
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume / Prenume Petre, Ivona Camelia 

Adresă(e) str. Nicolae Filipescu nr. 74, Targoviste, judet Dambovita, Romania 

Telefon(oane) Mobil: 0749049265

Fax(uri)

E-mail(uri) petreivonacamelia@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 20 august 1962 

Sex feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Universitatea Valahia Targoviste, Facultatea de Ingineria Materialelor si Mecanica 

Experienţa profesională

Perioada 1993 –prezent – cadru didactic la Universitatea Valahia Târgovişte; 
1990- 1993 inginer proiectant, Intreprinderea de Strunguri SARO Târgovişte; 
1988-1990 inginer proiectant, Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru 
Maşini Unelte Bucureşti, filiala Târgovişte; 
1986-1988 inginer teholog, Intreprinderea de Strunguri SARO Târgovişte; 

Funcţia sau postul ocupat conferentiar la Universitatea Valahia Târgovişte. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

- Cursuri, laboratoare și ore de proiect la disciplinele: Geometrie descriptivă şi desen tehnic, 
Mecanisme şi organe de maşini, Organe de maşini, Tribologie, Desen tehnic şi infografică, 
Elemente de inginerie mecanică, Mecanică și rezistență, Modelarea sistemelor tribologice în 
ingineria mecanică 
- Conducere de lucrări de licență și dizertație; 
- Membru în Comisia de Examen de Licență și Dizertație, sesiunile iulie / sept. 
- Membru în Comisia de Admitere la Masterat, sesiunile iulie / sept. 
- formator in cadrul Proiectului „EFI-COMFORM: Implicare, eficienţă, comunicare şi 
formare – fundamente pentru promovarea dezvoltării programelor de studii şi a serviciilor 
educaţionale de înaltă calitate la nivelul comunităţii academice a Universităţii Valahia din 
Târgovişte, perioada 01.09.2018-30.09.2018, 01.10.2018-29.11.2018 
- formator in cadrul Proiectului „FSS – Calitate” - Activităţi finanţate din fondul pentru 
finanţarea situaţiilor speciale aferente prevederilor art.2, alin (3), lit. c) din Ordinul 
Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3514/2018, perioada 01.07.2018-30.09.2018 

Numele şi adresa 
angajatorului

Universitatea Valahia Târgovişte 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate

Departamentul M.E.I.R. - Învăţământ superior 

Perioada 2005 
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Funcţia sau postul ocupat Sef catedra departamentul de Inginerie mecanica 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

- responsabilităţi în coordonarea activităţii academice şi didactice, cât şi a celei administrative 

Perioada 2009-2011 

Funcţia sau postul ocupat Director studii în cadrul ID 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

- coordonarea şi întocmirea dosarului de evaluare ARACIS pentru programul de studiu 
Montanologie 
- responsabilităţi în coordonarea activităţii academice şi didactice, cât şi a celei administrative 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

  Activitate de proiectare, dezvoltare; sector de activitate: construcţii de maşini 

Numele şi adresa 
angajatorului

  Intreprinderea de Strunguri SARO Târgovişte; 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

  Activitate de cercetare, proiectare, dezvoltare; sector de activitate: construcţii de maşini 

Numele şi adresa 
angajatorului

   Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini Unelte Bucureşti, 
filiala Târgovişte; 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale

Intocmirea de tehnologii necesare bunei desfasurari a procesului de productie 

Numele şi adresa 
angajatorului

  Intreprinderea de Strunguri SARO Târgovişte; 

Educaţie şi formare

Perioada 2020 Curs postuniversitar DE EDUCAŢIE PERMANENTĂ DE PERFECŢIONARE 
PROFESIONALĂ A ADULŢILOR  ”COMPETENTE DIGITALE ”. 

Calificarea / diploma obţinută Diploma ministerul Educatiei 

Perioada 2020 Program activități formare - cadre didactice, TITLUL PROIECTULUI: Etică, 
profesionalism şi performanţă – garanţi ai culturii calităţii academice, ACORD DE GRANT 
NR. CNFIS-FDI-2020-0462, DOMENIUL: 5. Îmbunătățirea calității activității didactice, 
inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire UVT 

Perioada 2015  cursuri de formator în cadrul programului  de inițiere/perfecționare/specializare, 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire, seria K, no. 00096394 

