Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume

TROTEA MARIO

Adresă

Grigore Gabrielescu nr. 10, 200711 Craiova, România

Telefon

+40 744 539 922

E-mail

mtrotea@yahoo.com

Naţionalitate

română

Data naşterii

15 mai 1968

Sex

bărbătesc

Domeniul ocupaţional Educație / Învățământ
Experienţa profesională
Perioada

10/2008 → prezent

Funcţia sau postul ocupat

Asistent universitar

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
Pagina 1 / 3
Curriculum vitae - Trotea Mario

Discipline: Calculul și construcția autovehiculelor, Dinamica autovehiculelor, Mijloace de transport,
Tehnologia materialelor, Optimizarea constructivă a sistemelor autovehiculelor, Elemente avansate de
dinamica autovehiculelor
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică, Calea București nr. 107, 200512 Craiova
(România)
Educație / Învățământ
03/2008 - 10/2008
Inginer
Proiectare structuri de caroserii, proiectarea tehnologiilor de fabricație și montare a caroseriilor pe
autocamioane.
S.C. Dumatrucks S.R.L., Calafatului nr. 117, 207467 Braniște, comuna Podari, județul Dolj
Concesionar Renault
12/2003 - 03/2008
Director
Management și coordonarea lucrărilor de proiectare mecanică, verificări structuri metalice pentru
construcții industriale, consultanță CAD/CAE
S.C. Sysgold S.R.L., Păltiniș, bloc K19 Parter, 200092, Craiova
Consultanță și servicii de proiectare
01/2002 - 09/2003
Inginer analiză CAE
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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

Simulări numerice structurale statice și dinamice pentru componente și echipamente de bord pentru
sectorul auto, beneficiar VISTEON USA, proiectant general pentru Ford Company
S.C. INAS S.A., Nicolae Romanescu Nr. 37C, 200738 Craiova
Consultanță și analiză CAE
09/1995 - 01/2002
Inginer CAD
Șef colectiv CAD
S.C. Proiect Craiova S.A., Ion Maiorescu nr. 10, 200760 Craiova
Proiectare in construcții, arhitectură, întocmire planuri 2D AutoCAD, perspective, randări fotorealistice

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

10/2008 → 10/2011
Diplomă de Doctor
Doctor inginer în domeniul Ingineria Materialelor
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică
ISCED 6
09/2000 - 06/2002
Diplomă de Licență (a doua specializare)
Inginer mecanic autovehicule rutiere
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică
ISCED 5
09/1994 - 06/1995
Diplomă de Studii Aprofundate
Optimizări constructive și tehnologice
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică
ISCED 5

Perioada

09/1989 - 06/1994

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Inginer

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

Inginer mecanic specializarea mașini unelte
Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanică
ISCED 5

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba străină cunoscută

Engleză
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Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Limba

Ascultare

B2

Vorbire
Citire

Utilizator
Utilizator
C1
independent
experimentat

Participare la
conversaţie

B1

Utilizator
B2
independent

Scriere
Discurs oral

Utilizator
independent

Exprimare scrisă

C1

Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis de conducere

- spirit de echipă;
- bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței de șef de colectiv timp de 6 ani.
- experiență bună a managementului de proiect sau al echipei dobândită in calitate de director;
- spirit organizatoric.
- foarte bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint);
- foarte buna cunoaștere a sistemelor de gestiune a bazelor de date (FoxPro si Microsoft Access);
- buna cunoastere a aplicațiilor de grafică pe calculator (Corel Draw, Corel Photo Paint, Adobe
PhotoShop);
- cunoștințe medii ale limbajelor de programare (Pascal, C++);
- foarte bune cunoștințe în utilizarea programelor de calcul matematic (Maple, MathCAD);
- cunoștințe avansate de CAD/CAE cu ajutorul programelor AutoCAD, Pro/Engineer (Creo),
SolidWorks, Catia V5, Ansys, Abaqus, ADAMS/Car.
B, C

februarie 2014
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