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Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale    

Nume / Prenume Cojocaru-Filipiuc Vasile 
Adresă Str. Anastasie Panu, nr. 19, bl. Ghica Vodă 2, sc. A, et. 7, ap. 23, Iaşi, 700021, România 

Telefoane 0040-232-212802 Mobil: 0744-762 913  
Fax 0040-232-212802 

E-mail cojocaru52@yahoo.com 
Naţionalitate Română, Cetăţenie română 
Data naşterii 26/11/1952 

Sex M 
Experienţa profesională  

Perioada 1/10/1997… 18/01/2010                
Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Predare de cursuri; Conducere de proiecte de an; Conducere de lucrări de laborator;Conducere de 
proiecte de an; Conducere de cercuri de cercetare ştiinţifică studenţească 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Ia i, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 
cod po tal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Învăţământ superior, activitate de cercetare ştiinţifică, microproducţie etc. 
Perioada 1/10/1990…1/10/1997                 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale − Predare de cursuri; Conducere de proiecte de an;Conducere de lucrări de laborator; Conducere de 

proiecte de an; Conducere de cercuri de cercetare ştiinţifică studenţească 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Iasi, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 

cod po tal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Învăţământ superior, activitate de cercetare ştiinţifică, microproducţie etc. 

Perioada 1/10/1987… 1/10/1990              
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Predare de cursuri; Conducere de proiecte de an;Conducere de lucrări de laborator; Conducere de 
proiecte de an; Conducere de cercuri de cercetare ştiinţifică studenţească 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Învăţământ superior, activitate de cercetare ştiinţifică, microproducţie etc. 
Perioada 1/10/1980…1/10/1987                 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale − Conducere de lucrări de laborator, activitate de cercetare şi proiectare, proiecte de an 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi”din Ia i, Bulevardul Prof.Dr.docent Dimitrie Mangeron nr.41, 
cod po tal 700050, Romania, Tel./ Fax: +40-232-230009 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Învăţământ superior, activitate de cercetare ştiinţifică, microproducţie etc. 
Perioada 20/4/1978… 1/10/1980               

Funcţia sau postul ocupat Inginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale − Proiectare de tehnologii de obţinere a pieselor prin turnare din oţel, fontă şi aliaje neferoase, scule, 

dispozitive şi verificatoare pentru sectoarele de turnătorie, şef de grupă de proiectare 
Numele şi adresa angajatorului S.C.”Fortus” S.A., Bv. Poitier, nr. 10, Iaşi 700671, România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Industrie Prelucrare/Echipamente > Arbori industriali 
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Perioada 3/4/1977… 20/4/1978               
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Proiectare de tehnologii de obţinere a pieselor prin turnare; Proiectare de scule, dispozitive şi 
verificatoare; Coordonare de activităţi în calitate de şef de grupă de proiectare 

Numele şi adresa angajatorului S.C.”Nicolina” S.A., Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iaşi, 700198, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Proiectează, produce, comercializează utilaje pentru construcţii de drumuri, piese de schimb 

Perioada 1/9/1976 – 20/4/1978 
Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Tehnolog pentru obţinerea de piese prin turnare din fontă oţel şi aliaje neferoase 
Numele şi adresa angajatorului S.C.”Nicolina” S.A., Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iaşi, 700198, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate − Proiectează, produce, comercializează utilaje pentru construcţii de drumuri, piese de schimb  
Educaţie şi formare  

Perioada 1/10/1971…12/6/1976 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer– Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Specialitatea de turnare de aliaje 

feroase şi neferoase 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Chimie fizică; Cristalografie; Metalurgie fizică; Teoria proceselor siderurgice; Bazele teoretice ale 
turnării; Proiectarea şi execuţia formelor; Elaborarea şi turnarea fontei; Elaborarea şi turnarea oţelului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea „Politehnica”, Instituţie de învăţământ superior, Bv. Independenţei, nr. 313, Bucureşti, 
077206, România; Ştiinţe tehnice 

Aptitudini şi competenţe personale  
Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba rusă  A2 Utilizator 
elementar C1 Utilizator 

experimentat A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar C1 Utilizator 
experimentat 

Competenţe şi abilităţi sociale − Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţe căpătate în urma vizitelor de natură 
turistică, profesională şi socială în 29 de ţări din Europa, Africa, Asia şi America; Capacitate bună de comunicare 
dobândită ca urmare a experienţei în domeniile didactic, examen de Bacalaureat; Capacitate de spirit de echipă 
dobândită prin activitatea de cercetare ştiinţifică, activitatea didactică. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice − Şef de catedră (16…23-oameni ), timp de 20 ani; Manager de contracte, Bacalaureat, examen de diplomă, 
comisii de concurs, dosare autoevaluare pentru acreditare. 

Competenţe şi aptitudini tehnice − Inventator – 41  de brevete de inventator şi 2 cereri de brevet de invenţie; Realizări de excelenţă în domeniul 
obţinerii fontei cu grafit nodular şi participare la minimum 21 contracte. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

− Cunoştinţe elementare a instrumentelor Microsoft Office 

Competenţe şi aptitudini artistice − Poezia − am publicat volumul de poezii „S-a tot dus râul … A rămas râul”. Iaşi. Editura „Samia”. 2005; şi „Scrisoare 
către Moş Crăciun”, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2009, în limba română şi engleză („Letter to Santa Claus”). 

Alte competenţe şi aptitudini − hobby − rebus, pescuit şi cunoaşterea lumii … la ea acasă. 

Permis de conducere Permis de conducere, categoria B 
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Informaţii suplimentare − Membru al A.S.M. International (c.i. − 188108), The Japan Institute of Metals  (c. i.− 9800367), 
Societăţii Inventatorilor din România ( c.i.− 24-301), Asociaţia tehnică a turnătorilor din România − 
A.T.T.R. ( c.i. − 12), membru de onoare al Forumului Inventatorilor Români  (c.i.− 038/0802. 2006); 
− Premiul Academiei Române − „Henri Coandă” pentru lucrarea Fonte − obţinere. 2003; 
− căsătorit − Soţia, Carmen Georgeta Cojocaru-Filipiuc, conferenţiar universitar la Facultatea de 
Electrotehnică; 
– Unic autor al 11 cărţi publicate în edituri din România şi al 2 cărţi publicate pe plan local, prim autor al 
4 cărţi publicate în edituri din România, coautor al două cărţi publicate pe plan local şi al unei cărţi 
publicată în străinătate, unic autor al 3 articole ştiinţifice şi coautor al 3 articole ştiinţifice publicate în 
străinătate, unic autor al 3 articole ştiinţifice şi coautor al 2 articole ştiinţifice publicate în reviste cotate 
ISI, autor unic, prim autor şi coautor al 61 de articole ştiinţifice publicate în reviste din România, 56 de 
articole ştiinţifice publicate în volume ale conferinţelor ştiinţifice naţionale etc. 

 


