Manea Mitică
Curriculum vitae (CV)
INFORMATII PERSONALE
Nume

MITICĂ MANEA

Adresa

10, Salciei, 600385, Bacău, Bacău, România

Telefon

+ 40 0234 543908-int. 20; 0720 640258

Fax
E-mail
Nationalitate
Data nasterii

miticamanea@yahoo.com; mecatronicamangeron@yahoo.ro
română
08. iulie. 1958

EXPERIENTA
PROFESIONALA
Perioada (de la – pana la)
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

2004 – şi în prezent
Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău
Cadru didactic

Perioada (de la – pana la)
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1998 – 2010
Universitatea din Bacău – Facultatea de Inginerie
D.P.P.D

Perioada (de la – pana la)
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1990 - 2004
Grupul Şcolar Industrial de Aeronautică “Henri Coandă” Bacău
Cadru didactic

Perioada (de la – pana la)
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Profesor catedra tehnică
Activităţi de predare-învăţare-evaluare-certificare, profesor metodist
al I.S.J. Bacău, prof. mentor al Facultăţii de Inginerie – Universitatea
din Bacău, redactor şef revista „MECATRONISTUL”, coordonator
Cerc tehnico-ştiinţific şi aplicativ de educaţie mecatronică,

Profesor mentor, profesor asociat
Îndrumător practică pedagogică studenţi
Titular disciplină (2000 – 2001 – Tehnologii neconvenţionale)

Profesor catedra tehnică
Profesor metodist al I.S.J. Bacău, membru al C.A., responsabil arie
curriculară, responsabil catedră, responsabil comisie N.T.S.M. şi
P.S.I., lider sindical.
1984 - 1990
Întreprinderea de Traductoare şi Regulatoare Directe Paşcani
inginer
inginer
Şef serviciu tehnic, şef atelier de proiectare, şef secţie prelucrări
mecanice, şef birou P.P.U.P.
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EDUCATIE SI FORMARE
Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

2011 - 2012
M.E.C.T.S. – OIPOSDRU - Casa Corpului Didactic Mureş şi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

06.2011 – 12.2011

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

10.2010 – 03.2011

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

2008 - 2009
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Mecanică

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

9.12.2007 – 23.02.2008
M.E.C.T. – C.N.F.P.I.P.
Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

Perioada(de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala

10.02.2007-20.05.2007
M.E.C.T. – C.N.F.P.I.P.
Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

Instruirea diferenţiată a elevilor
Atestat de formare continuă – 25 credite transferabile

M.E.C.T.S – OIPOSDRU – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca –
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi

FLEXFORM – Program de formare profesională flexibilă pe
platforme mecatronice
Atestat de formare profesională - 65 credite transferabile

M.E.C.T.S. – OIPOSDRU – SIVECO România

Proiectarea softului educaţional
Atestat de formare profesională - 25 credite transferabile

Mecatronică avansată – aplicaţii industriale
Master

Fonduri Structurale – Dezvoltare Instituţională
Atestat de formare continuă – 15 credite transferabile
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Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

Managementul Proiectelor Educaţionale
Atestat de formare continuă – 15 credite transferabile

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

06.11.2007 – 19.11.2007
M.M.F.E.S. – M.E.C.T.
S.C. INFO EDUCAŢIA S.R.L.

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

01.10-2005 – 29.01.2006
M.E.C.T. – C.N.F.P.I.P.
Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

10.2004 – 10.2005
M.E.C. – C.N.F.P.I.P.
Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul
Preuniversitar

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

2002 - 2011
M.E.C.T. – C.N.F.P.I.P.
Casa Corpului Didactic „Grigore Tăbăcaru” Bacău/ISJ Bacău

Tipul calificarii/diploma
obtinuta

Formator naţional nivel 3
Certificat de absolvire

Managementul organizaţiilor şcolare
Atestat de formare continuă – 30 credite transferabile

