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Informaţii personale
Nume / Prenume RÎPĂ Minodora

Adresă(e) Lapusneanu 30, bl. Salcia2, sc. 2 ap. 106, 800063, Galati, Romania

Telefon(oane) Fix: +40 236 461775 Mobil: +40 745 771424

Fax(uri) 0236 461353
E-mail(uri) minodora.ripa@ugal.ro ripam_ro@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) român

Data naşterii 11.06.1956

Sex F

Experienţa profesională

Perioada 2008 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat Profesor dr.ing.

Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi aplicaţii în domeniile: 1. Inginerie mecanică. 2. Ingineria mediului. Cercetare stiintifica.
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Tipul activităţii Activitate didactică, de cercetare, de management al calităţii şi management educaţional. Conducător
ştiinţific proiecte de diplomă, îndrumător cercetare ştiinţifică şi activitate practică a studenţilor. Şef
laborator testare lubrifianţi. Membru în Consiliul profesional al Facultăţii de Mecanică.

Perioada 5-10 mai 2008 14-22 aprilie 2007
Funcţia sau postul ocupat Profesor invitat Profesor invitat

Numele şi adresa angajatorului University of Zilina, Mechanical engineering
Faculty, Zilina, Slovak Republic

Production Engineering Institute, Cracow
University of Technology, Cracow, Poland

Tipul activităţii Activitate didactică şi de management educaţional
Perioada 2004-2008

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar dr.ing.
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi aplicaţii în domeniile: 1. Inginerie mecanică. 2. Ingineria mediului. Cercetare stiintifica.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Tipul activităţii Activitate didactică, de cercetare, de management al calităţii şi management educaţional. Conducător

ştiinţific proiecte de diplomă, îndrumător cercetare ştiinţifică şi activitate practică a studenţilor. Din 2007,
Şef laborator testare lubrifianţi

Perioada 2001-2005
Funcţia sau postul ocupat Lector, trainer, moderator, conferenţiar invitat

Activităţi şi responsabilităţi principale Lector şi trainer: Jobs Club la Fundaţia Studium Galaţi, la programe de calificare/recalificare ale Agenţiei
Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă AJFOM (finanţate prin programe PHARE, Banca Mondială).

Lector, moderator, conferenţiar invitat: Seminarii finanţate de Peace Corps-România (Educational
Networking Seminar for Women Entrepreneurs (sept.-oct. 2000), FEMINA ANILOR 2000 – Schimbare
spre normalitate (febr.-apr. 2001). Workshop-ul: Management Educaţional, în cadrul proiectului
“Înfiinţare Centrul RON BROWN pentru educaţie” (finanţat de IREX / International Research
Exchages Board, SUA, martie 2002).

Numele şi adresa angajatorului Fundaţia Studium Galaţi
Perioada 1991-2004

mailto:ripa@ugal.ro
mailto:ripam_ro@yahoo.com
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Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări ing. (din 2002 – doctor în ştiinţe inginereşti)
Activităţi şi responsabilităţi principale Cursuri şi aplicaţii în domeniile: 1. inginerie mecanică. 2. informatică aplicată şi birotică.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Tipul activităţii Activitate didactică şi de cercetare. Conducător ştiinţific proiecte de diplomă, îndrumător cercetare

ştiinţifică şi activitate practică a studenţilor.
Perioada 1984-1991

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar ing. Catedra Organe de maşini
Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de aplicaţii în inginerie mecanică (laborator şi proiect)

Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Tipul activităţii Activitate didactică şi de cercetare

Perioada 1980-1984
Funcţia sau postul ocupat Inginer mecanic proiectant, Dir. Mecano-Energetică,

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare, relevare, reproiectare componente, echipamente si utilaje
Numele şi adresa angajatorului SC SIDEX S.A  Galaţi (actual Arcelor Mittal)

Tipul activităţii Inginerie mecanică

Educaţie şi formare

Perioada 2005-2007
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master „Monitorizarea şi managementul mediului”. Studii postuniversitare

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Perioada 2002

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în Ştiinţe inginereşti, distincţia Cum Laude.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Perioada 1984
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii postuniversitare în Tribologie.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi
Perioada 1975-1980

