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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Moldoveanu Vasile - Viorel

Adresă(e) Şos. Moara de Foc, Nr.4, Bl.405, Tr.2, Et.1, Ap.5, Cod 700527, IAŞI, ROMANIA
Telefon(oane) 0742 954677

Fax(uri)

E-mail(uri) v.vmold@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii 18.03.1950

Sex masculin

Domeniul ocupaţional Tehnologia materialelor, Ingineria calitatii
Securitate şi sănătate în muncă;

Experienţa profesională

                        Perioada             1991 –prezent

Funcţia sau postul ocupat         Se f  de luc ra r i ;

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de curs, laborator, indrumare practica in productie, cercetare;

Numele şi adresa angajatorului Un ive rs i ta tea  Tehn ică Ghe .  Asach i  d in  Ias i ,  B l vd .  D .  Mangeron  n r .63 ,  7 00050 ,  
Ias i ;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare;

                            Perioada             1978 –1991

Funcţia sau postul ocupat         A s i s tent ;

Activităţi şi responsabilităţi principale Ore de laborator, indrumare practica in productie, cercetare;

Numele şi adresa angajatorului Un ive rs i ta tea  Tehn ică Ghe .  Asach i  d in  Ias i ,  B l vd .  D .  Mangeron  n r .63 ,  7 00050 ,  
Ias i ;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare;

                            Perioada             1975 –1978

Funcţia sau postul ocupat         Ing ine r  p ro iectant ;

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare autoutilari, organizarea muncii;

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de piese auto Iasi  (ASAM), Str. Aurel Vlaicu nr. 77, 700381, Iasi;

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de proiectare si productie;
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Educaţie şi formare
Perioada        05.05.2009 – 15.07.2009

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar în specialitatea „Managementul Securitatii, Sanatatii si Relatiilor de Munca”, 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Managementul SSM;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat

Perioada       01.03.2009 – 30.05.2009

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar în specialitatea „Igiena Ocupationala”;

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Toxicologie industriala, Microclimat;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat;

Perioada              24.04.2006 – 18.06.2006

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar în specialitatea „Auditor în Securitate şi Sănătate în Muncă”;

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Auditul in SSM;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat;

Perioada              27.02.2006 – 14.05.2006

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar în specialitatea „Evaluator în Securitate şi Sănătate în Muncă”;

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Evaluarea riscurilor de accident si imbolnavire profesionala;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat;

Perioada             01.03.2005 – 27.02.2006

Calificarea / diploma obţinută Master în specialitatea „Securitate şi Sănătate în Muncă”,

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Legislaţie in SSM, Autoevaluarea riscului in întreprindere, Medicina muncii;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat;

                            Perioada                13.05.2002 – 24.05.2002

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare profesională în „Securitate şi Sănătate în Muncă”;

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Legislaţie in SSM;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Centrul de Pregătire si Perfecţionare al Inspecţiei Muncii – Botoşani;
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                            Perioada             01.06.2001

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer în Tehnologia materialelor, Ramura de stiinta -Tehnica”;

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Specializare de înalt nivel in domeniul disipatorilor de energie utilizaţi pentru protecţia seismica;          
Titlul tezei de doctorat: „Contribuţii privind studiul disipatorilor histeretici de energie”;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

  Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat;

Perioada               01.10.1969 – 01.07.1974

            Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic;

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Studiul metalelor, Tehnologia materialelor, Rezistenta materialelor, Organe de maşini, Maşini Unelte;

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

  Universitatea Tehnica Gh. Asachi din Iaşi;

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Grad de încredere ridicat;

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

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

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba Engleză Bine Bine Bine Bine Bine

Limba Franceză Bine Bine Bine Satisfăcător Bine

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu persoanele cu care intru în contact; calităţi dobândite în urma 
activităţii din invatamant. Pot să transmit cu uşurinţă informaţii şi să mă fac înţeles;

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Pot coordona cu uşurinţă colective- calitate dobândită în urma muncii depuse cu studenţii la ore si in 
afara orelor, la activităţi practice: practica productivă în întreprinderi din Iaşi, practica agricolă;

Competenţe şi aptitudini tehnice În toată activitatea depusă până acum în întreprindere, cu studenţii la practicile anuale, 
microproducţie la catedră, la centrele pilot din U.T.Iaşi, mi-am format abilităţi tehnice în mai multe 
domenii: mecanic, electric, întreţinere şi reparaţii, turnare şi sudare metale, prelucrare lemn, confecţii 
metalice, prelucrări mecanice, tratamente termice, deformări plastice, instalaţii, proiectare, cercetare 
stiintifica;

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Cunosc programele uzuale şi utilizez calculatorul cu uşurinţă;

Alte competenţe şi aptitudini Evaluator al riscului de accident si îmbolnăvire profesionala pentru întreprinderi; Competenţa 
dobândita in urma absolvirii cursului post universitar in evaluarea riscului;

Permis(e) de conducere Deţin permis de conducere categoria B, C, C+E;


