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Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Nistor Filip
Aleea Narciselor nr.3, Bl.A2, Sc.A, Ap.41, Cod 900064, Constanţa, Romania

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

Mobil:

+40/ 0723575535

nistor.filip@hotmail.com
Română
23.10.1976

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Iulie 2016 - prezent
Director Departament Inginerie şi Management Naval şi Portuar
Elaborarea planurilor de învăţământ, statelor de funcţii ale departamentului, managementul cercetării,
asigurarea şi evaluarea calităţii, evaluarea activităţii cadrelor didactice din departament, propune
scoaterea la concurs a posturilor didactice, coordonator program de studii, acreditarea programului de
studii de licență de către ARACIS
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro
Învăţământ universitar
Noiembrie 2015 – Iulie 2016
Director Centru de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC)
Managementul activităţilor de informare, consiliere şi orientare în carieră a studenţilor
Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învăţământ universitar

Perioada

01.03.2017-prezent

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
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Conferențiar universitar
Responsabilităţi: Cadru didactic predare curs şi seminar al următoarelor cursuri: Bazele economiei,
Organizarea producţiei, Management naval și portuar, Bazele managementului, Managementul
resurselor umane, Managementul proiectelor, Organizarea transportului naval și a sistemului portuar,
Economie şi logistică. În aceasta poziţie am fost responsabil cu elaborarea materialelor didactice
aferente, respectiv cu exercitarea actului didactic în câmpul de expertiză aferent disciplinelor vizate. Am
îndrumat proiecte de diplomă şi proiecte de disertaţie (în calitate de coordonator ştiinţific), am întreprins
în nume personal diverse cercetări în aria economiei şi a științei transporturilor navale, materializate în
articole, lucrări publicate, comunicări ştiinţifice, fructificate ulterior ca rezultat profesional sub forma
participării la diferite conferinţe, workshop-uri, programe sau proiecte internaţionale.

Numele şi adresa angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Învăţământ universitar
01.10.2015 – 28.02.2017
Lector universitar
Responsabilităţi: Cadru didactic predare curs şi seminar al următoarelor cursuri: Bazele economiei,
Doctrine economice internaţionale, Managementul producţiei, Management naval și portuar, Bazele
managementului, Managementul resurselor umane, Managementul proiectelor, Organizarea
transportului naval și a sistemului portuar, Economie şi logistică. În aceasta poziţie am fost responsabil
cu elaborarea materialelor didactice aferente, respectiv cu exercitarea actului didactic în câmpul de
expertiză aferent disciplinelor vizate. Am îndrumat proiecte de diplomă şi proiecte de disertaţie (în
calitate de coordonator ştiinţific), am întreprins în nume personal diverse cercetări în aria economiei şi
a științei transporturilor navale, materializate în articole, lucrări publicate, comunicări ştiinţifice,
fructificate ulterior ca rezultat profesional sub forma participării la diferite conferinţe, workshop-uri,
programe sau proiecte internaţionale.

Numele şi adresa angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Învăţământ universitar
01.03.2009 – 30.09.2015
Asistent universitar
Responsabilităţi: Cadru didactic predare curs şi seminar al următoarelor cursuri: Bazele economiei,
Doctrine economice internaţionale, Managementul producţiei, Management marketing în transporturile
navale, Managementul proiectelor, Economie şi logistică. În aceasta poziţie am fost responsabil cu
elaborarea materialelor didactice aferente, respectiv cu exercitarea actului didactic în câmpul de
expertiză aferent disciplinelor vizate. Am îndrumat proiecte de diplomă şi proiecte de disertaţie (în
calitate de coordonator ştiinţific), am întreprins în nume personal diverse cercetări în aria econom iei şi
a științei transporturilor navale, materializate în articole, lucrări publicate, comunicări ştiinţifice,
fructificate ulterior ca rezultat profesional sub forma participării la diferite conferinţe, workshop-uri,
programe sau proiecte internaţionale.

Numele şi adresa angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Învăţământ universitar
01.06.2006 - 01.03.2009
Şef Editura Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Coordonarea activităţilor specifice pentru realizarea de materiale pentru logistica universitară şi
pedagogică, urmărirea derulării comenzilor de material de editat şi finalizarea contractelor prin
asigurarea îndeplinirii tuturor obligaţiilor legale. Realizarea instruirii personalului din subordine pentru
încadrarea în limitele cerute de standardele interne de editare. Efectuarea de lucrări de complexitate
deosebită (tehnoredactarea complexă a lucrării, grafică generală şi pe subansam ble, grafică de copertă
etc)

Numele şi adresa angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Educaţie
01.09.2000 - 01.06.2006
Ofiţer secund navă

