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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume SOLOMON Gheorghe  

Adresă(e) 12 Episcop Ilarion, cod pstal 73202, Bucuresti, Sector 2, Romania  

Telefon(oane) 021.321.39.59 Mobil:  0744.523.367  

Fax(uri) O21.318.10.11 

E-mail(uri) ghe.solomon@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana 

Data naşterii 08.02.1949 

Sex masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UPB- Scoala Doctorala a Facultatii IIR 
INGINERIE INDUSTRIALA, INGINERIE SI MANAGEMENT 

Experienţa profesională  

Perioada 2018 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducator de doctorat 

Numele şi adresa angajatorului Scoala doctorala a facultatii de Inginerie Industriala si Robotica 
Universitatea Politehnica din Bucuresti – Spl.Independentei nr.313, sector 6, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactic 

Perioada 1998 - 2018 

Funcţia sau postul ocupat profesor –director colegiu-director depatamentul  de management al calitatii,UPB 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri universitare la invatamantul de zi si master precum si aplicatii aferente 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti – Spl.Independentei nr.313, sector 6, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate facultatea IMST/TMS 

Perioada 1993 - 1998 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri universitare la invatamantul de zi, Lucrari de laborator si aplicatii aferente 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti – Spl.Independentei nr.313, sector 6, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate facultatea IMST/TMS 

Perioada 1988 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri universitare la invatamantul de zi si seral, Lucrari de laborator si aplicatii aferente 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti – Spl.Independentei nr.313, sector 6, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate facultatea IMST/TMS 

Perioada 1980 - 1988 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari de laborator si aplicatii aferente 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti – Spl.Independentei nr.313, sector 6, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate facultatea IMST/TMS 
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Perioada 1979 - 1980 

Funcţia sau postul ocupat cercetator stiintific 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare si urmarire executie in domeniul transport aerodepresiv containerizat 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetari pt.Tehnologia Constructiilor de Masini (ICTCM)– Sos.Oltenitei, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare/proiectare 

Perioada 1976 -  1979 

Funcţia sau postul ocupat cercetator stiintific  

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare si urmarire executie in domeniul transport aerodepresiv containerizat 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National pt.Creatie Stiintifica si Tehnica (INCREST) – B-dul Pacii, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare/proiectare 

Perioada 1972 - 1976 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Urmarire executie in domeniul transport aerodepresiv containerizat 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National pt.Creatie Stiintifica si Tehnica (INCREST) – B-dul Pacii, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare/proiectare 
  

Educaţie şi formare  

Perioada 3 – 4 noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Expert Managementul resurselor si sustenabilitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul resurselor, dezvoltare durabila 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada  1- 2 noiembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Expert Managementul calitatii in Invatamantul superior 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul calitatii, Auditul calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Lucian Blaga” - Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada  Ianuarie – martie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Auditor SSM - Evaluator Risc  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Legea nr.319/2006, HG 1425/2006, Metode de evaluare a riscurilor, Auditul SSM 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CPAC – Universitatea Politehnica din Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 17.01.2008 – 17.03.2008 

Calificarea / diploma obţinută Manager sistem calitate/certificat ARC si certificat EOQ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

statistica, managementul calitatii, auditul calitatii, management de proiect/ manager calitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia Romana pentru Calitate reprezentant national al Organizatiei Europene pentru Calitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 17.03.2008 – 17.04.2008 

Calificarea / diploma obţinută Auditor  calitate 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

statistica, managementul calitatii, auditul calitatii, management de proiect/ auditor  al sistemelor de 
management al calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociatia Romana pentru Calitate reprezentant national al Organizatiei Europene pentru Calitate 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 18.08.2003 – 22.08.2003 

