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Experienţa academică
Conferentiar universitar (2015 – prezent) - Departamentul Inginerie şi
Management
Facultatea Textile-Pielărie şi Management Industrial
2009 – 2015: şef lucrări;
2006 – 2009: asistent universitar;
2004 – 2006: preparator;
2002 – 2004: doctorand cu frecvență

Educaţie

Doctorat:
Inginerie Industrială, anul susținerii tezei: 2009, TUIASI
Facultate:
Electrotehnică, anul absolvirii: 2002, TUIASI
Liceu:
Liceul “Stefan Procopiu” – Vaslui, profil matematică – informatica, anul
absolvirii:1997

Limbi străine cunoscute: Engleza (C2); Franceza (C1); Italiana (C1)
Specializări postuniversitare / training: :10 în străinatate (Marea Britanie, Italia, Grecia, Portugalia,
Franta); 1 bursa postdoctorală Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“ Iași (2010-2013)

Activitatea de cercetare






Domenii de cercetare abordate
 Managementul producției electrotehnice, Management industrial, Cercetare Operațională, Practica
în Firma Simulata, Rețele neuro-fuzzy pentru asigurarea calității în industrie și servicii;
Publicaţii

7 cărţi publicate în edituri naţionale recunoscute CNCSIS ( 4 in calitate de prim –autor); 2 capitole
de carte în editură internaţională (Springer New York).

91 articole in reviste din care 6 in reviste cotate ISI (3 in calitate de prim autor), 15 in reviste BDI,
23 in reviste indexate ISI, 41 articole in volumele unor conferințe internaționale, 6 în reviste
românești B/B+.
Granturi, proiecte internaţionale / naționale, contracte CDI / consultanță – 24, din care:

4 proiecte naționale CDI în calitate de director; 3 proiecte internaționale și 16 naționale în calitate de
membru în echipă;

Experienţa în management educaţional







Membru în consiliul Facultății de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată (2012-2016)
Membru în comisia de calitate a Facultății de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată
(2015)
Membru comisie cercuri stiintifice studentesti IE la nivel local și național (2012-2014)
Dezvoltare şi coordonare laborator Firmă Simulată în cadrul proiectului POSDRU/160/2.1/S/138113
SIMPRACT
Coordonare şi administrare proiecte: 4 proiecte naţionale
Colaborator în organizarea a 2 conferinţe internaţionale, 1 conferinţă naţională şi 1 seminar international.

Activităţi în comunitatea academică








Membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale – 5 participări
Membru în comitetele de organizare ale unor conferinţe naţionale şi internaţionale – 2 participări
Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti, faza locală şi naţională (2013-2014)
Membru în comisii de finalizare a studiilor la nivel Licenţă, domeniul IM (2009 – prezent)
Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii IEEIA (2012 – prezent)
Membru al asociaţiilor profesionale: 3 internaţionale, 4 naţionale
Participare program Erasmus – (2014 – prezent)