Perioada 2013 –curs de formator, în cadrul Programul de formare și conștientizare în asigurarea calității în 
Învățământul de distanță – ID, în cadrul proiectului: POSDRU/86/1.2/S/60720, desfasurat in 
cadrul proiectului Dezvoltarea și implementarea unui sistem de monitorizare, îmbunătățire 
continuă și evaluare a calității în învățământul superior deschis pe baza indicatorilor de 
performanță și standardelor internaționale de calitate 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Perioada 2013 -Curs de mentorat pentru activitati didactice cu persoane cu dizabilitati, desfasurat in 
cadrul proiectului "Dezvoltarea și implementarea unui program-pilot integrat pentru 
creșterea accesului la învățămantul superior pentru persoane cu dizabilități” Nr. de 
identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/63951 

Calificarea / diploma obţinută certificat 

Perioada aprilie 2011 curs de Autocad 2D, 3D la firma DELOS – Ploiesti, nr. 5946/20.04.2011 
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Calificarea / diploma obţinută certificat de absolvire 

Perioada februarie 2011 - curs de perfectionare pe proiectul POSDRU/19/1.3/G/8867 – Monitoring and 
integrated control of water quality februarie 2011, Izernia – Italia 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Perioada ianuarie 2011 - curs de perfectionare pe proiectul POSDRU/19/1.3/G/8867 –Tehnologii de 
amenajari extravilane, utilizand tehnici asistate de calculator, ianuarie Bucuresti  

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Perioada  Martie 2011 - curs de perfectionare pe proiectul POSDRU/19/1.3/G/8867 – E-learning Metode 
inovative de predare,  martie 2011 Targoviste 

Calificarea / diploma obţinută diploma 

Perioada 1986 – Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 
specializarea Maşini Unelte. 
2000 – doctor în ramura Inginerie Mecanică, specializarea Tribologie 

Calificarea / diploma obţinută Inginer, doctor 

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba(i) maternă(e) romana 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)

Franceza, engleza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza Utilizator mediu Utilizator mediu Utilizator mediu Utilizator mediu Utilizator mediu 

Limba engleza Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale

- Capacitatea de a empatiza, sociabilă, comunicativă 
- Bună capacitate de înțelegere și comunicare pentru rezolvarea problemelor studenților, în 
calitate de cadru didactic îndrumător la licențe și dizertații. 
- Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa în cadrul echipelor de cercetare 
in cadrul compartimentului de proiectare de la SARO si ICSIT Bucuresti; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Mai 2005 – octombrie2005 –sef catedra Inginerie Mecanica.  
Aprilie 2008 –2011– director de studii la Departamentul de  Invatamant la Distanta 
- Spirit organizatoric manifestat în vederea bunei desfășurări a activității didactice: cursuri, 
se minarii, laboratoare, proiect și activități de practică și de cercetare împreună cu studenții 
(licență, dizertații, practică, concursuri studențești).  

  -Planificare strategică, capacitate de gestionare a problemelor și spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului

Utilizator PC – Word, Auto-Cad 

Alte competenţe şi aptitudini - competențe pedagogice 
- competenţe dobândite în perioada de producție și învățământ și în urma experienței de 

lucru în echipa 

Permis(e) de conducere Categoria B 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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 Informaţii suplimentare - Autoare și coautoare  a numeroase articole, lucrări științifice și de comunicări (unic sau 
prim autor), cotate ISI, BDI, publicate în reviste de specialitate de circulație internațională 
sau națională, lucrări științifice prezentate și publicate in proceedings-urile unor conferințe 
internaționale, conform listei de lucrari 
- Director 2 proiecte de cercetare: contract (tip C) – ANSTI, cu numar 6159/20.X.2000-2001 (val 
26000 lei), contract de tip At., CNCSIS cod 219, 2001-2002 (val 40000); 
- Director grant de cercetare stiintifica pentru seniori TIP S – 2005, nr. DCS/S13. (val 
34000) ; 
- Responsabil de proiect logistică - proiect PHARE, RO – 0007-02.01.01.0162 (2003-
2004), val contract 50.000Euro 
- Membru in proiecte de cercetare-dezvoltare: Relansain/1999, nr. 131  Proiect 2737/1999 
(Valoarea totală a contractului a fost de  1 350 mil. lei); Orizont 2000 – CESIT A24/20002 
(val contract 19000000lei); proiect RELANSIN nr. 1982/15.09.2004-2006 (valoarea totală 
a contractului 185000lei), Performante tribologice ale lichidului de ungere AZOL (1998-
1999), val contract 1200mil lei, (societatea SCAGIL SRL Targoviste), proiect PHARE 
RO-0007. 02. 01. 02. 0329 (2003-2004); 
- Autor/coautor a 2 brevete de inovatie obțiunte în domeniul construcției de mașini: nr. 
1120/16.11. 1989, nr. 5244/29.12.89 

Anexe Lista de lucrări. 


