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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume BABEI FLORICEL 

Adresă(e) Str. Prof. Leca Morariu, nr.9, municipiul Suceava, jud. Suceava 

Telefon(oane) 0230.214181 Mobil: 0745.223135 

Fax(uri)  

E-mail(uri) floricelbabei@yahoo.com;  floricel@usv.ro  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 08.11.1963 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada prezent 

Funcţia sau postul ocupat Inginer – administrator patrimoniu 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea patrimoniului din universitate, 
Evidența topo-cadastrală a clădirilor și a terenurilor,  
Scoaterea din funcțiune a  mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, 
Colectarea selectivă a deșeurilor, 
Inventarierea patrimoniului.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul patrimoniu - administrativ 

  

Perioada Iulie 1995 – septembrie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Administrator cămin 

Activităţi şi responsabilităţi principale Administrarea căminelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Serviciul social 

  

Perioada August 1990 – iulie 1995 

Funcţia sau postul ocupat Lăcătuș mecanic, Laborator disciplina Tehnologia presării la rece 

Activităţi şi responsabilităţi principale Întreținerea utilajelor, matrițelor, stanțelor, și a altor echipamente și scule de 
lucru, pregătirea lucrărilor de laborator, îndrumarea și supravegherea, 
împreună cu cadrele didactice, a studenților în vederea executării practice a 
lucrărilor de laborator. 

mailto:floricelbabei@yahoo.com
mailto:floricel@usv.ro
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ  

  

Perioada 1985 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Lăcătuș mecanic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea de activități de lăcătușerie, întreținerea betonierelor manuale.  

Numele şi adresa angajatorului Antrepriza de Construcții Industriale Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Construcții industriale 
 

 

Educaţie şi formare  

Perioada 2014 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand, Domeniul Ingineria Materialelor  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

 

 

Perioada Mai  2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare Responsabil de mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. Expert Aktiv Group s.r.l. Oneşti, Bacău – România  

 

 

Perioada Noiembrie – decembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Expert evaluator, Evaluarea economică și financiară a întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați – România (CECCAR) 

  

Perioada Mai – septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de perfecționare, Managementul proiectelor și 
resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

  

Perioada Mai – septembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de perfecționare, Utilizarea calculatoarelor și aparaturii 
de birou 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava 

  

Perioada Ianuarie – iulie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de specializare, Managementul instituțiilor publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „GR.T.POPA” Iași 

  

Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Masterat, specializarea Comunicare și relații publice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din  Suceava 
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Perioada Februarie – martie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Curs de contabilitate în Noul Sistem Contabil 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Școlar Economic Administrativ - Suceava 

  

Perioada Februarie – martie 1994 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  de Absolvire, Cursul de instruire în domeniul noului sistem de 
contabilitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Finanțelor – Colegiul Consultativ al Contabilității 

  

Perioada 1984 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută Inginer, specializarea Tehnologia Construcțiilor de Mașini 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Inginerie 
Mecanică 

  

Perioada 1980 - 1982 

Calificarea / diploma obţinută Prelucrător prin așchiere/lăcătuș mecanic, Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial Nr.1  Suceava  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

Limba engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Adaptabilitate,  inițiativă și perseverență;  

 Abilitatea de a lucra și coabita împreună cu alte persoane; 

 Capacitate de relaționare foarte bună; 

 Spirit de echipă prin implicarea și coordonarea activităților. 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Experiență în activitatea Caselor de ajutor reciproc;  

 Experiență în organizarea de activități socio-culturale; 

 Spirit de organizare, capacitate de analiză și sinteză, operativitate în 
luarea deciziilor, asumarea răspunderii; 

 Experiență în management organizațional.   
 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice  în domeniul tehnologiei presării la rece;  

 în domeniul gestionării deșeurilor provenite din echipamente electrice 
și electronice;  

 în administrarea asociațiilor de proprietari;  

 în domeniul administrării patrimoniului firmei;  

 competențe în urmărirea executării lucrărilor supuse controlului ISCIR; 

 competențe în evaluarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar. 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Cunoaștere a sistemelor de operare pe calculator (Windows), a 
pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 
a unor programe de mesagerie electronică, browsere de Internet, 
programe de grafică pe calculator, programe de gestionare baze de 
date; 

 Abilitatea de localizare și utilizare a informațiilor prin intermediul 
Internetului; 

 Evidență informatizată a documentelor. 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini  Managementul informației, evaluarea și autoevaluarea, colaborarea cu 
specialiști din alte domenii, lucru în context internațional, cercetare, 
adaptare la situații noi, inițiativă și spirit antreprenorial; 

 Capacitatea de a avea un comportament etic; 

 Capacitatea de adaptabilitate la nou; 

 Preocuparea pentru obținerea calității și voința de a reuși; 

 Competență în sistemul Multi Level Marketing; 

 Aptitudini în activități de gestionare și întreținere a patrimoniului; 

 Aptitudini în activități de gestionare a cheltuielilor cu utilitățile;  

 Aptitudini în implementarea  colectării selective a deșeurilor.  
 

 

Permis(e) de conducere  Permis de conducere categoria B. 
 

Informaţii suplimentare Activitate Sindicală 
1999- prezent 
Președinte al Sindicatului Univers din Universitatea „Ștefan cel Mare” din 
Suceava 
2014 – prezent 
Secretar general, Filiala Cartel ALFA Suceava 
 
Realizări mai importante pe linie de activități sindicale: 

- Membru Fondator al Sindicatului Univers din Universitatea “Ștefan cel 
Mare”  din Suceava; 

- Câștigarea de către Sindicatul Univers  a primului proces din țară 
privind  salarizarea pe Legea 221 si Legea 330 a personalului didactic 
din universitate; 

- Negocierea primului CCM la nivel de universitate; 
- Participarea la mitinguri și proteste organizate în București și Suceava; 
- Implicarea în găsirea unor soluții de îmbunătățirea activității bazei 

materiale a Cartel Alfa de la Vatra Dornei  pentru a veni în sprijinul 
membrilor de sindicat; 

- Sprijinirea diferitelor manifestări științifice și activități desfășurate în 
USV;  

- Sprijinirea unor schimburi interculturale între Universitatea Suceava și 
Cernăuți. 

 


