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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume IONIŢĂ ,Iulian 
Adresă(e) Str. Profesor Ion Inculet, Nr.4,Bl.676,Sc.B,Et.1,Ap.5, cod postal 700720, Iasi, ROMANIA 

Telefon(oane) Fix 40232230009 Fix 40232243991   Mobil 40743040422; 0729031510; 
0741130033 

Fax(uri) 40232230009 
E-mail(uri) neidia2004@yahoo.com;neidia@email.ro;ionitai@tuiasi.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 03.06.1958 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01martie 2008 pana in prezent  
Funcţia sau postul ocupat Decan Facultatea Stiinta si Ingineria materialelor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoneaza procesul didactic si de cercetare stiintifica, departamentele si catedrele componente ale 
facultatii, administratia si secretariatele subordonate, personalul auxiliar didactic si administrativ, 
activitatile sociale studentesti; 
Coordoneaza activitatile de definire a misiunii facultatii, de elaborare a Planului strategic si a Planurilor 
operationale anuale; 
Coordoneaza actiunile legate de managementul strategic al facultatii in privinta resurselor umane, 
financiare, materiale si de alta natura aflate la dispozitia facultatii; 
Coordoneaza elaborarea ofertei educationale in corelatie cu piata muncii; 
Coordoneaza activitatile de perfectionare profesionala pentru invatamantul preuniversitar; 
Coordoneaza organizarea manifestarilor stiintifice din facultate; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi, Bulevardul D. Mangeron nr.67, cod postal 700050, Iasi, 
Romania, website:www.tuiasi.ro.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate manageriala, didactica, de cercetare si sociala. 
Perioada 01martie 2004-  29 februarie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Secretar Stiintific al Biroului Facultatii de Stiinta si Ingineria materialelor 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Coordoneaza procesul de cercetare stiintifica; 
Coordoneaza actiunile legate de managementul strategic al facultatii in privinta cercetarii; 
Coordoneaza elaborarea ofertei educationale in corelatie cu piata muncii; 
Coordoneaza activitatile de perfectionare profesionala pentru invatamantul preuniversitar; 
Coordoneaza organizarea manifestarilor stiintifice din facultate; 
Verifica indeplinirea conditiilor de promovare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi, Bulevardul D. Mangeron nr.67, cod postal 700050, Iasi, 
Romania, website:www.tuiasi.ro. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate manageriala, didactica, de cercetare si sociala. 
Perioada 01 octombrie 2002 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi, Bulevardul D. Mangeron nr.67, cod postal 70050, Iasi, 
Romania, website:www.tuiasi.ro.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactica si de cercetare 
Perioada 01 octombrie 1991 – 30 septembrie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi, Bulevardul D. Mangeron nr.67, cod postal 70050, Iasi, 
Romania, website:www.tuiasi.ro.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactica si de cercetare 
Perioada 21 septembrie 1987 – 30 septembrie 1991 

Funcţia sau postul ocupat asistent 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica si de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi, Bulevardul D. Mangeron nr.67, cod postal 70050, Iasi, 
Romania, website:www.tuiasi.ro.  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate didactica si de cercetare 
Perioada 05 septembrie 1983 - 21 septembrie 1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de coordonare si asistenta tehnica in Fabrica metalurgica din S.C. Fortus S.A. Iasi  

Numele şi adresa angajatorului S.C. Fortus S.A., Bulevardul Poitiers, Iasi, Romania,  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Productie,Proiectare produse noi. 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1990-1998 
Calificarea / diploma obţinută Specializarea Tehnologia materialelor; Ramura de stiinta tehnica / Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare de nivel inalt in domeniul solidificarii si turnarii aliajelor metalice feroase si neferoase. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univeristatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi 

Perioada 1978-1983 
Calificarea / diploma obţinută Studii superioare tehnice / inginer in profilul metalurgic specializarea turnatorie. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematici speciale; Chimie fizica; Chimie; Rezistenta materialelor; Organe de masini; Bazele 
elaborarii si turnarii aliajelor feroase si neferoase; Utilaje metalurgice specifice; 
Electrotehnica;Optimizarea proceselor tehnologice; Economia si organizarea productiei; Desen tehnic; 
Programarea calculatoarelor;Teoria structurala a proprietatilor materialelor metalice/ specialist in 
procesarea pieselor turnate din aliaje metalice feroase si neferoase. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Univeristatea Tehnica „Gh. Asachi”din Iasi, Facultatea de Mecanica; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Sef promotie specializarea Turnatorie, Facultatea de Mecanica, iunie 1983   

Perioada 1973-1977 
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Calificarea / diploma obţinută Liceul / Diploma de bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Discipline aria reala (matematica, fizica, chimie,biologie etc.)/ cunostinte generale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul National „Costache Negruzzi” Iasi 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale - Spirit de echipa – am experienta muncii in echipa acumulata in cei 25 de ani de activitate 
profesionala. 

- Capacitate buna de comunicare – meseria de cadru didactic presupune abilitati de comunicare 
pe care mi le-am dezvoltat continuu. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Spirit organizatoric – chiar de la inceputul activitatii profesionale, in turnatoria de fonta am 
acumulat aceasta competenta impusa de lucrul in foc continuu, in conditii de munca grea 

- Experienta buna a managementului echipei – lucrul cu oameni cu pregatire medie in conditii de 
munca grea in sectorul metalurgic, presupune insuflarea si mentinerea de catre lider a unei 
legaturi puternice si sigure intre membrii unei echipe de lucru; in cadrul Biroului de Conducere al 
Facultatii mi-am pus si imi pun din nou in valoare aceasta aptitudine. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - specialist in procesarea si caracterizarea materialelor metalice feroase si neferoase – aptitudini 
invatate in scoala, probate in practica industriala si perfectionate in colective de cercetare; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- utilizare editoare de text, internet, baze de date; 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - scriu cu usurinta si placere satira in proza si versuri ; 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare    Director Şcoala Doctorala  

- responsabil cu implementarea activităţilor proiectului “BURSE DOCTORALE – O 
investiţie în inteligenţă (BRAIN)”   în Facultatea de Stiinta si Ingineria 
Materialelor; 

- asigură monitorizarea şi raportarea activităţilor proiectului; 

- supervizează stagiile de mobilitate la nivelul Şcolii Doctorale; 

- supervizează calitatea activităţii ştiinţifice a doctoranzilor; 
coordonează organizarea seminariilor ştiinţifice, workshop - urilor , conferinţelor din 
Şcoala Doctorală etc. 
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