
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume / Prenume Balint  Simion - Ioan 

Adresă(e) Str. Oţelarilor Nr. 25,  Micro 20, Cod 800685, Galaţi, România 
Telefon(oane) 0336.430408 Mobil: - 

E-mail(uri) sbalint@ugal.ro 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 03 ianuarie 1953, Turda, Jud. Cluj 
Experienţa profesională 

Perioada 01.09.2001 - până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare: cursuri, laboratoare, proiecte de specialitate, îndrumare proiecte de diplomă şi de 
dizertaţie, cercetare fundamentală şi aplicativă în cadrul unor programe şi contracte de cercetare la 
disciplinele: Prepararea minereurilor, Metalurgia fontei, Bazele elaborării metalelor şi aliajelor, 
Proiectarea asistată de calculator, Legislaţia protecţiei mediului, Procedee moderne de elaborare a 
fontei şi oţelului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi – Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, str. 
Domnească nr. 47, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada 01.09. 1990 – 01.09.2001 
Funcţia sau postul ocupat Şef  lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare: cursuri, laboratoare, proiecte de specialitate, îndrumare proiecte de diplomă şi de 
dizertaţie, cercetare fundamentală şi aplicativă în cadrul unor programe şi contracte de cercetare la 
disciplinele:  Prepararea minereurilor, Metalurgia fontei, Proiectarea asistată de calculator, Metalurgie 
extractivă, Procedee moderne de elaborare a fontei şi oţelului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi – Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, str. 
Domnească nr. 47, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada 01.03.1990 – 01.09.1990 
Funcţia sau postul ocupat Asistent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare: cursuri, laboratoare, proiecte de specialitate, îndrumare proiecte de diplomă şi de 
dizertaţie, cercetare fundamentală şi aplicativă în cadrul unor programe şi contracte de cercetare la 
disciplinele: Prepararea minereurilor, Procese unitare în metalurgie,  Proiectarea asistată de calculator,  
Procedee moderne de elaborare a fontei şi oţelului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi – Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, str. 
Domnească nr. 47, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada 12.09.1985 – 01.03.1990 
Funcţia sau postul ocupat Asistent suplinitor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare: cursuri, laboratoare, proiecte de specialitate, îndrumare proiecte de diplomă şi de 
dizertaţie, cercetare fundamentală şi aplicativă în cadrul unor programe şi contracte de cercetare la 
disciplinele: Prepararea minereurilor, Metalurgia fontei şi feroaliajelor,  Metalurgie extractivă şi 
turnătorie, Legislaţia protecţiei mediului, Procedee moderne de elaborare a fontei şi oţelului. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi – Facultatea de Metalurgie şi Ştiinţa Materialelor, str. 
Domnească nr. 47, Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ universitar 

Perioada 12.01.1980 – 12.01.1985 
Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 

Activităţi şi responsabilităţi principale Secţia: Oţelăria electrică cu turnare continuă 



Numele şi adresa angajatorului Combinatul Siderurgic Calăraşi S.A., OE + TC, str. Bucureşti nr. 3, Călăraşi 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie 

Perioada 17.08.1979 - 12.01.1980 
Funcţia sau postul ocupat Inginer investitii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de comandă şi recepţie  utilaj metalurgic, urmărirea şi programarea producţiei 
Numele şi adresa angajatorului Combinatul Siderurgic Calăraşi S.A., Departamentul Investiţii, str. Bucureşti nr. 3, Călăraşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie 
Educaţie şi formare 

Perioada 1990-2001 
Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ramura tehnică, specializarea: Ştiinţa materialelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galaţi, str. Domneasca nr. 47, Galati 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţămant universitar doctoral 

Perioada 1974-1979 
Calificarea / diploma obţinută Inginer metalurg 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metalurgie extractivă şi prepararea minereurilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti,  Facultatea de Metalurgie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Învăţămant universitar 

Perioada 1969 -1973 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat, Liceul industrial energetic, Cluj - Napoca 

Perioada 1961 -1969 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire 8 clase, Şcoala generală nr.2, Turda, jud. Cluj 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B1 Mediu B2 Mediu A2 Incepator A1 Incepator A2 Incepator 

Limbaengleză  B2 Mediu B2 Mediu B1 Mediu B1 Mediu B2 Mediu 

Competenţe şi abilităţi sociale     - spirit de echipa 
 - capacitate rapidă de adaptare la diferite medii de lucru, chiar ostile, 
 - bună capacitate de comunicare, spirit conciliant 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Abilităţi de organizare şi conducere: 5 ani şef secţie schimb oţelăria electrică cu turnare continuă 
 (7 formaţii , 80 muncitori) 

Competente  şi aptitudini tehnice   - Abilităţi şi practică în elaborarea otelurilor în cuptoare electrice, în cercetări în domeniul metalurgic şi 
al protecţiei mediului 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Microsoft Office 
FrontPage, Web Page Maker, Autocad, Catia. 
- cunoştiinţe medii service calculatoare 

 Semnătura: Data: 15  Noiembrie 2014                                                                                      




