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Curriculum vitae 
Europass 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ungureanu/ Cătălin Sorin 
Adresă(e) Bd. D. Mangeron 59A, 700050, Iasi, Romania 

Telefon(oane) +40.232.242109 (birou)   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ungureanu.catalin@tuiasi.ro    cungurea@yahoo.com 
 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română  
  

Data naşterii 03. 05. 1960 
  

Sex Masculin 
  

Domeniul ocupaţional Inginerie, învăţământ universitar tehnic, cercetare ştiinţifică 

  

Experienţa profesională  
  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iasi – UTI 
Facultatea Construcţii de Maşini şi Management Industrial 
Departamentul Maşini Unelte şi Scule 
B-dul Mangeron nr.59A, Iaşi, judeţ Iaşi, cod: 700050 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Activitate didactică și cercetare ştiinţifică  

Perioada 1990-în prezent  

Funcţia sau postul ocupat 1990 - 1991    asistent suplinitor; 
1991 -1994    asistent; 
1994 - 2004    şef de lucrări; 
2004 – în prezent  conferenţiar; 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Activităţi de predare la diferite discipline: Proiectarea dispozitivelor, Tolerante si control dimensional, 

Aparate si sisteme de masurare, Masurarea electrica a marimilor neelectrice, Controlul calitatii si 

masuratori tehnice, Asigurarea calitatii in sistemele de productie, Masurarea marimilor mecanice, 

Ingineria si managementul calitatii in sistemele de fabricatie. 

 Activitate de cercetare-proiectare concretizată prin 92 lucrari științifice publicate în țară și în străinătate (în 

calitate de autor sau coautor) și coautor la 23 contracte având ca beneficiar unităţi economice sau statul 

român reprezentat prin unităţi contractante (CNCSIS, ANCS, CNMP). 

 In perioada 1990 – 2004 am indrumat 14 grupe de studenti in activitatea de practica industriala. 

  

Numele şi adresa angajatorului Institutul de cercetare științifică și inginerie tehnologicî pentru mașini și utilaje agricole ICSITMUA 
Băneasa, București  
 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

Perioada 1987 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer cercetător în cadrul Laboratorului Tehnologii de reparații. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Studiul cauzelor uzurii premature a grupului cilindru-segment-piston de la motoarele D 131 

Urmărirea comportării la uzură a pieselor din materiale ceramice  

Studiu documentar privind rodajul motoarelor 797-05 şi MAN D2156HMN8 

Stabilirea caracteristicilor mecanice ale unor repere din bazalt sinterizat şi materiale compozite pe bază de   

bazalt  

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea Mecanica Vaslui  
oraş Vaslui, jud. Vaslui 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Producţie SDV – uri in sectia Scularie 

Perioada  1985 - 1987 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer mecanic 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Verificare documentatie tehnica  
 Asistenţa tehnică executie SDV - uri 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 
 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 
 

Perioada 

 1992-1998 
 
 Doctor inginer 
 
 Titlul tezei de doctorat: Cercetări teoretico-experimentale privind eroziunea electrochimică abrazivă în 
ascuţirea sculelor aşchietoare. Conducător ştiinţific: prof. dr. ing. Boris Plahteanu 
 
 Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi 
 
 
ISCED 6 

 
 
 
 
 1980 - 1985  

Calificarea / diploma obţinută Inginer 
Profil: Mecanic 
Specializarea: Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, fizică, studiul materialelor, scule şi dispozitive, proiectare mecanică 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „Gh. Asachi” din Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent 

Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent B1 

Utilizator 
independent B2 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de lucru în echipă, capacitatea de a consilia, capacitate de evaluare 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Spirit organizatoric, eficienţă, capacitate de coordonare  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Controlul calitatii, Masuratori tehnice, Intocmire si verificare documentatie tehnica 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

O bună stăpânire a pachetului software: Microsoft OfficeTM. (WordTM, ExcelTM, PowerPointTM),  

  

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini  

   

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

 

Informaţii suplimentare  Curs postuniveritar Gestion de calidad, Univeritatea Valladolid, Spania, 1997 
 

                                        
 
 

        
 
 

 

  

 
04.05.2017                                                                                                Conf.dr.ing. Cătălin Sorin Ungureanu 
 


