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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Gheorghe Stan 

Adresă(e) Oituz, nr.1,Bacau, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 
0749451718 

 

Fax(uri)  

E-mail(uri) ghstan@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 6.12.1952 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea ,,V. Alecsandri” din Bacau/Facultatea de Inginerie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre 
acestea. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Funcţia sau postul ocupat 1981-1983, Inginer stagiar la Intreprinderea de Masini Unelte Bacau 
1983-1984, Inginer proiectant la ,,ICSIT  TITAN” Bucuresti 
1984-1997, Inginer proiectant, sef colectiv proiectare    
                   constructiva al  Intreprinderii  Masini Unelte Bacau 
1993-1998, Cadru didactic asociat la Universitatea Bacau 
1998-1999, Sef lucrari la Universitatea Bacau 

Activităţi şi responsabilităţi principale 1999-2002, Conferentiar dr. ing. la Universitatea din Bacau 

Numele şi adresa angajatorului 2002-si in prezent profesor  dr. ing. si conducator de doctorat la Universitatea din Bacau 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 

Calificarea / diploma obţinută 1970-1975, Liceul teoretic,,Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad/Diploma de bacalaureat 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

1976-1981, Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Mecanica,                                            
                    sectia  Masini Unelte 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

1997, Doctor inginer cu teza ,,Contributii privind optimizarea                                                                             
       parametrilor constructivi şi functionali ai lanturilor  cinematice de 
       avans la masinile unelte cu comanda  numerica,  Universitatea     

    Tehnica ,,Gh. Asachi” Iasi          

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusa     da  da  da  da 

Limba franceza     da  da  da  da 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale • calităţi empatice 
• abilităţi de lucru în echipă  
• deprinderi de comunicare şi interrelaţionare 
•  fructificarea tehnicilor de grup prin aplicarea unor metode de predare moderne 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 abilităţi de gestionare a resursei temporale  

 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a conţinuturilor teoretice şi practice 
ale disciplinelor 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  sisteme mecatronice  

 roboti  

 masini unelte si sisteme integrate de masini 
      sisteme de productie  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
  

Informaţii suplimentare    I. Carţi (în edituri recunoscute)  – 10   
  II. Lucrări ştiinţifice publicate  – 120  
 III. Granturi –  7 
  IV. Contracte de cercetare cu  
          societăţi comerciale  – 21  
  VI.  Invenţii - 35  
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