şi de cercetare la Catedra de Energetica
Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte
Invatamant, cercetare
2000-2004
Laborant
Activitate reparare , verificare, aparate de măsură şi control şi de cercetare la Catedra de Energetica
Universitatea ,,VALAHIA” Târgovişte
Invatamant, cercetare
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada

2004-2010
Diploma de doctor
Contributii privind sistemele de achizitie, comanda si control utilizate in domeniul surselor fotovoltaice
Universiatea Politehnica din Bucuresti
Invatamant postuniversitar
Septembrie 2009
Formator –Certificat de absolvire
Pregatirea formarii, Realizarea activitatilor de formare, Evaluarea participantilor la formare,
Organizarea programelor si stagiilor de formare, etc.
Asociatia de sprijin a somerilor Dambovita
Invatamant postuniversitar
Decembrie 2007
,, Inspector protectia muncii” - Atestat profesional in domeniul securitatii si sanatatii in munca
Securitatea si sanatatea in munca
SC Euramis Consulting Srl - Bucuresti
Invatamant postuniversitar
Iulie 2007
Certificat de absolvire
Managementul procesului de valorificare a surselor regenerabile de energie
SC. Formenerg S.A Bucuresti
Invatamant postuniversitar
2006

Calificarea / diploma obţinută

Certificat de absolvire

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Modul psihopedagogic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea Valahia Târgovişte, Departamentul pentru pregătirea personalului didactic
Invatamant postuniversitar
Iulie 2005
Certificat de absolvire
Piata angro de energie electrica din Romania. Noi reglementari, rezultate in functionare
SC. Formenerg S.A Bucuresti
Invatamant postuniversitar
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2004-2005
Diploma de absolvire
Sisteme si echipamente moderne in producera si utilizarea energiei
Facultatea de Inginerie electrica, Universitatea Valahia Targoviste
Invatamant postuniversitar
1999-2004
Diploma de licenta
Electrotehnică Generală şi Maşini Electrice
Facultatea de Inginerie electrica, Universitatea Valahia Targoviste
Invatamant superior
1995-1999
Diploma de bacalaureat
Atestat Profesional în domeniul ,, Electronist montator şi depanator echipamente de automatizare”
Electronist montator şi depanator echipamente de automatizare
Grup Şcolar Industrial Constantin Brâncoveanu-Târgovişte
Învăţământ mediu

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

romana

engleza, spaniola, franceza

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

engleza

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

spaniola

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
experimentat

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

franceza

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

demn de încredere, cu simţul răspunderii
capacitate de muncă în echipă
spirit inovator şi creator
perspicacitate, profesionalism,diplomaţie
capacitate de studiu şi cercetare
comunicare excelentă
Capacitate de analiza si organizare foarte buna - formată şi dezvoltată in cadrul activităţilor specifice
de organizare fiind membru in echipa de organizare a 5 simpozioane si conferinte
nationale/internationale, si ca memebru al comisiei de admitere la nivelul facultatii.
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Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

măsurări electrice şi electronice, sisteme de achizitie de date, instrumentaţie virtuală
electronică pentru depanarea şi montarea instalaţiilor tehnice industriale
reparare , verificare, metrologare, aparate de măsură şi control
surse neconvenţionale de energie
securitatea si sanatatea in munca, ,etc.
Foarte bune cunoştinţe de utilizare a calculatorului dobândite în cadrul studiilor universitare sii
postuniversitare de specializare, de la operare folosind pachetele de programe de editare texte şi foi de
calcul şi până la tehnologii moderne care folosesc tehnologii informaţionale şi ale comunicaţiilor (TIC)
în educaţie. (FoxPro, Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), MySQL, LabVIEW, Electronic
WorkBench, Pspice, Femm, Qfield, etc)
Membru al Societăţii de Instalaţii Electrice şi Automatizări din România – SIEAR (din 2002);
Membru al Asociaţiei Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România – AIEER (din 2004);
Membru in Asociatia Generala a Inginerilor din România. -AGIR
categ.B
- Membru in echipa de cercetare in cadrul a 10 Programe / Contracte naţionale de cercetare
desfăşurate / în curs de desfăşurare .
- Formator in cadrul a 2 Proiecte naţionale pentru dezvoltarea resurselor umane (PHARE
2005/Formare si dezvoltare profesionala RO 2005/017-553.04.01.02.04.02.10 si Coeziune Economică
şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane Măsuri Active pentru Ocupare Phare/2005 /017-553.04.02.)

