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Curriculum vitae al BEJINARIU Costică 

 

  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale 
Nume, prenume BEJINARIU, Costică 

Adresă Iasi, Romania 

e-mail costica.bejinariu@tuiasi.ro 

Naţionalitate Română 

Sex Masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada mai 1989 – prezent, angajat a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi 

Funcţia sau postul ocupat – poziţia curentă, profesor universitar doctor inginer, conducător de doctorat; 
– 2000 – 2008, conferenţiar univ. dr. ing.; 
– 1996 – 2000, şef lucr. dr. ing.; 
– 1989 – 1996, asist. univ. ing. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică principală: 
– predare curs Tehnologia materialelor la Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management 

Industrial si la Facultatea de Mecanica, anul I, domeniile Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, 
Inginerie şi Management, Ingineria Autovehiculelor (1996 – prezent); 

Activitate de cercetare ştiinţifică: 
– director de proiect, 2 granturi CNMP-PN2 programul 4, domeniul 7 (2007 – 2011); 
– director de proiect, 1 grant CeEx (2006 – 2008); 
– director de proiect, 1 grant RELANSIN (2004 – 2006); 
– responsabil de proiect, 2 granturi ORIZONT 2000 (1995 – 1996); 
– membru în echipele de cercetare, 26 granturi PN2, MCT, CeEx, RELANSIN, CERES, 

Matnantech etc. (1999 – 2017). 
Responsabilităţi: 
– Prodecan – Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (2012 – prezent); 
– membru în Consiliul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (2004 – prezent); 
– membru in Senatul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi; 
– secretar a comisiei Senatului TUIASI pentru Carta, etica, regulamente si incompatibilitati; 
– membru in Comisia de analiza si cercetare a abaterilor disciplinare a TUIASI; 
– membru în comisii de doctorat, masterat, postuniversitare de specializare (2004 – prezent). 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, B-dul D. Mangeron, nr. 63, 700050, Iasi, România, 
www.tuiasi.ro  

Sectorul de activitate Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor,  
Departamentul de Ingineria Materialelor şi Securitate Industrială 

  

Perioada 1987 – 1989 

Funcţia sau postul ocupat Inginer proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare maşini unelte specializate şi speciale 

Numele angajatorului Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Maşini Unelte şi Mecanică Fină, ICSIT 
„Titan” Bucureşti, filiala Iaşi 

Sectorul de activitate Atelierul de proiectare mecanică 
  

Perioada 1985 – 1987 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizare piese pentru motoare de aeronave pe utilaje cu comandă numerică 

Numele angajatorului Întreprinderea „Turbomecanica” Bucureşti 

Sectorul de activitate Atelierul de Comandă Numerică 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2010-2011 

Diploma obţinută Certificat ECDL complet (European Computer Driving Licence) 
Seria RO, numărul 059335 

Competenţe profesionale dobândite Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT), utilizarea computerului si organizarea fisierelor, 
procesare de text, calcul tabelar, baze de date, prezentare informaţie si comunicare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior 
 

  

Perioada 2009 

Diploma obţinută Studii de specializare pentru ocupaţia de FORMATOR, cod COR 241205 

Competenţe profesionale dobândite Pregătirea formării, realizarea activităţilor de formare, evaluarea participanţilor, aplicarea metodelor şi 
tehnicilor speciale de formare, marketing-ul formării, proiectarea programelor de formare, organizarea 
programelor şi a stagiilor de formare, evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a 
stagiilor de formare. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SC Rodis Univers SRL, furnizor de formare profesională 
 

  

Perioada 2009 

Diploma obţinută Studii postuniversitare de specializare Igienă Ocupaţională 

Competenţe profesionale dobândite Competenţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior 
 

  

Perioada 2008 

Diploma obţinută Studii postuniversitare Auditor de Securitate şi Sănătate în Muncă 

Competenţe profesionale dobândite Auditor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior 
 

  

Perioada 2007 

Diploma obţinută Studii postuniversitare Evaluator de risc în Securitate şi Sănătate în Muncă 

Competenţe profesionale dobândite Evaluator de risc în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior 
 

  

Perioada 2007 – 2008 

Diploma obţinută Studii postuniversitare de masterat în specializarea Securitate şi Sănătate în Muncă 

Competenţe profesionale dobândite Competenţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior 
 

  

Perioada 1990 – 1997 

Diploma obţinută Diplomă cu titlul ştiinţific de doctor inginer 

Competenţe profesionale dobândite Doctor inginer în domeniul Ingineriei Materialelor 

Numele instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, instituţie de învăţământ superior 
 

  

Perioada 1980 – 1985 

Diploma obţinută Diploma de inginer în profilul mecanic 

Competenţe profesionale dobândite Inginer mecanic cu specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Numele instituţiei de învăţământ Institutul Politehnic „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Mecanică, instituţie de învăţământ superior 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbai străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Managementul proiectelor, 
– specializare cu tema Monitorizarea proiectelor 2005, Agenţia Managerială pentru Cercetare 

Stiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – POLITEHNICA, Bucureşti; 
– specializare cu tema Parteneriate in domeniile prioritare - Elemente de monitorizare a proiectelor, 

2008, Sinaia, organizat de Centrul Naţional de Management Programe Bucureşti. 
Manager departament, 
 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT), utilizarea computerului si organizarea fisierelor, 
procesare de text, calcul tabelar, baze de date, prezentare informaţie si comunicare. În curs: permis 
ECDL/ICDL COMPLET (European Computer Driving Licence / International Computer Driving 
Licence). 
Programe CAD, programe specializate pentru achiziţia de date (ESAM) – autodidact. 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Membru în Asociaţii profesionale, 
– Asociaţia de Sudură din România; 
– Forumul Inventatorilor Români 
– The Professional Association in Modern Manufacturing Technologies, ModTech; 
– Asociaţia Specialiştilor şi Experţilor în Securitate şi Sănătate în Muncă Iaşi; 
– Asociaţia Generală a Inginerilor din România. 
Lucrări publicate, 
– 4 cursuri publicate în edituri recunoscute; 
– 2 îndrumare de laborator publicate în edituri recunoscute; 
– 5 cărţi de specialitate publicate în edituri (recunoscute CNCS) din ţară; 
– 1 carte de specialitate publicată în străinătate (USA); 
– 1 carte de specialitate de editor publicată în străinătate (Grecia); 
– 75 articole publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională şi naţională; 
– 58 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din 

ţară/străinătate  sau a unei manifestări ştiinţifice naţionale; 
– 11 brevete de invenţie; 
– 1 cerere de brevet depusă la OSIM Bucureşti 

  

 
 
 
  Martie, 2019 


