Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

Meianu Dragoș

Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

dragos.meianu@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

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

1998 – prezent
Şef de lucrări
Didactice şi de cercetare
Facultatea de Inginerie Energetică şi Management Industrial, Universitatea din Oradea, str.
Universităţii nr.1, Oradea
Învăţământ, cercetare dezvoltare
1995 – 1998
Asistent universitar
Didactice şi de cercetare
Facultatea de Energetică, Universitatea din Oradea, str. Universităţii nr.1, Oradea
Învăţământ, cercetare dezvoltare
1987 – 1995
Subinginer, colectivul microunde, Institutul de subingineri Oradea
Cercetare şi didactice
Universitatea din Oradea, str. Armatei Roșii, nr.1, Oradea
Învăţământ, cercetare dezvoltare
1983 – 1987

Funcţia sau postul ocupat

Electrician

Activităţi şi responsabilităţi principale

Industriale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Combinatul Chimic RM Valcea
Producție

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

1999 – 2008
Doctor inginer / Diplomă de doctor

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Fiabilitate sistemelor energetice; Reţele electrice; Control, Informatizare, Sisteme Automate şi protecţii
în energetică; Optimizări în energetică
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Meianu Dragoș

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

Universitatea din Oradea
Doctor inginer
1992 - 1995
inginer / Diplomă de inginer
Tehnica reglării automate, Programarea calculatoarelor, Măsurări electrice, etc.
Universitatea Oradea, Facultatea de Electrotehnică, secţia Automatica si Informatica Industriala
Studii universitare de licență
1987 - 1992
subinginer/ diplomă de subinginer
Automatizări industriale, Mașini electrice, Mașini cu comandă numerică, etc.
Institutul de Subingineri Oradea sectia Automatizari Industriale
subinginer
1978 – iunie 1983
Electrotehnică / Diplomă bacalaureat
Maşini electrice, Echipamente electrice, Electrotehnică, Măsurări electrice, etc.
Liceul industrial nr. 4 din Rm Valcea, jud. Valcea,
Electrician întreținere și reparații

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba engleză

Ascultare
Utilizator
independent

B2

Vorbire
Citire

B2

Utilizator
independent

Participare la
conversaţie
B2

Utilizator
independent

Scriere
Discurs oral

B2

Utilizator
independent

Exprimare scrisă
B2

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
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

28.12.2021

Responsabilitate socială, spirit de echipă (participarea numeroase contracte de cercetare naţionale şi
internaţionale), comunicativ.
Spirit organizatoric, adaptabilitate la situaţii dificile, coordonare activităţi educaţionale, de cercetare,
administrative şi economice.
Cunoscător al proceselor economice, tehnice şi tehnologice din cadrul ramurii energetice.
Utilizare avansată al pachetelor de programe Office / Prelucrare imagini / Grafica Asistata / Proiectare
Asistata / Limbaje de Programare / Proiectare baze de date: MS Office, Open Office, Photoshop,
Corel Draw, Visio, Autocad, EasySoft, EDSA, Matlab, MathCad, Php, Delphi, Pascal, MySQL.
Depanare Hardware. Reţele: Windows, Nowell Netware.
Permis de conducere categoriile B
▪
▪
▪
▪
▪

coordonator a mai multor lucrări de licenţă;
Autor îndrumare de laborator, lucrări de seminar;
Autor/ coautor a unui număr de peste 35 de lucrări ştiinţifice naţionale/internaţionale;
Coautor la peste 15 proiecte de cercetare;
Membru în Societatea Inginerilor Energeticieni din România- SIER.

Meianu Dragoș