Anexe Lista proiectelor de cercetare şi lista de lucrări
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LISTA PROIECTELOR DE CERCETARE
IVANOVICI T. TRAIAN DANIEL – Asistent universitar, Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea
de Inginerie Electrica, Departamentul Electronică, Telecomunicaţii şi Inginerie Energetică
“Profesionalizarea carierei didactice – noi competenţe pentru actori
ai schimbărilor în educaţie din judeţele Dâmboviţa şi Buzău” –
FOREDU. Contract nr. POSDRU/87/1.3/S/62624
Formare profesională continuă în domeniu electric şi informatic
pentru
calificare/recalificare
angajaţi;
Contract
POSDRU/24/2.3/G/17727/21.01.2009
Cercetarea industriala pentru sisteme tehnice inovative din
domeniul laminoarelor CISTLAM
Initierea si modernizarea unui laborator de cercetare si testare
energetică si ecologică pentru modernizarea instalatiilor
consumatoare de combustibili ENECINVEST
Program PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane „Dezvoltarea formării continue
pentru personalul din învăţământul preuniversitar”.Contract
RO/2005 /017-553.04.01.02.04.02.10
Program PHARE 2005 Coeziune Economică şi Socială Dezvoltarea Resurselor Umane Oportunitati de angajare pentru
someri prin cursuri de calificare in domeniul electric. Contract RO
2005/017.553.04.02
Contract nr.56/2007- Echipamente inteligente pentru controlul
sistemelor de iluminat stradal – INTIL 2007-2009, Program Naţional
PN 2 INOVARE –
Celule fotovoltaice pe bază de filme subţiri obţinute prin tehnologii
alternative pentru producerea de energie curată
Tehnologie pe bază de materiale nanostructurate pentru
condensatori electrochimici cu strat dublu utilizabili la stocarea
energie electrice TEHNANOCONEL
Program PHARE 2003 Coeziune Economică şi Socială-Dezvoltarea
Resurselor Umane ”Intensificarea măsurilor active pentru ocupare
prin susţinerea de cursuri în meseria de electrician”. Contract RO
2003/005-551.05.03.02.064
Initiativa Romano-Italiana pentru Dezvoltarea Energiei Durabile din
Resurse Regenerabile IRIDE, 21/2005, 2005-2007
Program CE - Altener - "Photovoltaic Training Courses for
Candidate Countries" SOLTRAIN
Contract de cercetare nr.169/8.11.2004 – Rezistenţă variabilă
comandată pentru determinarea experimentală a caracteristicilor
modulelor fotovoltaice - SC ICPE ACTEL SA–
Research project ICOP - DEMO - 4080 - 98 – Building Integration of
Solar Technology; partners: WIP Germania, Valahia University of
Targoviste, Synthesis & Reserch, University of Technology Warsaw
Contract de cercetare ORIZONT 2000 / 2000-2002, B 100, nr
504/2000 – Tehnici moderne de realizare a unor sisteme de
măsurare şi control utilizând mediul de programare grafică
LabVIEW

Asistent formator

2010-2013

Formator

2009-2011

Asistent cercetare

2009-2011

Asistent cercetare

2006-2010

Formator

2008 - 2009

Formator

2008-2009

Asistent cercetare

2007-2009

Membru

2008

Membru

2008

Membru

2005-2006

Membru

2005

Membru

2002 - 2005

Membru

2004

Membru

2001-2003

Membru

2000-2002
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