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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GHIGA, Constantin 
Adresă(e) Str. Uranus nr. 98, bl. U8, sc. C, ap. 56, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050826 

România 
Telefon(oane) Fix: (+40-21) 410 66 68  Mobil: (+40-072) 2272638 

Fax(uri)   
E-mail(uri) constantinghiga@yahoo.com; constantin.ghiga@gmail.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.10.1949 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional Profesor universitar 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din februarie 2007 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Administraţie şi Afaceri, B-dul Regina Elisabeta nr. 4-12, 

sector 1,  Telefon: (40-21) 310 49 20 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

Perioada Din septembrie 1979 până în februarie 2007  
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic un universitar (asistent, lector, conferenţiar, profesor) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare 
Numele şi adresa angajatorului Academia de Studii Economice din Bucureşti, Piaţa Romană nr. 6, Sector 1; Telefon: (+40-21) 

211.26.50 / 211.26.55; www.ase.ro   
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 

Perioada Din septembrie 1982 până în septembrie 1986 (detaşat de la ASE Bucureşti) 
Funcţia sau postul ocupat Inginer – Şef laborator geotehnic şi de betoane 

Activităţi şi responsabilităţi principale Controlul calităţii lucrărilor de construcţii; teste şi determinări în vederea agreării 
materialelor/produselor româneşti pe şantierele ARCIF din Irak 

Numele şi adresa angajatorului Antrepriza Română de Construcţii şi Îmbunătăţiri Funciare (ARCIF), Bucureşti, b-dul Decebal, nr.14, 
bl. S6, sector 3, Telefon: (+40-21) 323 18 91   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Îmbunătăţiri funciare complexe; construcţii civile, industriale; alimentări cu apă şi canalizare 
Perioada Din august 1975 până în septembrie 1979 

Funcţia sau postul ocupat Inginer – Serviciul CTC-Laboratoare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Dotarea laboratoarelor de profil de pe platforma metalurgică; elaborarea procedurilor de analiza fizico-

chimică a noile mărci de oţeluri elaborate în oţelărie;  Şef Compartiment recepţie materii prime şi 
materiale; Şef laborator fabrica de oxigen 

Numele şi adresa angajatorului COS (astăzi, Mechel) Târgovişte, jud Dâmboviţa, Sos. Găeşti nr. 9-11, Telefon: (+40-245) 634173, 
631775 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Metalurgie 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Din septembrie 1970 până în iunie 1975 
Calificarea / diploma obţinută Inginer;  

profil: Tehnologia substanţelor anorganice; 
specializare: electrochimie şi chimie fizică industrială  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

matematică; fizică; electrotehnică; chimie generală; rezistenţa materialelor; ştiinţa materialelor; 
tehnologii în industria chimică; automatizarea proceselor industriale; conducerea şi organizarea 
întreprinderii; analiză instrumentală; electrochimie; laboratoare pentru majoritatea disciplinelor; 
practică în producţie (pe platforme din industria chimică) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Chimie industrială (astăzi, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor), secţia 
Tehnologia substanţelor anorganice, din Institutul Politehnic (astăzi, Universitatea POLITEHNICA) 
Bucureşti, str. Gheorghe Polizu, nr.1-7, sector 1, Bucureşti, (+40-21)402 39 34; 402 39 27 
www.chim.pub.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 5 

Perioada Din 1982 până în iunie 1999 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în chimie 

Specializare: chimie fizică  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Teza de doctorat: Comportarea unor metale şi aliaje în topituri oxianionice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, Facultatea de Chimie industrială (astăzi, Facultatea de 
Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor), str. Gheorghe Polizu, nr.1-7, sector 1, Bucureşti, 
(+40-21)402 39 34; 402 39 27; www.chim.pub.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 6 

Perioada Perioada mai-iunie 1996 
Calificarea / diploma obţinută Stagiu de cooperare ştiinţifică şi didactică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Urbanism şi amenajarea teritoriului; Infrastructură tehnico-edilitară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Carlos III Getafe-Madrid, Spania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 5 

Perioada Perioada septembrie-noiembrie 1982 
Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de instruire a specialiştilor români  pentru asistenţă, cooperare şi specializare în 

străinătate  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Conducerea şi organizarea activităţilor în domeniul construcţiilor; Relaţii economice internaţionale  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ARCIF Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 5 
 

Perioada Perioada septembrie-octombrie 1976 
Calificarea / diploma obţinută Curs specializare „Metode moderne de analiză instrumentală” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Spectroscopie; Cromatografie de proces; Utilizarea calculatorului în analiza instrumentală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de pregătire şi specializare a cadrelor din domeniul nuclear – Cluj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 5 
 

Perioada Din septembrie 1983 până în iunie 1967 
Calificarea / diploma obţinută Liceu teoretic; bacalaureat 



Pagina  /  - Curriculum vitae al  
GHIGA Constantin 

 

 

3 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Instruire pe Domeniul Real 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul nr.1 Roman, judeţul Neamţ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 ISCED 3 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

Limba rusă  A1 Utilizator 
elementar B1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am făcut parte din numeroase echipe/colective multidisciplinare în vederea realizării 
de proiecte/programe de cercetare  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi organizatorice: în calitate de director/responsabil colectiv partener în cadrul programelor de 
cercetare;  
Distribuire de  sarcini şi urmărirea realizării lor: şef de laborator în şantier construcţii 
Spirit de mentor: exercitat în relaţia cu studenţii în calitate de coordonator al lucrărilor de absolvenţă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Proiectarea şi realizarea instalaţiilor pentru lucrările de laborator;  
Exploatarea şi întreţinerea aparaturii din laboratoarele de specialitate 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare şi întreţinere PC/laptop cu sistem de operare Windows; folosirea de programe precum: MS 
Office, Photofinish, Corel, Origin, CoolEdit Pro, Abbyy. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Film şi fotografie  
  

Alte competenţe şi aptitudini Sport – tenis 
  

Permis(e) de conducere Permis 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) 

  

Anexe Documente anexate CV-ului: 
- lista selectivă de lucrări publicate şi programe de cercetare 

 


