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Curriculum vitae  
Europass  

- 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gheorghe Ion  

Adresă(e) 550311 - Sibiu, strada Soimului, bloc 14, sc. A,  ap. 9  

Telefon(oane) 0269 – 23.35.24 Mobil: 0723 – 29.78.12 

Fax(uri)  

E-mail(uri)   ion.gheorghe@ulbsibiu.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 30.10.1948 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 10.2002 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea şi susţinerea orelor de curs, seminar si laborator la disciplinele: 
Mecanica  si  Vibratii mecanice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Inginerie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 10.1998 – 09.2002 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea şi susţinerea orelor de curs, seminar si laborator la disciplinele: 
Mecanica  si  Vibratii mecanice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Inginerie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 10.1978 – 09.1982 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătirea şi susţinerea orelor de curs, seminar si laborator la disciplinele: 
Mecanica  si  Vibratii mecanice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Invatamint Superior din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

Perioada 03.1977- 09.1978 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea de tehnologii si S.D.V-uri 

Numele şi adresa angajatorului I.C.P.M.F.S. Bucuresti_filiala din Sibiu 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Atelierul de proiectare 

  

Perioada 08.1973 – 02.1977 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar, Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectarea de tehnologii si S.D.V-uri 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Balanta din Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Atelierul de proiectare 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1991 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat în domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti 

Domeniul: Inginerie Industrială  

Titlul tezei: „Asupra stabilitatii dinamice a masinilor-unelte multiax pentru strunjiri 
interioare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 1968 – 1973 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Inginer mecanic: Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic din Cluj-Napoca_Facultatea de Mecanica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 1962 – 1966 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „Alexandru Vlahuta” din Rm. Sarat 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare; spiritul de echipa 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de organizare – context profesional 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţă în domeniile: 
 vibratiile si stabilitatea masinilor-unelte; 
 vibratiile si stabilitatea sculelor zvelte clasice, prevazute cu absorbitori dinamici 

acordati si neacordati; 
 studii si cercetari ale sistemelor mecanice vibrante cu mai multe grade de 

libertate prin intermediul analogilor electrici; 
 studii si cercetari ale sistemelor mecanice vibrante cu mai multe grade de 

libertate prin intermediul programului SolidWorks. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bune cunoştinţe de operare PC (mathCAD, SolidWorks, Pro/ENGINEER, Word)  

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 

 