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

În această funcţie am fost responsabil cu managementul echipajului, managementul logistic şi
managementul administrativ la bordul navei. În calitate de ofiţer secund am fost practic responsabil cu
dimensiunea logistică a operaţiunilor navale la care am participat, desfăşurând activităţi specifice cu
privire la gestionarea bunurilor, achiziţia de materiale, administrarea consumurilor, conducerea
compartimentelor de asigurare echipament, hrană etc.
Baza Navală a Forţelor Navale

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2009-2014
Doctor în Economie
Academia Română
Institutul Naţional de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”

Martie 2017
Manager proiect

Ianuarie 2015
Competențe antreprenoriale

Aprilie 2014
Auditor intern managementul calităţii ISO 9001/2008
Iunie 2013
Curs de Didactica predării științelor socio-umane
MECTS (Proiect POSDRU) – Didactica predării în învățământul
universitar
Februarie 2011
Managementul crizelor
Aalesund College, Aalesund, Norway
Decembrie 2010
Curs Marketing Universitar
Universitatea Ovidius (Proiect POSDRU)
01.09.2007 - 01.09.2008
Diplomă de Master în specializarea “Management-marketing în transporturi, porturi, zone
libere şi burse”

Disciplinele principale studiate / Tehnici, tehnologii și practici de transport, zone libere şi burse; • Analiza și aplicarea de metode bazate
competenţe profesionale dobândite pe optimizarea transportului, drept maritim și comercial, capacitatea de a iniția și dezvolta afaceri mici și
mijlocii în domeniul maritim, perspectivă, analiza și aplicarea unor metode bazate pe optimizarea
transportului, capacitatea de a se adapta rapid și eficient la noile situații, competențe;-înțelegerea și
participarea activă în procesele de optimizare la nivelul organizațiilor;
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
/ furnizorului de formare Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro

Pagina 3 /11-Curriculum vitae al
Nistor Filip

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

01.09.2001-01.08.2006
Diplomă de licenţă în specializarea “Finanţe şi Contabilitate”
Economie, Finanțe, Contabilitate, Management - înțelegerea și utilizarea corectă, concepte juridice și
operaționale în domeniul financiar-contabil, cu accent pe elemente tehnice și economice detaliate de
contabilitate de gestiune, calcularea costurilor de producție, de gestionare a activelor și a specificațiilor
tehnice care acoperă inginerie a sistemelor de achiziții publice cerințele, că executarea de investiții și
procesele de planificare financiară a activității curente a întreprinderilor și instituțiilor - cu funcționarea
corectă a conceptelor de management de producție, în scopul de a proiecta complex inter-proces de
planificare, organizare, management și marketing de transport maritim de producție și a serviciilor
portuare;
Universitatea Ovidius Constanţa
Facultatea de Ştiinţe Economice
01.09.1995 - 01.08.2000
Diplomă de inginer în navigaţie, echipamente de navigaţie şi hidrografie
Echipamente de navigație și de hidrografie, cursuri de formare psihopedagogică, - capacitatea de a
conduce acțiuni militare, de a angaja lupte navale și tehnici de luptă, de a lucra într-o echipă
interdisciplinară, de a colabora în mod eficient cu specialişti în alte domenii

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Navală “Mircea cel Bătrân”
/ furnizorului de formare Tel: (40-241) 643096; Fax: (40-241) 643096
Website: http://www.anmb.ro

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Engleza

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleza

B2

Independent

B2

Independent

B1

Independent

B1

Independent

B1

Independent

Franceza

A2

Basic

A2

Basic

A1

Basic

A1

Basic

A1

Basic

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de integrare socială şi de lucru în colective, spirit de echipă, utilizarea eficientă a tehnicilor de
comunicare orală și scrisă

Competenţe şi aptitudini Competenţe decizionale şi manageriale, managementul calității în învăţământul universitar, consiliere şi
organizatorice orientare în carieră a studenţilor, organizarea unor evenimente universitare (conferințe, workshop-uri,
stagii de practică)

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe hardware
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Microsoft Office, Microsoft Project, Corel Draw, abilităţi operator şi programator P.C. – programator
baze de date in Access

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere
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Permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentare

Membru Editorial Board / Recenzor
Research in Economics and Management (apr 2016-prezent,
http://www.scholink.org/ojs/index.php/rem/about/editorialTeam )
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
http://jsdtl.sciview.net/index.php/jsdtl/about/editorialTeam
Membru Universal Academic Cluster (www.universal-conferences.org)
Membru AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din Romania)
Membru fondator ALUMNI Academia Navală
Coordonator domeniul Naval and port logistics service (Centrul de Cercetare Interdisciplinar in
Domeniul Navigatiei si Managementului Naval) de pe platforma ERRIS (Engage in the Romanian
Research Infrastructures System)
Membru al Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din Academia Navală (2007-2012)
Membru al Senatului Universitar al Academiei Navale “Mircea cel Bătrân” Constanţa (2012-2016)
Membru al Consiliului Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval din 2013

Anexe Lista lucrărilor
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