“Coeziune economică şi socială PHARE TVET RO 2002/000586.05.01.02”
Atestat de formare profesională – 4 credite transferabile

 Iniţiere în utilizarea calculatorului (2002)
 Curs de formare pentru membrii evaluatori şi monitori de
calitate pentru examenul de certificare a competenţelor
profesionale pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională nivelul 1 şi 2 (2006).
 Curs de formare continuă Consiliere şi Orientare (2006)
 Program de formare Monitori de calitate/membri evaluator la
examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel
1, 2, 3 (2008).
 Program de formare continuă Abilitarea corpului de metodişti
pentru realizarea inspecţiei de specialitate (2009)
 Program de formare continuă Elaborarea, implementarea şi
evaluarea PAS-ului (2010)
 Program de formare continuă Elaborarea, aprobarea şi
implementarea CDL-urilor (2010)
Adeverinţă
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Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

1998-2003
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi – Facultatea de Mecanică

Domeniul fundamental – Ştiinţe inginereşti
Domeniul – Inginerie mecanică
Specializarea - Tribologie
Titlu ştiinţific de DOCTOR

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

1991
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Mecanică

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

1994
Universitatea Politehnica din Bucureşti

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale
Tipul calificarii/diploma
obtinuta

1995-1997
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi – Facultatea de Mecanică

Perioada (de la – pana la)
Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesionala
Domeniul studiat/aptitudini
ocupationale

1979 - 1984
Institutul Politehnic Iaşi – Facultatea de Mecanică

Tipul calificarii/diploma
obtinuta

Definitivarea în învăţământ
Certificat de acordare a definitivării în învăţământ

Gradul didactic II în învăţământ
Certificat de acordare a gradului didactic II

Grad didactic – profesor inginer
Certificat de acordare a gradului didactic I

Mecanică – maşini unelte
Diplomă de inginer – domeniul mecanic – specializarea maşini
unelte
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APTITUDINI SI
COMPETENTE
PERSONALE
dobandite in cursul vietii si
carierei dar care nu sunt
recunoscute neaparat printrun certificat sau diploma.

Limba

materna

Română

Limbi straine cunoscute
Abilitatea de a citi
Abilitatea de a scrie
Abilitatea de a vorbi

APTITUDINI SI
COMPETENTE SOCIALE
Locuiti si munciti cu alte
persoane, intru-un mediu
multicultural,
ocupati
o
pozitie in care comunicarea
este
importanta
sau
desfasurati o activitate in
care munca de echipa este
esentiala.

APTITUDINI SI
COMPETENTE
ORGANIZATORICE
De exemplu coordonaţi sau
conduceţi activitatea altor
persoane,
proiecte
si
gestionaţi bugete; la locul
de
munca,
in
acţiuni
voluntare sau la domiciliu

Limba franceză
Bine
Satisfăcător
Satisfăcător

1. Membru al corpului naţional de experţi în management
educaţional
2. Profesor mentor Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău –
Facultatea de Inginerie.(2000 – 2010)
3. Membru al ASOCIAŢIEI NAŢIONALE PROFESIONALE DE
HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ DIN ROMÂNIA – FLUIDAS
(2000-2009)
4. Membru
al
ASOCIAŢIEI
AUTOMATIŞTILOR
ŞI
INSTRUMENTIŞTILOR DIN ROMÂNIA (2002-2008)
5. Colaborator în cadrul diverselor Programe şi Proiecte al
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi
6. Redactor şef al revistei “MECATRONISTUL” – ISSN: 18437907 (2008 – 2010)
7. Membru al Departamentului Învăţământului Tehnic, Profesional
şi Postliceal – Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ,
România (2007-2011)