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer (Inginerie mecanică, TCM).
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Perioada 21-24 nov 2006, 5-8 dec 2006
Calificarea / diploma obţinută Certificate RENAR (1. Curs de formare auditori interni pentru Laboratoare de încercări / etalonări: Prezentarea

cerinţelor SR EN ISO / CEI 17025: 2005 – sistemul de management într-un laborator; definiţii comentate; cerinţe
tehnice. 2. Curs de formare auditori interni pentru Laboratoare de încercări / etalonări: Cerinţe ale SR EN ISO
19011: 2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi / sau al mediului. Tehnici de audit)

Numele şi tipul furnizorului de formare Asociatia de Acreditare din ROMANIA - RENAR

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceza, limba engleza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceza C1 avansat C2 avansat C1 avansat C1 avansat C1 avansat

Limba engleza B1 mediu C1 avansat C1 avansat B2 mediu B1 mediu
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Competenţe şi abilităţi sociale Competenţă în comunicarea profesională, abilități de comunicare orală şi scrisă, managementul
prezentărilor, abilităţi de lucru în echipă, responsabilitate, iniţiativă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Management academic: Membru în Consiliul profesional al Facultăţii de Mecanică. Responsabil
instituţional al Universitatii “Dunărea de Jos” din Galati pentru programele: PC6, PC7, CEEPUS.
Managementul calităţii: Membru al Departamentului de evaluare internă şi asigurare a calităţii al
Universităţii.
Managementul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării: Director de proiect sau responsabil partener la
granturi: 3 naţionale de cercetare, 5 internaţionale de dezvoltare astfel: Director de proiect - un grant
CEEX-M4-C2 (2006-2008), un grant A CNCSIS (2001) şi un proiect de cercetare cu partener
industrial (1999), Responsabil partener - 5 proiecte de dezvoltare internaţionale (program CEEPUS,
2005-2008), Responsabil partener - un proiect PN2-INOVARE (2007), două proiecte PHARE: 2003
(derulare în 2006-2007) si 2006 (derulare în 2009). Director de proiect la un contract de cercetare cu
industria. Responsabil partener în 5 proiecte internaţionale CEEPUS II şi 2 proiecte PHARE CES-
DRU (2003 si 2006).
Mâanagement editorial: coordonator fasciculă pentru revista The Annals of “Dunărea de Jos”
University of Galaţi, Fascicle VIII, Tribology (ISSN 1220-4590) (recunoscută CNCSIS, categoria B+).
Activitate organizatorică în cadrul unor manifestări ştiinţifice: 1. Secretar executiv al Comitetului
de organizare al Conferinţei ROTRIB’03, conferinţa naţională cu participare internaţională în domeniul
tribologiei, 24-26 septembrie, 2003, Galaţi, ROMANIA; 2. Vicepreşedinte al comitetului de organizare
al Conferinţei ştiinţifice naţionale cu comitet ştiinţific internaţional şi participare internaţională,
DIPRE’07 – Intern. Conf. on Diagnosis and Prediction in Mechanical Engineering Systems, 26 - 27
October 2007, Galaţi, Romania, 3. membru al comitetului de organizare al Conferintei ştiinţifice
naţionale cu comitet ştiinţific internaţional şi participare internaţională ROTRIB 07 The 10-th Intern.
Conf. on Tribology, Bucharest, Romania, 2007, 4. preşedinte al comitetului de organizare al unei
manifestări ştiinţifice naţionale: Masa rotunda CEEX "Fluide tehnice – metode de încercare pentru
evaluarea conformităţii", 11 dec 2007, Galati.

Competenţe şi aptitudini tehnice Experiență în implementarea de proiecte universitare: A. Director de proiect sau responsabil
partener la granturi: 3 granturi naţionale de cercetare, 5 proiecte internaţionale de dezvoltare
CEEPUS. B. Membru în echipă: a) proiect international: proiectul PTDC/EME-PME/68664/2006,
Coordonator: Universidade do Minho, Portugalia; b) proiecte nationale: grant CEEX-M1-C1 (2006-
2008), 7 granturi de cercetare CNCSIS, CNCSU, două proiecte IMPACT.

Experienţă în cadrul unor proiecte de cooperare universitate – mediul economic si social:
1. Responsabil (coordonator partener) la două proiecte PHARE astfel: a. Proiect PHARE CES-DRU
2006, proiect PHARE/2006/018-147.04.02.01.01.203, “Parteneriat – Procupare si dezvoltare
vocaţională”, coordonator: SC CEPROHART S.A. Brăila, partener Universitatea DJG; b. Proiect
PHARE CES-DRU 2003, contract nr. RO 2003/005-551.05.03.02.030, contract parteneriat nr. 968 /
1.03.2006, “Integrare pe piata muncii, aport de integrare europeana”, coordonator: SC CEPROHART
S.A. Brăila, partener Universitatea DJG. 2. Director de proiect la un contract de cercetare cu industria
şi membru în echipă la 10 proiecte de cercetare cu industria.

