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EExxppeerriieennţţaa  aaccaaddeemmiiccăă  
Profesor universitar (2015 – prezent) - Departamentul Inginerie şi Management, 

Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial; 

2015 – prezent: conducător de doctorat, domeniul “Inginerie și Management” 

2004 – prezent: conducător de doctorat, Université ”Mentouri”, Constantine, 

Algeria;  

2004 – prezent, profesor asociat în programe de E-learning, Université Henri 

Poincaré Nancy I / Université de Lorraine (Franța);  

2000 – 2015: conferențiar universitar;   

2000 – 2003: Profesor Asociat în Științe și Tehnologii, Université Henri 

Poincaré Nancy I, Franța;  

1998 – 2000: şef lucrări;  

1995 – 1998: asistent universitar; 1992–1995: preparator. 

 

 

 

EEdduuccaaţţiiee  
Doctorate:  Științe și Tehnologi industriale, Université Henri Poincaré Nancy I, 1999, Franța; 

  Management şi Inginerie industrială, 1999, TUIASI. 

 Facultate:  Tehnologia şi Chimia Textilelor, anul absolvirii: 1992  
 

AAccttiivviittaatteeaa  ddiiddaaccttiiccăă  
 Programe de studii de licenţă: Management, Management financiar, Managementul mentenanței; 

 Programe de studii de master: Managementul firmei, Analiza tehnico-economică a afacerilor industriale, 

Managementul Mentenanței Productive Totale, Analiza financiară a sistemelor industriale.   
 

AAccttiivviittaatteeaa  ddee  cceerrcceettaarree  
  DDoommeenniiii  ddee  cceerrcceettaarree  aabboorrddaattee  

 Managementul mentenanței;   

 Managementul strategic al tripletei Producție - Calitate – Mentenanță. 

 

  PPuubblliiccaaţţiiii  

 20 cărţi publicate în edituri naţionale (8 în calitate de prim-autor), capitole în 3 cărți în edituri 

internaționale; 

 Peste 160 de articole publicate în reviste ISI, ISI Proceedings, reviste BDI, alte reviste internaţionale, 

reviste naţionale CNCSIS, volume ale unor manifestări științifice naţionale şi internaţionale, din 

peste 20 de țări; 

 

  GGrraannttuurrii,,  pprrooiieeccttee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee,,  ccoonnttrraaccttee  CCDDII  
 Director / Responsabil a 4 granturi cu finanţare internațională; 

 Director / Responsabil a 7 granturi/contracte la nivel național; 

 Membru în echipa de elaborare a 15 granturi / contracte  (un grant la nivel internațional). 
  

AAllttee  aaccttiivviittăăţţii  îînn  ccoommuunniittaatteeaa  aaccaaddeemmiiccăă  
 Membru în comitetul științific al revistei ”Sciences & Tehnologie” (Algeria, 2004-prezent). 

 Responsabil al programului de Master în ”Ingineria și Managementul producției de bunuri si servicii ” 

(2011-prezent); 

 Inițiator și responsabil al programului de Master în ”Management și Inginerie comercială” (2005-2010); 

 Organizator al școlii internaționale de vară ”La formation des formateurs en e-learning” (Iași, 2005);   

 Co-organizator al scolii internaționale de vară ”Environnement et Santé” (Nancy, Franța, 2004) ; 

 Membru în comisii de finalizare a studiilor la nivel de Master (2004 – prezent); 

 Membru al Consiliului Profesoral al Facultăţii TPMI (2000 – prezent). 