1. Preşedinte Comisie de Bacalaureat pentru sesiunea iunie-iulie
2011 din cadrul Centrului de Examen nr. 306.
2. Preşedinte Comisie de Bacalaureat pentru sesiunea august –
septembrie 2011 Centrului de Examen nr. 345.
3. Membru al colectivelor pentru Grant 33934, Tema 15, CNCSIS
420 (2001) şi Grant 34352, Tema 20, CNCSIS 456 (2002) –
Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi
4. Expert pe termen scurt – expert pentru promovare şi diseminare
– anul 2011 – în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/61397
„Reţea Naţională de Formare CONtinuă a CadrelOR Didactice
din Învăţământul Preuniversitar Profesional şi Tehnic –
CONCORD”.
5. Expert pe termen lung – Membru al echipei de implementare –
partener naţional P3 – Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”
Iași - proiectului „Pregătirea specialiștilor în domeniile
mecanicii, hidraulicii şi pneumaticii în scopul promovării
adaptabilității şi creșterii competitivității”, proiect co-finanțat
din Fondul Social European prin Programul Operațional pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 3 –
„Creșterea adaptabilității lucrătorilor şi a întreprinderilor”,
Domeniul major de intervenție: 3.2. „Formare şi sprijin pentru
întreprinderi şi angajați pentru promovarea adaptabilității”.
6. Coordonatorul metodic al Secţiunii Mecatronică – Tehnici de
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7.

8.

9.
10.
11.
12.

APTITUDINI SI
COMPETENTE TEHNICE
Utilizare calculator, anumite
tipuri
de
echipamente,
maşini,etc.

ALTE APTITUDINI SI
COMPETENTE
Competente care nu au mai
fost menţionate anterior.

PERMIS DE
CONDUCERE

laborator, din cadrul Concursului Naţional de Creativitate în
Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”.
Coordonatorul
Cercului
tehnico-ştiinţific
de
educaţie
mecatronică din cadrul Colegiului Tehnic “Dumitru Mangeron”
din Bacău
Coordonatorul proiectelor „O şcoală - o soluţie”, „Tranziţia
şcoală loc de muncă”, „Educaţie şi formare prin creativitate şi
inovare – EduForCreatIv”.
Responsabil sau membru în diferite comisii tehnice şi de
specialitate.
Monitor de calitate şi membru evaluator/Comisii de examinarecertificare competenţe profesionale
Profesor metodist
Profesor diriginte

 Windows, Office Windows, CorelDraw, Mathcad, FluidSIM P(H),
COSIMIR
 echipamente mecatronice
 echipamente pneumatice şi hidraulice
 tribologie
 mecanică
 automatizări
 curriculum – publicistică
1. Diplomă „GHEORGHE LAZĂR” – clasa a III-a – 2008
2. Numeroase diplome de Excelenţă, de Recunoştinţă şi de Merit
acordate la nivel local, judeţean, regional sau naţional.
3. Numeroase premii şi menţiuni obţinute cu elevii la Concursuri şi
Olimpiade tehnice /tehnologice – faze judeţene şi faze naţionale
4. Participare cu lucrări ştiinţifice de specialitate la 5
Congrese/Conferinţe ştiinţifice internaţionale
5. Participare cu lucrări ştiinţifice/medodico-ştiinţifice de specialitate
la 15 Congrese/Conferinţe/Sesiuni/Simpozioane ştiinţifice
naţionale
6. Autor/coordonator/coautor a 12 cărţi tehnice de specialitate
7. Autor a peste 60 de articole şi lucrări ştiinţifice publicate în
reviste de specialitate.

Cat. B

INFORMATII
SUPLIMENTARE

-

Persoane de contact pentru
referinţe

-

prof. univ. dr. ing. Vistrian Mătieş – Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca
prof. univ. dr. ing. Gheorghe Simionescu – Universitatea „Vasile
Alecsandri” din Bacău
prof. univ. dr. ing. Gheorghe Prisăcaru – Universitatea Tehnică
„Gheorghe Asachi” din Iaşi

10.03.2015

prof. dr. ing. Mitică MANEA
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