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 EExxppeerriieennţţaa  aaccaaddeemmiiccăă  

2004 - prezent Profesor universitar, Departament Inginerie si Management,  

2009-prezent Conducator de doctorat in domeniul “Inginerie si 

management” 

2000 – 2004 Conferentiar universitar, 

1990-2000 Sef lucrari , 

1980-1990 Asistent titular, 

1976-1980 Inginer chimist, IC si CFS Iasi 

 

EEdduuccaaţţiiee  
Master:     Master of Science, Management  şi Inginerie Comercială, 2006 TUIASI 

Doctorat:   Management şi inginerie industrială, anul sustineriii tezei 1998 TUIASI 

Facultate:   Facultatea de Inginerie Chimica  , anul absolvirii 1976 TUIASI 
 

AAccttiivviittaatteeaa  ddiiddaaccttiiccăă  
 Programe de studii de licenţă : Management şi ingineria sistemelor de producţie; Sisteme 

informaţionale pentru management; Ingineria şi managementul mediului 

  Programe de studii de master : Sisteme informaţionale pentru managementul afacerii sustenabile; 

Sisteme informaţionale pentru managementul întreprinderii; Analiza cost beneficiu in protectia mediului; 

Management organizaţional şi performanţă ecologică  
 

AAccttiivviittaatteeaa  ddee  cceerrcceettaarree  
  DDoommeenniiii  ddee  cceerrcceettaarree  aabboorrddaattee  

Management; Sisteme informaţionale pentru management; Managementul mediului, Managementul 

cunostintelor   

  PPuubblliiccaaţţiiii  

 Carti publicate in edituri nationale si pe plan local -20 carti din care: (15 pe plan central /9 singur 

sau prim autor, 4 pe plan local) + 1carte-  CD  

 Articole :- Articole în reviste cotate ISI Thomsom Reuters și în volume indexate ISI Proceedings-36 

articole;-  Articole în reviste și volumele unor manifestări științifice indexate în alte baze de date 

internaționale-8 articole;- Articole in reviste naționale / internaționale neindexate-25,- Volume 

naționale / internaționale neindexate-49 

  GGrraannttuurrii,,  ccoonnttrraaccttee  CCDDII,,  pprrooiieeccttee  nnaațțiioonnaallee  //  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee   
 Granturi proiecte castigate prin competiție,Director/ Responsabil-4,  Membru in echipa-15 (5 

internationale) 

 contracte cu industria-19 ( 3 director contract) 

 Premii si distinctii: 

o 1 medalie de aur, 2 medalii de argint Inventica 2013-2014-2015 
o Premiul de excelenta- 2014, al Universitatii Gheorghe Asachi Iasi. 

o Premiu UEFISCDI pentru lucrarea M. Gavrilescu, C. Teodosiu, D. Gavrilescu, L. Lupu , 

Strategies and Practices for Sustainable Use of Water in Industrial Papermaking Processes   
 

AAllttee  aaccttiivviittăăţţii  îînn  ccoommuunniittaatteeaa  aaccaaddeemmiiccăă  
 Membru AMIER (Asociaţia managerilor şi a inginerilor economişti din România) din 2009 ; Membru 

SAMRO (Societatea Academică de Management din România) din 2012 ; Profesor invitat Universitatea 

Tehnică din Creta, Chania, Grecia (2004) ; Membru în consiliul profesoral al Facultatii de Inginerie 

Chimică si Protecţia Mediului din 2004 ; Membru in Comisia de calitate a Universitatii Tehnice 

Gheorghe Asachi din Iasi (2008-2012) ;Membra in Consiliul academic al Universitatii Tehnice 

Gheorghe Asachi din Iasi (2010) ; Responsabil al programului de studii de licenta ”Ingineria economică 

în industria chimica si de materiale ” (2000);  Membru în comitetele științifice ale conferintelor 

organizate de CETEX si Departamentul de Inginerie şi Management  

 


