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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ionescu Sorin Cristian 

Adresă(e) Calea Moşilor 278 Bucureşti România 

Telefon(oane) 021. 610.40.79 Mobil: 0745.11.81.32 

Fax(uri)  

E-mail(uri) sc.ionescu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 16.12.1949 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1980 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat Prof. univ 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri, activităti cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica Bucureşti, Spl.Indenpendenţei 313 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică, cercetare ştiinţifică 

Perioada 1999 -2008 

Funcţia sau postul ocupat Director subprogram 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare programe de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Managerială de Cercetare Stiinţifică şi Inovare Tehnologică, Bucureşti, Spl.Indenpendenţei 
313  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management cercetare ştiinţifică 

Perioada 1973-1980 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare sisteme informatice 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Conducere şi Informatică, Bucureşti , B-dul Mareşal Averescu nr. 10 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Cercetare ştiinţifică 

Educaţie şi formare  

Perioada 1990-1994 

Calificare/ diploma Doctor în ştiinte tehnice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti,  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1991 

Calificare/ diploma Curs postuniversitar Managementul producţiei si calitătii 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Managementul producţiei, Management strategic 
Managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Formare Profesională IRI Roma 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1992-1993 

Calificare/ diploma Curs postuniversitar Managementul Strategic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economie, Management strategic, Managementul tehnologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bocconi Milano 

Perioada 1967-1973 

Calificare/ diploma Inginer TCM 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

TCM, Dispozitivele masinilor unelte, Optimizarea proceselor tehnologice, Organizarea şi conducerea 
întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti, 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba     engleză       

Limba   franceză  franceză  franceză  franceză  franceză 

   italiana  italiană  italiana  italiana  italiana 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare programe - director subprograme AMCSIT 
Proiectare sisteme informatice – cercetător ICI 
Proiectare sisteme management – cercetare stiintifică 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Curs de operare calculator 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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