Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon
Fax
E-mail

Naţionalitate
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

MUNTEANU ADRIANA
Str.Gării NR.89 Bl.C26.SC.A.Et.3.Ap.12, Paşcani, Romania
+40232242109
+40232242109
adycypmunteanu@yahoo.com
română
22 septembrie 1976

feminin

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi/ Educaţie

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Septembrie 2012- prezent
Sef de lucrari
Activităţi didactice de predare şi aplicative, activităţi de cercetare în învăţământul superior
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, B-dul D. Mangeron, nr. 67, 700050 Iaşi, România
Activităţi didactice şi de cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Februarie 2011-2012
Asistent universitar
Activităţi didactice de predare şi aplicative, activităţi de cercetare în învăţământul superior
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, B-dul D. Mangeron, nr. 67, 700050 Iaşi, România
Activităţi didactice şi de cercetare

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Februarie 2007 - februarie 2011
Preparator universitar
Activităţi didactice de predare şi aplicative, activităţi de cercetare în învăţământul superior
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, B-dul D. Mangeron, nr. 67, 700050 Iaşi, România
Activităţi didactice şi de cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

6- 22 februarie 2012
Formator de formatori/ certificat de absolvire
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2005- 2008
Doctorand in domeniul ingineriei industriale/ diploma de doctor
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2005 - 2006
Diplomă de Master
Tehnici de cercetare, tehnologii neconvenţionale, tehnologii avansate de fabricaţiei,bazele
cercetării ştiinţifice, FEA în fabricaţia produselor, etc.
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Construcţii de Maşini

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ

2000- 2005
Inginer diplomat/ diplomă de inginer
Utilizarea calculatorului, proiectare, managementul proiectelor,tehnologia proceselor de fabriaţie,
mecanica teoretica, bazele aşchierii, maşini unelte, dispozitive, asigurarea calităţii, bazele creaţiei
tehnice, organe de maşini, tehnologii neconvenţionale, toleranţe şi control dimensional, etc.
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, Facultatea de Construcţii de Maşini
1991- 1995
Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic „M.Sadoveanu” din Paşcani, jud. Iaşi

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză
Limba spaniolă

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
Discurs oral
conversaţie
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
B2
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B2
B1
B2
independent
independent
independent
independent
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
B1
B2
independent
independent
independent
independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Scriere
Exprimare scrisă
C2
B2
A2

Utilizator
experimentat
Utilizator
independent
Utilizator
independent

o 2012, 15-22 iulie: stagiu prin programul Specializarea
personalului
didactic
universitar pentru funcţia de "Cadru didactic supervizor" de practică tehnologică şi de cercetare
(Proiect strategic POSDRU 57/1.3/S/17884), în cadrul Universităţi Nova din Lisabona, Portugalia;
o 2007 – 16 – 26 martie: stagiu la Universitatea Tor Vergata din Roma, Italia, în cadrul
deplasării conform grantului CEEX nr. 20/2006 (352P/2006), cu titlul “Dezvoltarea unei reţele de
colaborare în domeniul tehnologiilor neconvenţionale”;
o
2004, 24 Februarie – Iunie: student Socrates -Erasmus, Universitatea Tehnică din
Valladolid, Spania, realizarea a două proiecte la disciplinele „Tecnología de Fabricación y
Tecnología de Máquinas” şi „Tecnologia del mantenimento”
o 2004, 2- 10 martie: participare la partea a doua a Programului Intensiv IP CEE:
„ Comunication, Expression, Emotion” organizat la Centru Superior de Studii Universitare LA
SALLE, Madrid, Spania

Activităţi conexe:

Contracte de Cercetare
Director de proiect - grant TD CNCSIS, PN II, cod TD 123
Membru al echipelor de cercetare în cadrul a 6 proiecte naţionale şi a 2 proiecte internaţionale

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- Spirit de echipa, capacitate de adaptare la medii multiculturale, abilitati de comunicare obţinute
prin experienţa acumulată în stagiile de cercetare efectuate în străinătate;

Spirit organizator cultivat şi exersat în calitate de membru al comitetelor de organizare pentru
conferinţele internaţionale: ICNcT,INVENTICA. Capacitatea de a lucra in echipa
Respectarea termenelor limita
Rezistenta la stres si program prelungit;
-Bună cunoaştere a metodelor şi echipamentelor pentru prelucrare prin aşchiere, a sculelor
aşchietoare, a dispozitive aferente şi a echipamentelor necesare măsurării
Cunoştinte optime de utilizare a calculatorului şi a urmatoarelor tipuri de software: Microsoft Office,
SolidEdge,SolidWorks, Matlab etc.

Permis de conducere

Categoria B

Anexe

Listă lucrări

