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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  
Nume / Prenume Alexandru Adrian 

Adresă(e) B-dul N.Iorga, nr.51,Bl.G2,Sc.D, Et.3,Ap.12, cod 700213, Iasi România 
Telefon(oane) Mobil: 0754 017 335  

E-mail(uri) adrianalexandru72@ymail.com 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 17.03.1972 
Sex Masculin 

Locul de muncă vizat/Domeniul 
educaţional 

Expert pe termen scurt în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/61690 - Educaţie şi formare 
profesională în sprijinul creşterii calităţii învăţământului prin iniţierea unor programe de licenţă şi 
masterat în domeniul sănătate şi securitate în muncă 

Experienţa profesională  
Perioada 2009 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Predare ore de curs si laborator,indrumare proiecte de diploma, indrumare cercuri stiintifice 

studentesti, cercetare stiintifica 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 

cod postal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada 2002 – 2009 
Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare ore de curs si laborator, cercetare stiintifica 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 

cod postal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada 2000-2002 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sustinere ore de laborator si cercetare stiintifica 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 

cod postal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 

Perioada 1997-1999 
Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sustinere ore de laborator 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea “Sfinta Apollonia” Iasi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ universitar 
Perioada 1996-1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer debutant 
Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare tehnologii de tratament termic 

Numele şi adresa angajatorului S.C.”AGMUS” S.A. 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Intreprindere de agregate si masini unelte speciale 

Educaţie şi formare  
Perioada 2004-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Evaluator de Risc în Securitate şi Sănătate în Muncă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Legislaţia europeană şi românească în domeniul evaluării riscurilor, Metode de evaluare a riscurilor, 
Teoria probabilităţilor aplicată în analiza riscurilor profesionale, Evaluarea conformităţii de securitate a 
echipamentelor tehnice, Evaluarea conformităţii de securitate a echipamentelor individuale de 
protecţie şi de lucru, Evaluarea costurilor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, Analiza 
riscurilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi. Departamentul Securitatea şi Sănătatea în Muncă 

Perioada 2003-2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma Master în Securitate şi Sănătate în Muncă 
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Disciplinele principale studiate/ 
competenţe profesionale dobândite 

Bazele legislative, metodologice şi teoretice ale activităţii de sănătate şi securitate în muncă, Noţiuni 
generale de evaluare a securităţii în muncă, Noţiuni de dreptul muncii, Psihosociologia muncii, 
Ergonomie, Cercetarea, geneza şi cazuistica accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, 
Aplicaţii ale informaticii în sănătate şi securitate în muncă, Medicina muncii, Primul ajutor în accidente 
de muncă şi îmbolnăviri profesionale, Riscuri profesionale generate de mijloacele de producţie, 
Metode de protecţie colectivă şi individuală, Riscuri profesionale generate de mediul de muncă, 
Conformitatea echipamentelor tehnice, echipamentelor individuale de protecţie şi de lucru, Riscuri 
profesionale generate de factorul uman, Managementul firmei în domeniul sănătăţii şi securităţii în 
muncă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
furnizorului de formare

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 
cod postal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009. Departamentul Securitatea şi Sănătatea în 
Muncă  

Perioada 1996-2002 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în ştiinţe tehnice. Titlul tezei de doctorat: Contribuţii privind alierea şi depunerea 

superficială prin scânteie electrică şi influenţa tratamentelor termice asupra caracteristicilor straturilor 
obţinute ale materialelor metalice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice specializării Stiinta materialeleor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 
cod postal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009. 

Perioada 1995 – 1996 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master in specializarea Ingineria suprafetelor si modificarea structurii aliajelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Perioada 1996-1999 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer metalurg , Specializarea Stiinta Materialelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Perioada 1990-1995 
Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer metalurg , Specializarea Deformari plastice si tratamente termice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Limba  maternă Română 
Limbi  străine cunoscute  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   C1 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Franceza  A1 Utilizator 
elementar  A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, spirit de echipă, coordonarea şi motivarea colaboratorilor, adaptabilitate la 
diverse medii socio-culturale, dobândită ca urmare a experienţei profesionale, atât în industrie, cât  şi 
în învăţământul superior. 

Permise  de conducere Categoria B 
Anexe Lista de lucrari 

 
 
 
 

17.06.2013        Conf.dr.ing. Adrian Alexandru 


