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Informaţii personale  

Nume / Prenume  TABACU ION  
Telefon(oane) +40 348453165 +40 348419352 Mobil +40 722588365 

Fax(uri) +40 348453123 +40 248216448 
E-mail(uri) ion.tabacu@upit.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

Data naşterii 22/07/1949 

Sex Bărbătesc  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

UNIVERSITATEA DIN PITESTI 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 03/2008 - 03/2012  
Funcţia sau postul ocupat PRORECTOR 

Activităţi si responsabilităţi principale Management academic universitar 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti 

Targu din Vale / 1, 110040 Pitesti (Romania) 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate prorector cu activitatile didactice si managementul calitatii 

  

Perioada 03/2000 - 03/2008  
Funcţia sau postul ocupat Decan / Facultatea de Mecanica si Tehnologie 

Activităţi si responsabilităţi principale management academic universitar 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti 

  

Perioada 03/1992 - 03/2000  
Funcţia sau postul ocupat Sef de Catedra / Catedra de AUTOMOBILE 

Activităţi si responsabilităţi principale Management academic universitar 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti 

  

Perioada 2000 →  
Funcţia sau postul ocupat Director centrul de cercetare "Ingineria Automobilului" 

Activităţi si responsabilităţi principale Coordonarea activităţilor din centrul de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de cercetare ştiinţificăa 
  

Perioada 01/10/1994 →  
Funcţia sau postul ocupat profesor universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activitati didactice si de cercetare stiintifica 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti 

  

Perioada 01/10/1990 - 30/09/1992  
Pagina 1 / 4 - Curriculum vitae al  

TABACU ION  
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 20060628 

 



Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae al  
TABACU ION  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunităţile Europene, 2003 20060628 

 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 
Activităţi si responsabilităţi principale activitati didactice si de cercetare stiintifica 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitesti 
  

Perioada 15/09/1978 - 30/09/1990  
Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrări 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice si de cercetare ştiinţifică 
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Invăţământ Superior din Pitesti (actuala Universitate din Pitesti) 

  

Perioada 01/08/1972 - 14/09/1978  
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Activităţi didactice si de formare ştiinţifică 
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Invăţământ Superior din Pitesti 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1990 →  
Calificarea/diploma obţinută Atestat "Expert tehnic judiciar" 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Expertize tehnice in domeniile "Autovehicule rutiere si Circulatie Rutiera" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Justiţiei,  Bucureşti (Romania) 

  

Perioada 1978 - 1986  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de "Doctor inginer" 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Doctor inginer in domeniul de inginerie mecanica, specializarea "Automobile si Tractoare" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Braşov,    Braşov  (România) 

  

Perioada 01/09/1967 - 30/06/1972  
Calificarea/diploma obţinută Inginer Diplomat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Inginer in domeniul de inginerie mecanica, specializarea "Automobile si Tractoare" 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Braşov / Facultatea de Mecanica 
 

  

Perioada 15/09/1963 - 30/06/1967  
Calificarea/diploma obţinută Diploma de Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Liceul teoretic, secţia reală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Teoretic,   Pucioasa / jud. Dâmboviţa (România) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 
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Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Franceză B1 Utilizator 
independent  B1 Utilizator 

independent  A2 Utilizator 
elementar  A2 Utilizator 

elementar  A2 Utilizator 
elementar  

Engleză A2 Utilizator 
elementar  A2 Utilizator 

elementar  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar  A2 Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  
  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de interrelationare şi interacţiune; 
- capacitate de comunicare si ascultare activa; 
- abilităţi de gândire critica; 
- abilitatea de adaptare la schimbare; 
- capacitatea de a învăţa din propria experienţă şi din experienţele altora; 
- capacitatea de asumare a responsabilităţii vizând managementul propriei persoane 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - abilităţi de conducere, decizionale, organizatorice, de coordonare si control; 
- capacitate de lucru sub presiunea timpului; 
- capacitate de rezistenta la stres; 
- gândire analitica si conceptuala 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- cunoştinţe de utilizare a programelor office: Word, Excel, Powew Point, AutoCAD; 
- cunoştinţe de utilizare internet; 
- cunoştinţe de generare si utilizare baze de date. 

  

Permis de conducere C, B  
  

Informaţii suplimentare 1999 – 2010: Conducător de doctorat: domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul 
„inginerie mecanică”; 
 2010→ Conducător de doctorat:  în domeniul fundamental „Ştiinţe inginereşti”, domeniul  
„ingineria autovehiculelor” (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5200/21.09.2010) 
2007 – 2011: Membru în comisia CNATDCU pentru conferirea titlului ştiinţific de DOCTOR, 
avizarea CONDUCĂTORILOR DE DOCTORAT şi acordarea calităţii de IOSUD pentru domeniul 
„INGINERIA AUTOVEHICULELOR” 
Apartenenţa la organizaţii ştiinţifice: 
- 2008→: Membru in "Societe des Ingenieurs de l`Automobile" (SIA) - Franţa; 
- 1999 →: Membru in "Asociaţia Generala a Inginerilor din România" (AGIR); 
- 1997 →: Membru in "Society of Automotive Engineers" (SAE) - SUA; 
- 1994 →: Membru in "Corpul Experţilor Tehnici din România"  
- 1992 → : Membru in "Asociaţia Romana de Teoria Mecanismelor si Maşinilor (ARoTMM); 
- 1990 →: Membru fondator al "Societăţii inginerilor de automobile din România" (SIAR). 
- 1994 → Vicepreşedinte SIAR.  
 
Publicatii, 
a)- 10 monografii, tratate, publicate in edituri recunoscute (Anexa 1); 
b)- 6 cursuri, îndrumare, publicate pe plan local (Anexa 2); 
c)- peste 280 de lucrări ştiinţifice publicate in reviste, periodice, volume ale manifestărilor ştiinţifice 
tematice din care: 

- 62 publicate in reviste de specialitate; 
- 119 publicate in volume ale congreselor - conferinţelor internaţionale; 
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- 44 publicate in volumele conferinţelor naţionale; 
- 26 publicate in volume ale sesiunilor locale. 

d)- din lucrările ştiinţifice publicate: 
- 1 lucrare este indexata ISI (Anexa 3); 
- 24 sunt indexate BDI (Anexa 4); 

e) 57 de granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică şi anume: 
- 18 in calitate de director/responsabil (Anexa 5); 
- 39 in calitate de membru in colectiv; 

f) - un brevet de invenţie (Anexa 6). 
 

Membru in colective de redacţie a unor reviste ştiinţifice: 
- redactor "Revista Inginerilor de Automobile" (RIA); 
- redactor "Buletinul Constructorilor de Automobile" 
- Editor coordonator: Buletinul Universităţii din Piteşti - seria "Autovehicule Rutiere", revista B+ in 
clasificarea CNCSIS. 
 
Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 36 de prezente; 
 
Membru in comitete internaţionale de program: 8 nominalizări 

  

 
 
 Piteşti, 03 iulie 2012         prof.univ.dr. Ion Tabacu 


