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Curriculum vitae  
 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ramadan Ibrahim Naim 

Adresa birou B-dul Bucuresti nr. 39, Cod Postal: 100680, Ploieşti, Prahova 

Telefon birou 0244/573171 int. 254   

Fax - 

E-mail(uri) ing_ramadan@yahoo.com 
 

  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 11 August 1986 
  

Sex Masculin 
 

  

Experienţa profesională  
  

 
Perioada 

 
Octombrie 2016 – Septembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat (Colaborator extern) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Predarea orelor de laborator la dispiciplinele: Studiul şi Ingineria Materialelor 1, Studiul şi Ingineria 
Materialelor 2, Ştiinţa Materialelor şi Materiale Electrotehnice; 

- Cercetare ştiinţifică;  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petrol –Gaze” Ploiesti 

  

 
Perioada 

 
Octombrie 2012 – Septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Predarea orelor de laborator la dispiciplinele: Studiul şi Ingineria Materialelor 1, Studiul şi Ingineria 
Materialelor 2, Ştiinţa Materialelor şi Materiale Electrotehnice; 

- Cercetare ştiinţifică;  
- Activităţi de pregătire a tezei de doctorat şi activităţi didactice în cadrul Catedrei TFMI; 
- Activităţi specifice derulării proiectelor de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Petrol –Gaze” Ploiesti 

  

Perioada Iunie 2008 – Septembrie 2008, Iunie 2009 – Septembrie 2009, Iunie 2010 – Septembrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Operator PC 

Principalele activităţi şi responsabilităţi -  Realizarea tuturor sarcinilor necesare pentru a asigura performanţa fiabilă a sistemului bazelor de 
date; 

-  Supervizarea la instalarea bazelor de date, precum şi crearea ID-urilor de autentificare pentru 
utilizatori, definirea accesului fiecare utilizator şi asigurarea conectivitatii utilizatorilor la baza de date 
prin intermediul unei reţele; 

-  Diagnosticarea şi rezolvarea problemelor în timpul fazei de instalare; 
-  Gestionarea procesului de back-up pentru sistem, cum ar fi crearea de fişiere şi procese necesare; 
-  Modernizarea sistemului atunci când este necesar; 
-  Realizarea de operatii de întreţinere şi reparaţii ale sistemului software; 
-  Asigurarea stocarii datelor şi a securitatii necesare; 
-  Efectuarea de modificări la sistem, bazat pe feedback-ul utilizatorului.. 

Numele şi adresa angajatorului C.M.I. Dr. Ramadan Ileana, Ploiesti, Romania 
  

mailto:bur3107@yahoo.com
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Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
 

Nivelul in clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
2011-2016 
Doctorat 
„ Cercetari privind cresterea duratei de exploatare a materialului tubular al cuptoarelor din rafinarii si 
instalatii petrochimice” 
 
Universitatea „Petrol –Gaze” Ploiesti 
 
 
Studii superiaore postuniversitare avansate 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Perioada 2009 – 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer masterand 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică:  Masterat Ingineria Sistemelor de Transport şi Depozitare   
a Hidrocarburilor 

 

- Analiza seismica, la vânt şi la zăpada; 
- Mentenanţa şi măsuri anticorosive specifice utilajelor de transport şi depozitare ; 
- Tehnologia constructiei şi mentenanta utilajelor de transport şi depozitare ;  
- Desen tehnic şi proiectare 2D / 3D asistata de calculator. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Petrol –Gaze” Ploiesti 

Nivelul in clasificarea naţională sau 
internaţională  

Studii superioare postuniversitare 

  

 
 

Perioada 

 
 
2005 –2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer mecanic 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică ,Specializare Inginerie Mecanică, Profil : Utilaj De 
Transport şi Depozitare a Hidrocarburilor 

 

- Tehnologia constructiei  utilajelor de transport şi depozitare ; 
- Coroziunea materialelor metalice; 
- Masurari electrice şi electronice; 
- Ştiinţa materialelor; 
- Rezistenţa materialelor; 
- Mecanisme şi organe de masini; 
- Desen tehnic şi proiectare 2D / 3D asistată de calculator. 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Petrol –Gaze” Ploieşti 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Studii superioare  

  

Perioada   2001-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 
Atestat de Competenţe Profesionale în Programare: Pascal, FoxPro, Microsoft Office 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

   Matematică-Informatică 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” Ploiesti 

 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala  

Colegiu 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba(i) străină(e)  

 
 
 

Autoevaluare 
 

Nivel european (*) 
Engleza 

 
 
 

Autoevaluare 
 

Nivel european (*) 
Franceza 

 

 

 
  (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 

 
 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

Competenţe şi abilităţi sociale 
 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini organizatorice 

Excelente capacităti de comunicare, cooperare şi înţelegere, sunt o persoana responsabilă şi de 
încredere, care se descurca excelent când lucreză in echipa. Fiecare dintre aceste caracteristici, 
presupune o colaborare strânsă cu ceilalţi. 
 
 
Persoană flexibilă, cu abilităţi organizatorice. Am contribuit la organizarea şi promovarea de 
evenimente muzicale, între anii 2007 - 2011 – coordonând o echipa formată din 10 oameni a unei 
organizaţii non-profit. 
 

 
 

 

  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

   Abilitati de lucru cu procese de producţie computerizate. 
   Utilizare avansată PC - programare PC(Pascal), Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).  
   Utilizator elementar plicatii de proiectare -  Autocad, Solid Edge, Solid Works. 

Abilităţi de configurare şi asamblare calculatoare,  instalare Windows, instalare software, devirusare şi 
depanare PC-uri; 
Cunoştinţe elementare ale altor aplicatii uzuale şi capacitatea de familiarizare rapidă cu aplicatii noi. 

 
 

 
 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini Flexibil, cu capacitatea de asimilare rapidă de noi informaţii de analiză şi evaluare, orientat înspre 
lucrul în echipă. 
 

 
Certificari 

 

 

- Diplomă Inginer sudor internațional/european IWE/EWE 

 

Permis de conducere 

 

Categoria B din 14.10.2004 
  

  

 
    
           Mai 2016 


