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Informaţii personale  

Nume / Prenume Panfiloiu Gheorghe 

Adresă(e) 15, bloc A4bis, str. I.C. Brătianu, 810082, Brăila, România  
Telefon(oane) Acasă: +40 339 107 426 Mobil: +40 742 063 928 

E-mail(uri)   Gheorghe.Panfiloiu@ugal.ro   , panfiloiu.gheorghe@univ-danubius.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16.04.1954 
  

Sex 
 

Poziția pentru care se aplică 

Masculin 
 
 

 
Experienţa profesională 

Pensionat la limita de varsta, incepand cu 16 aprilie 2019 

Perioada 1 octombrie 2016 – 15 aprilie 2019 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări, cadru didactic Titular 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursuri şi îndrumat activităţi de laborator la discipline informatice Programarea calculatoarelor 

I,II(Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Programare orientată obiect, Limbajul Java) 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati, str. Domnească nr. 47 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor la discipline informatice 

Perioada 1 octombrie 2015 – 31 mai 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent, cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Indrumat activități laborator la disciplinele Programarea calculatoarelor I,II 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Dunărea de Jos” din Galati, str. Domnească nr. 47 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor la discipline informatice 

Perioada 1 octombrie 2014 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Lector în cadrul Facultății de Comunicare și Relații Internaționale 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursuri şi îndrumat activităţi de laborator la discipline informatice: OpenOffice, Afaceri 
electronice, Birotică, inclusiv pe platforma de e-Learning bazată pe proiectul gratuit Sakai 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Danubius  din Galati, b-dul. Galaţi nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor la discipline informatice 

Perioada 31 ianuarie 2014 – 30 septembrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Consultant IT  

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță în domeniul IT 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Danubius  din Galati, b-dul. Galaţi nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultață în domeniul IT 

Perioada 21 aprilie 2014 – 27 aprilie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Erasmus Staff Training Mobility  
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Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță în domeniul IT. Prelegere cu titlul: „Instrumentație virtuală. Utilizarea pachetului de 
programe Labview in DSP ” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Karabuk, Turcia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Mobilitate Erasmus 

Perioada 1 februarie 2013 – 30 ianurie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Manager și consultant IT 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultanță în IT și implementat programe 

Numele şi adresa angajatorului Panfiloiu Gheorghe P.F.A., Brăila, str. I.C. Brătuianu nr.15, ap.37 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sector IT 

Perioada 1 octombrie 2010 – 30 ianuarie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Lector în cadrul Facultății de Științe ale Comunicării 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursuri şi îndrumat activităţi de laborator la discipline informatice: Microsoft Office, 

OpenOffice,creare pagini Web cu HTML, inclusiv pe platforma de e-Learning bazată pe proiectul 
gratuit Sakai 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Danubius  din Galati, b-dul. Galaţi nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor la discipline informatice 

Perioada 1 octombrie 2003 – 30 septembrie  2010 

Funcţia sau postul ocupat Lector în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursuri şi îndrumat activităţi de laborator la discipline informatice: programare Visual Basic, 
Microsoft Access, Microsoft Office, MySql, inclusiv pe platforma de e-Learning bazată pe proiectul 
gratuit Sakai 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Danubius  din Galati, b-dul. Galaţi nr. 3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor la discipline informatice 

Perioada 1 octombrie 1990 - 30 septembrie2003 

Funcţia sau postul ocupat Lector în cadrul Facultăţii de Inginerie Brăila 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predat cursuri şi îndrumat activităţi de laborator la discipline informatice : programare Basic si Visual 
Basic, Pascal si Turbo Pascal, C++, metode numerice, Autocad 11 si 12 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunărea de Jos din Galati, str. Domneasca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Profesor la discipline informatice 

Perioada Noiembrie 1987 - 30 septembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer sistem soft, programator principal II 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întreţinere soft a minicalculatoarelor Coral şi Independent, proiectare şi realizare produse program 
pentru activitaţi economice 

Numele şi adresa angajatorului Promex S.A. Brăila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT, Centrul de calcul electronic 

Perioada Noiembrie 1978 - noiembrie 1987 

Funcţia sau postul ocupat Programator, inginer sistem soft 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare, realizare produse program cu caracter economic pentru diverşi beneficiari pe sisteme 
Felix, inginer sistem soft minicalculatoare Coral 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Teritorial de Calcul Electronic Braila 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate IT 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2008 -2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in inginerie mecanică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematica, inteligenta artificiala, programare in LabVIEW, Matlab, proiectare asistata de calculator 
(AutoCAD) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Conducători științifici: prof.dr.ing. Polidor BRATU, membru al 
Academiei de Științe Tehnice din România, prof.dr.ing. Luminița DUMITRIU 

  Teza cu titlul “Sistem suport de decizie pentru analiza dinamică a modelelor reologice la compactarea 
prin vibrații” este multidisciplinară, din domeniile informatică, matematică și inginerie mecanică. 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

Perioada 1974 - 1978 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în matematică, specializarea informatică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Analiză matematică, algebră, mecanică teoretică, bazele informaticii, sisteme de operare şi 
teleprelucrare a datelor, cercetări operaţionale, sisteme informatice pentru unităţi economice, structuri 
de date şi bănci de date 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii, specializarea informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent user B2 Independent user B1 Independent user 

Limba franceză  A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Foarte bună capacitate de adaptare la mediile multiculturale, bun spirit de echipa, foarte bune 
capacitati de comunicare.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Manager de proiect, Director programe 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- bună cunoștere și utilizare Microsoft Office™ tools: Word™, Excel™ , PowerPoint™; 
- aptitudini avansate de programare in LabVIEW™ tools; 
- bună cunoștere și utilizare OpenOffice.org tools: Writer, Spreadsheet, Impress; 
- aptitudini avansate de programare in Microsoft FoxPRO™ tools; 
- aptitudini programare in C++; 
- realizare pagini WEB cu HTML5, CSS3, Javascript prin contracte individuale ; 
- aptitudini utilizare baze de date: Access™, MySQL; 
- utilizare Internet. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Instructor autorizat Autodesk, Autocad 12 
Evaluator de furnizori si programe de formare 
Evaluator de competente profesionale 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, iulie 1981 
  

  

  

 