Calificarea / diploma obţinută Auditor  calitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

statistica, managementul calitatii, auditul calitatii, management de proiect/ auditor  al sistemelor de 
management al calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 16.09.2002 – 20.12.2002 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator si auditor de mediu 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

legislatie de mediu, ecologie, protectia mediului, managementul calitatii, auditul calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Ecologica Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 26.07.2001 – 27.07.2001 

Calificarea / diploma obţinută Senior assesor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

managementul calitatii, auditul calitatii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundatia „Premiul Roman pentru Calitate – J.M.Juran 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 17.01.2001 – 10.02.2001 

Calificarea / diploma obţinută Consultant 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

stategia managementului, marketing international, comert,investitii financiare ale afacerii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia germana de management -Celle 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 21.10.1996 – 25.10.1996 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator calitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Manager calitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centre d’Etudes Superieures sur Enseignement de la Mecanique FRANCE 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 21.11.1994 – 16.12.1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma in  asigurarea calitatii si managementul calitatii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

asigurarea calitatii, comunicare si negociere, implementare standarde iso, psihologie manageriala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucuresti / IMST 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada 1977 - 1982 

Calificarea / diploma obţinută Economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

economie industriala contabilitate, analiza financiar  economica, auditul contabil, statistica, 
matematica, tehnologia materialelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice/ economia industiei,constructiilor si transporturilor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 1967 - 1972 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

matematica, fizica ,tehnologia  materialelor, dispozitive, rezistenta materialelor, tolerante, prelucrari 
mecanice, , organe de masini,tehnologia constructiilor de masini,dispozitive,tratamente termice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucuresti/ TCM 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

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 FRANCEZA  
C1 

Utilizaror 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizaror 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba ENGLEZA  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, coordonator sau menbru in contracte de cercetare stiintifica studenteasca sau 
universitara, indrumator al activitatilor studentesti, initiator al centrului de formare profesionala si 
consiliere psiho-pedagogica din UPB.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Constiinciozitate, rigurozitate, abilitate manageriala si spiritul de echipa. In perioada 1998 - 2007 am 
condus Colegiului Tehnic nr.1 ca  director din 1998 pana in 2007. Experienta manageriala in domeniul 
calitatii obtinuta in urma cursurilor de formare in domeniul calitatii  (nationale si internationale) m-au 
ajutat sa pot organiza si conduce activitatea de asigurarea calitatii din UPB. Prin natura functiilor pe 
care le am : presedinte executiv al Consiliului Calitatii din UPB (l 2004 si pana in prezent), si director al 
Departamentului de Management al Calitatii din UPB ( 2006 – 2015) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectare de tehnologii de sudare, elaborare documentatie sisteme de management, calitate, mediu, 
sanatate si siguranta ocupationala, auditare sisteme de management integrat, analiza sisteme 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Word,excel, power point, 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Conducator de doctorat din 2003,Membru Comisie Consultativa ARACIS si RENAR,Membru Comisie 
de Contestatii CNADTCU 
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Anexe 1.Copie Expert Managementul calitatii in Invatamantul superior 
2.Copie Expert Managementul resurselor si sustenabilitate 
3. Copie Certificat  Quality Systems Manager- EOQ 
4. Copie Certificat  Quality Auditor-EOQ 
5.Copie Certificat Manager Sisteme Calitate-ARC 
6.Copie Certificat Auditor Calitate-ARC 
7. Copie European Peer Review Certificate 
8. Copie Certificat auditor SRAC 
9. Copie Diploma evaluator si auditor de mediu-Univ.Ecologica 
10. Copie Atestat assesor Premiul Roman pentru calitate 
11. Copie Certificat expet evaluator CNCSIS 
12. Copie Certificat  business consultants-Celle-Germany 
13. Copie Attestation de formation specialisee-Saclay-France 
14. Copie Computer aided project management-Politecnico di Torino-Italy 
15. Copie Diploma doctor inginer 
16 Copie Diploma economist 
17. Copie Diploma inginer 
18. Lista lucrari  

 
 

                     15.09.2020      Semnatura  

 


