
 
 Curriculum Vitae 

 

   

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Manea Valentina Iuliana 

Adresă sector 2, Bucuresti 

Telefon +40742/019038   

E-mail m.valentina70@yahoo.ro 
  

Naționalitate românǎ 
  

Data naşterii 26 ianuarie 1970 
  

Sex Feminin  
  

Poziția ocupată în prezent Şef lucrǎri , Departamentul de Mecanica Structurilor 

  
  

Educație și formare  

Perioada (de la până la) 2008 - 2010 

Calificarea / diploma obținută Diploma de Master 

Disciplinele principale studiate  Biomecanicǎ , Mecanica materialelor compozite , Managementul calitǎții ȋn ingineria 

mecanicǎ 

Numele și tipul instituției de învățământ  Universitatea din Craiova – universitate publicǎ acreditatǎ 

Nivelul în clasificarea națională 
 
 

7 

 

Perioada (de la până la) 2007 - 2008 

Calificarea / diploma obținută   Diploma de studii aprofundate  

Disciplinele principale studiate  Marketing , Managementul organizației , Managementul proiectelor ȋn construcţii 

Numele și tipul instituției de învățământ 
Nivelul în clasificarea națională 

 
Perioada (de la până la) 

Calificarea / diploma obținută 
 

Numele și tipul instituției de învățământ 
 
 

 
Perioada (de la până la) 

 
Calificarea / diploma obținută 
Disciplinele principale studiate 

Numele și tipul instituției de învățământ 
 
 

 
Perioada (de la până la) 

 
Calificarea / diploma obținută 

 
Disciplinele principale studiate 

Numele și tipul instituției de învățământ 

Universitatea Tehnică de Construcţii București - universitate publicǎ acreditatǎ 
7 
 

2007 
Doctor în ştiinţe, domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti” , Inginerie Mecanică cu tema tezei de 
doctorat ”Cercetări privind sisteme mecanice cu aplicabilitate in construcţii ” 
Universitatea din Craiova – universitate publicǎ acreditatǎ 

8 
 
2006 
 
Certificat de absolvire a cursului postuniversitar in specializarea “Auditul energetic al clădirilor 
existente și sistemelor aferente de alimentare cu caldură” 
Auditul energetic al clădirilor existente și sistemelor aferente de alimentare cu caldură 
Universitatea Tehnică de Construcţii București - universitate publicǎ acreditatǎ 
7 

 
 
2004 
Certificat de absolvire a Departamentului pentru pregatirea personalului   didactic 
Curs postuniversitar  
Pedagogie , Psihologie educaţionalǎ 
Universitatea Tehnică de Construcţii București – universitate publicǎ acreditatǎ 
7 
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Perioada (de la până la) 
 

Calificarea / diploma obținută 
Disciplinele principale studiate 

Numele și tipul instituției de învățământ 
 
 
 
 
 

Perioada (de la până la) 
 

Calificarea / diploma obținută 
Disciplinele principale studiate 

Numele și tipul instituției de învățământ 
 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
 
1997 – 2002 
 
Economist / Diplomă de licenţă 
Bazele contabilităţii , Economia intreprinderii, Relaţii economice internaţionale , Fiscalitate 
Universitatea din Craiova (Facultatea de Ştiinte Economice ) - universitate publicǎ acreditatǎ 

6 
 

 
 
1988 - 1993 

 
Inginer mecanic / Diplomă 
Mecanică , Tehnologia materialelor , Mecanisme , Mecanica fluidelor şi maşini hidraulice ,Vibrații 
mecanice , Roboți industriali 
Universitatea din Craiova (Facultatea de Mecanicǎ ) – universitate publicǎ acreditatǎ 
6 

 
 
2012 – prezent 
Prodecan , Facultatea de Construcții Civile, Industriale şi Agricole 
Organizare activitate didactică, program orar, admitere Ciclul I-Licenţă și Ciclul al II-lea Master 
U.T.C.B. , Bucureşti , b-dul Lacul Tei , nr.122-124, sector 2 
Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat, studii doctorale 
 