Experienţă expertiză: 1. expert universitar în proiectul PHARE Phare 2006/018-147.05.01 –
Quality Education for Labor Market: „Adaptarea activă a educaţiei universitare la cerinţele pieţei
muncii” (prestator - Asociaţia formată din Mott MacDonald Limited, SC Educaţia 2000+ Consulting
SRL şi Fundaţia Centrul Educatia 2000+); 2. expert evaluator pentru programe de
calificare/recalificare a adulţilor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 3. expert înscris în Registrul
National al Expertilor (RNE) în Invatamantul Superior şi Cercetare (iunie 2005). 4. expert evaluator
pentru proiecte de cercetare CNCSIS, CEEX, PN2. 5. Auditor intern managementul calităţii în
învăţământul superior şi pentru laboratoare de încercări.

Domenii de competenţă: Inginerie mecanică (1. simularea experimentală a proceselor fizico-
mecanice (în special tribologice): a). identificarea criteriilor de modelare şi simulare experimentală; b). proiectarea,
modernizarea şi adaptarea standurilor de încercări; 2. metodologia cercetării experimentale a fenomenelor şi
proceselor fizico-mecanice; 3. analize complexe ale topografiei suprafeţelor; 4. testarea fluidelor tehnice.),
Informatică aplicată şi birotică, Tehnici şi politici de comunicare, Management Educaţional şi al carierei,
Managementul calității, Ingineria mediului.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Utilizare avansată MS Office, Internet şi comunicare electronică (email, liste de distribuţie, grupuri,
forumuri etc.).
Programare şi utilizarea programelor şi a tehnicilor şi echipamentelor digitale: achiziţia de date,
prelucrarea datelor experimentale, programare (Pascal, Visual Basic); exploatarea avansată  a
echipamentelor digitale specifice şi a softurilor lor (rugozimetru, sisteme de achiziţie, traductori,
multimetre).
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Permis de conducere Cat. B, din 1996

Informaţii suplimentare Activitate ştiinţifică în cadrul unor Conferinţe: Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţelor: 1.
Conferinta Naţională de Fizica Aplicata, 9-10.06.2006, Galaţi; 2. Conferinţa stiinţifică naţională, cu
comitet ştiinţific internaţional şi participare internaţională Intern. Multidisciplinary Conference, 7th
edition, Baia Mare, 17 – 18 mai 2007; 3. Conferinţa cu comitet ştiinţific internaţional şi participare
internaţională VAREHD 2008, Suceava.
Membru în Colegiu Editorial şi referent ştiinţific al revistei The Annals of University “Dunarea de
Jos” of Galati, Fascicle VIII, Tribology, ISSN ISSN 1220-4590 (recunoscută CNCSIS, categoria B+,
indexata BDI, cod CNCSIS: 56); membru în Comitetul ştiinţific al revistei "Tehnologia Inovativa" - serie
nouă a Rev. Construcţia de Maşini.
Apartenenţă la asociaţii profesionale:
 membru fondator: Fundaţia Universitară “Dunărea de Jos” Galaţi; ROAMET (Romanian

Association of Mechanical Transmissions);
 membru: Fundaţia STUDIUM (Galaţi); Liga de cooperare culturală şi ştiinţifică România-Franţa;

Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); Asociaţia Creatorilor în Tehnică (ISPAT SIDEX);
 membru în Consiliul Director al Asociaţiei Române de Tribologie (ART) – secretar executiv.

Publicaţii relevante:
1. Praisler, M., Rîpă, M., Nicolai, M., Bacşin, S., Management educaţional, Editura Fundaţiei Universitare
“Dunarea de Jos” Galaţi, (cod CNCSIS 147), Galaţi, 2002, ISBN 973-8352-67-3 (carte electronică) (120 pag.).
2. Rîpă, M., Geles, M., Praisler, M. – Pregătirea, consolidarea şi dezvoltarea carierei, Editura
Fundaţiei Universitare “Dunarea de Jos” Galaţi (cod CNCSIS  147), Galaţi, 2002, ISBN 973-8352-69-
X (carte electronică) (124 pag.).

Anexe Lista publicatii


