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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume SCHNAKOVSZKY CAROL 

Adresă Bacău 

Telefon  Mobil: 0745.395.191 

Fax 0234.580.170 

E-mail scarol@ub.ro 
  

Naționalitate română 
  

Data nașterii 22.02.1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

Rector 

  

Experiența profesională 35 ani 
  

Perioada Martie 2016- 

Funcția sau postul ocupat Rector Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău 

Activități și responsabilități principale Responsabil cu managementul academic, activități didactice și cercetare în domeniul fabricației și 
economiei întreprinderii 

Perioada Aprilie 2008-Martie 2016 

Funcția sau postul ocupat Decan Facultatea de Inginerie 

Activități și responsabilități principale Responsabil cu programele de studii și curriculum-urile la nivel de facultate, management academic, 
activități didactice și cercetare în domeniul fabricației și economiei întreprinderii 

Perioada 2004-2008 

Funcția sau postul ocupat Prodecan Facultatea de Inginerie 

Activități și responsabilități principale  Responsabil cu probleme didactice și responsabil cu managementul calității la nivel de facultate 

Perioada 2002-2004 

Funcția sau postul ocupat Director Departament de Cercetare și Transfer Tehnologic 

Activități și responsabilități principale Diseminarea și gestionarea activității de cercetare și transfer tehnologic la nivel de universitate 

Perioada 2002 

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar 

Activități și responsabilități principale Didactice și de cercetare în ingineria tehnologică și managerială 

Perioada 1998-2002 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activități și responsabilități principale Didactice și de cercetare în ingineria tehnologică și managerială 

Perioada 1994-1998 

Funcția sau postul ocupat Șef de lucrări 

Activități și responsabilități principale Didactice și de cercetare în ingineria tehnologică 

Perioada 1990-1994 
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Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Activități și responsabilități principale Predare desen tehnic și proiectarea dispozitivelor 

Numele și adresa angajatorului Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Calea Mărășești, Nr. 157, Bacău 

Tipul activității sau sectorul de activitate educație și cercetare 

  

Perioada 1985-1990 

Funcția sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activități și responsabilități principale Proiectare SDV-uri, piese de schimb, utilaje. 
Responsabil plan tehnic întreprindere din anul 1989. 

Numele și adresa angajatorului Întreprinderea de Panouri Electropneumatice din Bacău, Calea Republicii, Nr. 164, Bacău 

Tipul activității sau sectorul de activitate Producție în domeniul electrotehnic și pneumatic 

  
  

Educație și formare  
  

Perioada 2015 

Calificarea / diploma obținută Abilitare în Inginerie industrială 

Perioada  1999 

Calificarea / diploma obținută Evaluator economic și financiar al întreprinderii 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Evaluarea economico-financiara a patrimoniului industrial. 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

perfecționare 

Perioada 1992 – 1998  

Calificarea / diploma obținută doctor în științe 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Tehnologia construcțiilor de mașini 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”  Iași 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

Doctor  

Perioada Septembrie 1980 – Julie 1985 

Calificarea / diploma obținută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Proiectare în construcția de mașini, fabricarea și repararea mașinilor și utilajelor 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Brașov 

Nivelul în clasificarea națională sau 
internațională 

master  

  

Aptitudini și competențe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) maghiara 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Engleza  B1  C1  B1  B1  C1  

Franceza  B1  B2  A1  A1  A2  

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

  

Competențe și abilități sociale Lucru în echipă, Capacitate de mobilizare 
  

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Managementul calității (Responsabil SMQ la nivelul Facultății de Inginerie începând cu 2006) 

  

Competențe și aptitudini tehnice Baze de date, Proiectare asistată de calculator, Fabricație asistată de calculator (Curs de 
perfecționare la Universitatea Stralsund - Germania) 

  

Competențe și aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea programelor Office, Utilizarea programelor de tip CAD - CAM. (Examinator autorizat ECDL 
România, Manager  Centru de training autorizat SIEMENS PLM) 

  

Competențe și aptitudini artistice  
  

Alte competențe și aptitudini Auditor de mediu (certificat de auditor mediu obținut în 2007), 
Evaluator risc și securitate în muncă (Studii postuniversitare, 2008) 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere pentru categoria de vehicule B 
  

Informații suplimentare Am publicat: 
         15 cărți și manuale universitare 
         peste 60 articole științifice ce se regăsesc pe https://scholar.google.ro/scholar. 
Participare în cadrul programelor naționale și europene de cercetare. 
Am participat în calitate de partener la programele  Phare 2003, Phare 2004 și Phare 2005. 
Participant în proiectele POSDRU PLM Adaptor, TEORO, CEEX, PNII, PNIII ca membru, responsabil 
partener sau director de proiect. 
 
Absolvire curs Auditor de mediu 
Absolvire curs Evaluator de risc, sănătate și securitate în muncă 
Absolvire curs Inspector protecția muncii 
Absolvire curs Educație tehnologică 
Absolvire curs POSDRU Management strategic 
 

  

Anexe  

 
 
30.08.2018         Semnătura 
 