2008 - 2011 
secretar ştiințific , Facultatea de Construcții Civile, Industriale şi Agricole 
Organizare activitate didactică, program orar, admitere Ciclul I-Licenţă și Ciclul al II-lea Master 

U.T.C.B. , Bucureşti , b-dul Lacul Tei , nr.122-124, sector 2 
Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat, studii doctorale 
 
2006 – prezent 

şef lucrǎri 

Cursuri și seminarii la disciplina Mecanica teoretica I și II 

U.T.C.B. , Bucureşti , b-dul Lacul Tei , nr.122-124, sector 2 
Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat, studii doctorale 
 
 

2000 – 2006 
asistent universitar 
seminarii la disciplina Mecanica teoretica I și II 
U.T.C.B. , Bucureşti , b-dul Lacul Tei , nr.122-124, sector 2 

  Învaţamânt, cercetare, studii de licenţa, studii masterat, studii doctorale 
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Preocupări în domeniul didactic 
 și cercetare-dezvoltare-inovare 
 corespunzător poziției ocupate 
 în prezent                                    

       “Using Online Social Networks As Facilitators Of Learning: A Case Study With Two 

Romanian Universities“ -  Iordache D. D.; Pribeanu C.; Gorghiu G.l; Manea V. I. - ELEARNING 

CHALLENGES AND NEW HORIZONS ,Book Series: eLearning and Software for Education 

Vol. 1; Pages: 129-134 , WOS:000468621200017 , 10.12753/2066-026X-18-017, 2018 

    “Measuring the negative effects of the Facebook dependence on the students’ university 

work“,Gorghiu ,G., Manea,V.I., Iordache,D.,  Pribeanu, C., RoCHI - International Conference on 

Human-Computer Interaction /Publication edited by RoCHI (ACM SIGCHI Romania), 2016; 

    “Potenţialul educaţional al utilizării Facebook de către studenţi în două universităţi din 
Romania“, Manea,V.I.,  Gorghiu,G., Iordache,D.D., -- Revista Romana de Interactiune Om-
Calculator Nr.3/2015; 
    “Valori proprii multiple ale sistemelor dinamice spatial“ , Macavei ,T., Stan, O., Macavei, F., 
 Manea, V.I.-  Conferinta Nationala de Ingineria Cladirilor, F.C.C.I.A.- U.T.C.B. , Bucuresti, 2011 
    “Dynamic answer analysis of sintering pieces in thermic-structural coupled condition” , 
Ciupitu, I., Manea, V.I., – 20th DAAAM Symposium, Viena, oct. 2009 
    ”Mecanicǎ aplicatǎ . Staticǎ” , Cotescu, A., Manea, V. I.,editura Matrixrom, Bucureşti, 2009; 

ISBN 978-973-755-502. 
 
  
 

 Proiecte : 1. ROSE – DARE (“ Dezvoltarea apetitului pentru educatie“ ), acord 66/SGU/NC/1 din 
14.12.2017, valoare 521.520 lei – director proiect 

2017 - 2020 
2. FDI – 2019 – ViLa  (“Infrastructura informatica integrata pentru realitate virtuala in 

managementul constructiilor“) , valoare 199.000 lei – membru echipa , iunie- decembrie 
2019 

3. CONSIMAT” POCU/90/6.13/6.14/107505,  ”Facilitarea tranziției studenților de la școală la 
viață activă prin intermediul stagiilor de practică în domeniul tehnologiilor destinate 
orașelor inteligente și soluțiilor de infrastructuri integrate din zone urbane aglomerate – 
tutore practica  

 

  

  
  

Limba maternă           Limba românǎ 
  

Limbi străine cunoscute          englezǎ 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 
 

A1 

Citire 
 

A1 

Participare la 
conversaţie 

A1 

Discurs oral 
 

A2 

Exprimare scrisă 
 

                 A2 

            

            

                                   Data 
                              11.04.2020 

Numele si prenumele : Manea Valentina Iuliana 
                                                                        
                                                                       Semnătura 

  

  

  

  

  

  

http://rochi.ici.ro/rindex.htm
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