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INFORMAŢII PERSONALE PANC Nicolae Alin 
 

  

 Uliului,nr. 7,bl. D, ap 4.,  loc. Baciu, cod 407055, Romania 

 nicolae.panc@tcm.utcluj.ro  

Skype , nicupanc 

Sexul bărbătesc | Data naşterii 05.05.1982 | Naţionalitatea română 

 

 

EXPERIENTA PROFESSIONALA   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 
 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
Conferențiar / poziția 25 / Departamentul Ingineria Fabricației 

2015 - prezent Șef lucrări 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, www.utcluj.ro 

▪ Activităţi didactice şi de cercetare 
Tipul sau sectorul de activitate   Inginerie Industrială, Robotică și Managementul Producției (Construcții 
de Mașini), Departamentul Ingineria fabricaţiei 

2009 - 2015 Asistent 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, www.utcluj.ro 

▪ Activităţi didactice şi de cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea Construcţii de maşini, Departamentul Ingineria fabricaţiei 

2007 - 2009 Doctorand cu bursă 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, www.utcluj.ro 

▪ Activităţi de cercetare 

Tipul sau sectorul de activitate   Facultatea Construcţii de maşini, Departamentul Ingineria fabricaţiei 

2006 - 2007 Inginer 

SC Tehnomat Inginerie Industriala SRL,  

▪ Programator CNC şi tehnolog  

Tipul sau sectorul de activitate    Secţie se producţie 

2007 - 2011  Doctor Nivelul 8 în EQF,  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

▪ Inginerie industrială  

2006 - 2007 Studii aprofundate  Nivelul 7 în EQF 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

▪ Proiectarea asistată a tehnologiilor moderne  

2001 - 2006 Inginer  Nivelul 6 în EQF 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

▪ Tehnologia construcțiilor de mașini  

   Curriculum Vitae     
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Limba maternă Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza B2  B2  B2 B2 B2 

 Certificat eliberat de departamentul de limbi străine a UTCN 

Franceza A2 A2  A1  A1  A1  

 Certificat eliberat de departamentul de limbi străine a UTCN 

Competenţe de comunicare  ▪ empatie și asertivitate dobândite în urma activităţilor didactice desfăşurate până în prezent 

▪ adaptabilitate la nivelul cultural al grupului de dialog 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (în prezent, sunt Director al Extensiei Zalău a UTCN) 

▪ de organizare, dobândite în urma participării la organizarea conferinţelor MTeM 2009, 2013, 2015, 
2017, secretar de comisie licență și master, realizarea orarului la Extensia Zalău, realizarea Statului 
de funcții pentru Departamentul Ingineria Fabricației; 

▪ de coordonare a activităților didactice: coordonarea activităților de acreditare pentru specializarea 
TCM Zalău și IVFC Zalău dar și coordonarea a peste 80 lucrari de licență și disertație; 

▪ de coordonare a cercetării: participarea în șase echipe de cercetare (coordonator sau membru). 

▪ disponibilitate în asumarea responsabilităților; 

▪ spirit de inițiativă; 

▪ capabilități în analiză comparată a scenariilor; 

▪ abilități de negociere prin utilizarea teoriei jocurilor; 

▪ alte experiențe dobândite din poziția de Membru în Consiliul Facultății Construcții de Mașini și a 
Consiliului Departamentului Ingineria Fabricației. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a programării CNC a centrelor de prelucrare prin frezare (peste un an de 
experienţă în industrie în producție de unicate); 

▪ capabilităţi în proiectarea tehnologiilor de fabricaţie clasice şi moderne pentru serie mică şi unicate 
(în urma cercetărilor efectuate la teza de doctorat şi a experienţei industriale); 

▪ capabilităţi în proiectarea dispozitivelor; 

▪ analiza fiabilităţii şi mentenabilităţii produselor; 

▪ fabricarea de matriţe din cauciucuri siliconice. 

Competenţe informatice  ▪ utilizarea mediilor de proiectare CAD-CAM-FEA : SolidWorks, SolidCAM, Catia, Comsol Multiphisics, 
MathCAD; 

▪ Corel Designer, SigmaPlot, Stata, Microsoft Office™. 

Alte competenţe  ▪ escaladă şi speologie (cu atestat de  tehnici speo-alpine TSA1)  

▪ bibliofilie; 

▪ numismatică. 

Permis de conducere  ▪ B 

Publicaţii ▪ 5 cărţi, 1 suport de curs, 39 articole ştiinţifice (din care 11 indexare în Web of Scince, 13 în Scopus, și 
37 indexate în Google Scholar); 

Prezentări 6 articole prezentate în conferinţe internaţionale 
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Proiecte ▪ Director de proiect: 
- Două proiecte pentru companii industriale; 
- Un proiect intern; 

▪ Membru în echipa de cercetare pentru 7 proiecte de cercetare: 
- Horizon 2020 (Proiect de cercetare nr. 778068/2018) 
- Horizon 2020 (Proiect de cercetare nr. 691787/2016) 
- Grant PN II CNCSIS IDEI 205 (contract number 655/2009), 2010-2011 
- Proiect de cercetare de tip PCCE nr.5/2011 - Noi materiale biocompatibile pentru implante 

personalizate fabricate pe SLS şi SLM, 2009-2012 
- Proiect ROSE, Grant nr. 29/SGU/NC/I din data 17.10.2017; 
- Grant CNFIS-FDI-2016-0010,- ASESUNIV; 
- CNFIS-FDI-2019-0546 

Conferinţe Participare la 6 conferinţe internaţionale (WCE 2011 Londra, ISCAT 2011 Istambul, MTeM  Cluj-
Napoca, etc. ) 

Seminarii ▪ Seminar Măsurări şi control dimensional organizat de Microtop în 2013  

▪ Participare la “Noțiuni de psihologie aplicate în educatie”, facilitat de grantul CNFIS-FDI-20190243 

Peste 15 participări la seminariile de tip Webex organizate de Enformatia și Clarivate Analytics 
referitoare la cercetarea știintifică (diseminare și evaluare); 

Distincţii ▪ Diplomă de merit pentru articol prezentat la  Word Congress on Engineering (WCE2011), Londra 

▪ Cel mai bun articol din secțiune la MTeM 2013 Cluj-Napoca  

Afilieri Membru al Asociatiei Universitate de Ingineria Fabricaţiei 
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