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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume MANOLE, Vasile 
Adresă(e) Str. Tabacului, nr.1E, bl. 257, et. 5, ap. 21, Iasi, cod poştal 700440, România 

Telefon(oane) Fix: (40-232) 259742 Mobil: (40-740) 277850 
E-mail(uri)    vmanole2005@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
Data naşterii 13.08.1967 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
Cadru didactic universitar - şef lucrări 

Experienţa profesională  

Perioada 2005 - 2009 
Funcţia sau postul ocupat şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea orelor didactice: a) cursuri: „Metode de analiză a structurii”, „Optimizarea proceselor de 
prelucrare la cald”, „Utilizarea calculatorului în analiza statistică”; b) laboratoare: „Grafică industrială în 
ingineria materialelor” (2003-2009)  “Utilizarea calculatorului în analiza statistică” (2004-2009),  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa 
Materialelor, Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 53A, 700050 Iaşi, România 
Telefon: (40-232) 278683;  Fax: (40-232) 212326; E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro 
Website: www.tuiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
Perioada 1994 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea orelor didactice: laboratoare: “Utilaje metalurgice specifice” (1994-1996), “Proprietăţile 

metalelor şi metode fizice de control” (1996-2002), “Teoria structurală a proprietăţilor metalelor şi 
metode de analiză a structurii” (1996-2000), “Tehnologia materialelor” (1996-1997), “Cristalografie şi 
mineralogie” (1999-2004), “Procese de transfer de masă” (2000-2001), “Procese unitare în metalurgie” 
(2000-2001), “Metalurgie fizică” (2000-2001), “Metode de analiză a structurii” (2001-2005), 
“Proprietăţile materialelor metalice” (2003-2004), “Grafică pe calculator” (2003-2005), “Sisteme de 
operare şi limbaje de programare” (2004-2005), “Sisteme mecanice, vibraţii şi tribologie” (2004-2005);  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa 
Materialelor , Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 53A, 700050 Iaşi, România 
Telefon: (40-232) 278683;  Fax: (40-232) 212326; E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro 
Website: www.tuiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
Perioada 1991-1994 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinerea orelor didactice: laboratoare: “Utilaje tehnologice pentru turnătorie” (1991-1994), “Utilaje 

pentru transport operaţional” (1991-1994), “Utilaje tehnologice pentru deformare plastică” (1992-
1994), Grafică industrială  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Catedra Ştiinţa 
Materialelor , Bd. Dimitrie Mangeron, nr. 53A, 700050 Iaşi, România 
Telefon: (40-232) 278683;  Fax: (40-232) 212326; E-mail: didactic@staff.tuiasi.ro 
Website: www.tuiasi.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare 
Educaţie şi formare  
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Perioada 2001-2008 
Calificarea / diploma obţinută doctor inginer  

domeniul: Ingineria Materialelor 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
-metalurgie fizica 
-metode si aparate folosite in analiza structurala 
-tratamente aplicate suprafetelor pieselor metalice 
-tehnologii si aparate pentru depunerea de straturi subtiri metalice 
-tehnici de investigare a straturilor subtiri metalice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1986-1991 
Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Profilul: mecanică 
Specializarea: Utilaj tehnologic pentru turnătorie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-matematica 
-mecanica 
-tehnologia materialelor 
-mecanisme si organe de masini 
-termotehnica si masini termice 
-electrotehnica si masini electrice 
-utilaje si tehnologii pentru turnatorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Mecanică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbai străine cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Limba franceză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: am participat la activităţile de cercetare şi organizare a laboratoarelor didactice din 
cadrul facultăţii; sunt  antrenor emerit în şah şi antrenorul lotului naţional de şah pentru junioare 
susţinând numeroase cursuri de specializare. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Sunt membru în Consiliul Director al F.R Sah; sunt preşedintele Asociaţiei Judeţene de Şah Iaşi şi 
împreună cu colegii mei am iniţiat, acum 15 ani două proiecte prin care 2500 copii, din gradiniţele şi 
şcolile din Iaşi, invaţă anual tainele jocului de şah; începând cu anul 1999 sunt şeful delegaţiei 
României la majoritatea Campionatelor Europene şi Mondiale de şah. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Analiză structurală a materialelor , grafica industriala 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
O bună stăpânire a aplicaţiilor: AUTOCAD, PHOTOSHOP, OFFICE  

Competenţe şi aptitudini artistice Grafică pe calculator, arta fotografică  
Alte competenţe şi aptitudini   Şah: sunt maestru al sportului, component şi căpitan al echipei de şah, de Superliga Naţională, C.S. 

“Politehnica” Iaşi 
Permis de conducere Nu 

Informaţii suplimentare Referintele pot fi furnizate la cerere 
  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com/


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Anexe Lista de lucrări 
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