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INFORMAŢII PERSONALE BOICEA Niculae  
 

  

 Strada Gheorghe Ionescu Șisești, nr.32A, ap.11, București, sector 1, România 

  0744148346       

 niculae.boicea@renault.com 

 

   

Sexul Masculin | Data naşterii 24/04/1958 | Naţionalitatea Român  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 
 

 
 
 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
 

 

01/07/2010 - prezent Manager Direcția de Cercetare și Inovare   
Renault Technologie Roumanie,  North Gate Center – Bd. Pipera, nr.2/III - Voluntari, Judetul Ilfov, 
Romania - CP 077190 Romania ,  www.gruprenault.ro 

▪ Management  / dezvoltare activități de R&D  
▪ Dezvoltare / pilotare activitate brevete Renault Romania 
▪ Management (director de proiect) proiecte de cercetare si inovare 
▪ Management proiecte de cercetare în parteneriat cu Universități si Institute de Cercetare 
▪ Colaborare cu autoritățile în domeniul R&D    

 
Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare si dezvoltare in domeniul automobile   
 
 

2000-31/06/2010  Sef Departament Ingineria Materialelor 
SC Automobile Dacia SA 115400 Mioveni - Str.Uzinei 1-3 - Arges Romania,  www.gruprenault.ro 

▪ Management  / dezvoltare activități in domeniul ingineria materialelor  
▪ Audit de laboratoare in Romania, Rusia, Iran, ..., pentru dezvoltare furnizori locali  
▪ Acreditare laborator materiale 
Tipul sau sectorul de activitate industria automobile 
 

01/08/1984-2010  Inginer / Sef de laborator  
SC Automobile Dacia SA 115400 Mioveni - Str.Uzinei 1-3 - Arges Romania,  www.gruprenault.ro 

▪ Tehnologii de tratamente termice si termochimice 
▪ Analize de laborator  
▪ Expertize in domeniul materialelor 
▪ Validari 
▪ Aprobare rapoarte de incercare 
▪ Management  

Tipul sau sectorul de activitate  industria automobile 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

  

 
 

COMPETENΤE PERSONALE 
 

 

01.03.2003 – 31.12.2009 Studii doctorale-  Stiinta si Ingineria Materialelor Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea din Pitesti  

▪ Asistent Universitar – colaborator  
▪ Indrumator teme de master 

1993 – 1994 Auditor calitate – curs postuniversitar Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi 

Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Inginerie si Management   

▪ Competente in domeniul auditului  
▪ Realizare si implementare sistem de calitate pentru Laboratorul Automobile DACIA – Acreditare 

obtinuta din Partea RENAR Romania si DAP Germania. 
 
 

1979 – 1984 Diploma de inginer 
Universitatea Politehnica din București – Facultatea de Metalurgie   

▪ Competente in domeniul materialelor, elaborare, prelucrare, utilizare, proprietăți,…  

 

 
1973 – 1978 Absolvent liceu industrial 

Liceul Industrial de Tehnica Cinematografica Bucuresti 

▪ Competente in tehnologiilor de fotografiere, filmare, prelucrare, proiectie, optica… 

Limba(i) maternă(e) Romana  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceza C2  C2  C2  C2  C2  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Engleza B2  B2  B2  B2  B2  
 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competențe de comunicare dobândite prin experiența proprie de manager si cadru didactic 
▪ bune competente de comunicare in mediul multicultural dobândite prin experiența in cadrul grupului 

RENAULT. 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

 

 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership - am fost si sunt responsabil de echipe – pana la 260 persoane ; 
▪ lucrul in echipa - director si responsabil partener in cadrul unor proiecte de cercetare si coordonare 

proiecte interne   

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Cunoașterea materialelor si proprietăților acestora (mecanice, fizice, chimice, electrice…) 
▪ Tratamente termice si termochimice 
▪ Validări si testări ale materialelor si pieselor  
▪ Realizare brevete - 4 brevete depuse 
▪ O bună cunoaștere a proceselor de fabricație si control al calității  
▪ O buna cunoaștere a proceselor de inginerie - proiecte 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Independent  Utilizator 
experimentat 

Independent 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

  
▪ o bună stăpânire a programelor de birou ( Windows, Word, Excel, Power Point) 

Alte competenţe  ▪ electronica –pasiune 
▪ fotografie – dobândita in timpul studiilor si practic  

Permis de conducere  B 

Publicaţii 
 
 
 
 
 
 

 
 

Proiecte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Referinţe 
 

▪ A new approach for improving the lifetime of some parts made of cast iron and steel, using superficial 
treatments  CONAT 2010 
▪ Quantitative analysis and metallic coating thickness measurement by  X-Ray fluorescence 

Progress of Cryogenic and Isotopes Separation Volume 12, issues 23-24/2009 
▪ Experimental researches concerning the influence of the oxynitrocarburizing thermochemical 

treatment over the structure and corrosion resistance of C40 steel UgalMat 2009   
▪ Researches regarding the influence of the oxinitrocarburizing treatment over the wear resistance of 

the X153CrMoV12 steel Metalurgia International vol.XIV (2009) special issue no.3  
 
▪ 2011-2013 : Director project  : ‘ Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare in vederea  
cresterii fiabilitatii/durabilitatii vehiculelor electrice si adaptarii acestora la conditiile din 
Romania/RTRVE  ' - ID 1042/cod SMIS-CSNR 26613;  
▪ 2012 -prezent : Responsabil partener pentru 3 proiecte de: in parteneriat:   

- Sistem Laser pentru Aprinderea Motoarelor de Automobile”, contract de finanţare nr. 58/2012 
- Strategii inovative de concepție a sistemelor HVAC pentru o calitate ambientala superioara in 

autovehicul - INSIDE”, contract de finanțare nr. 264/2014 
- Tehnologii inovative, ecologice si eficiente de îmbinare a materialelor metalice si polimerice 

folosite in industria de automobile, utilizând tehnica de sudare prin frecare cu element activ 
rotitor – Inova-FSW”, contract de finanțare nr. 219 / 2014  

 
 
▪ 16.06.2014- 07.12. 2016 – Membru in Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare 


