CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE

Nume

UNGUREANU V. ION

Adresă

PITEŞTI, JUD. ARGEŞ

E-mail

ion.ungureanu2008@yahoo.com
română
14.10.1942

Naţionalitate
Data naşterii

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
Diploma sau certificatul obţinute
• Perioada (de la - până la)
Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
Diploma sau certificatul obţinute

1962 - 1967
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Tehnologia
Construcţiilor de Maşini, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini
1967: inginer
1970 - 1977
Studii şi cercetări doctorale la Universitatea Politehnica din Bucureşti
1977: Doctor în domeniul Inginerie Industrială cu teza de doctorat “Studiul
sistemului elastic piesă-dispozitiv ca element al sistemului tehnologic”

• Perioada (de la-până la)
Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
Tematica de bază/competenţe
acumulate

Aprilie - septembrie 1973
Universitatea din LOUVAIN, Belgia, Laboratorul de masini unelte si
tehnologii
Vibratii la prelucrarea pe masini unelte

• Perioada (de la-până la)
Numele şi tipul organizaţiei de
educaţie şi formare
Tematica de bază/competenţe
acumulate

1996 - prezent
Universitatea din Pitesti
Conducator de doctorat in domeniul INGINERIE INDUSTRIALA

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ
• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Princip. activ. şi responsabilităţi

EXPERIENTA DE
CONDUCERE
• perioada/Funcţia deţinuta/
locul
• perioada/Funcţia deţinuta/
locul
• perioada/Funcţia deţinuta/
locul
• perioada/Funcţia deţinuta/
locul

ACTIVITATE DIDACTICĂ
• Perioada (de la-până la)
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1957-1962
AUTOMOBILE DACIA S.A.
Industrie
Frezor
Prelucrari roti dintate

1981-1984, Prodecan, Facultatea de Invatamant Tehnic, Universitatea din
Pitesti
1984-1989, Decan, Institutul de Subingineri din Pitesti
1996-2003, Director, Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania,
Pitesti
2000-2008, Sef catedra, Catedra de Tehnologie si Management, Universitatea
din Pitesti
1967 -1973

• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Princip. activ. şi responsabilităţi

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Princip. activ. şi responsabilităţi

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Catedra Tehnologia
Construcţiilor de Maşini
Învăţământ universitar
Asistent universitar
• Conducere proiecte si lucrări de laborator la disciplinele: Tehnologia
constructiilor de masini; Proiectarea dispozitivelor
• Indrumare proiecte de diploma la specializarea Tehnologia constructiilor
de masini
1974 - 1978
Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, Catedra Tehnologia
Construcţiilor de Maşini
Învăţământ universitar
Sef de lucrari
• Predare cursuri si conducere de proiecte si laboratoare la
disciplinele:Scule si dispozitive ; Masini unelte si control dimensional ;Bazele
cercetarii experimentale
• Secretar al catedrei de Tehnologia Constructiilor de Masini
• Indrumare proiecte de diploma la specializarea Tehnologia constructiilor
de masini

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Princip. activ. şi responsabilităţi

1978 - 1993
Universitatea din Piteşti, Catedra de Tehnologie şi Management
Învăţământ universitar
Conferentiar universitar
•
Predare cursuri si conducere de proiecte si laboratoare la disciplinele:
Proiectarea dispozitivelor ; Stante si matrite ; Organizarea si conducerea
productiei ; Dispozitive de control
•
Conducere proiecte de diplomă, la specializările Tehnologia Construcţiilor
de Maşini, Tenologia Prelucrarii Materialelor
•
Membru al unor comisii de ocupare a posturilor didactice universitare;
referent stiintific la teze de doctorat etc.

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Princip. activ. şi responsabilităţi

1993 – 2011
Universitatea din Piteşti, Catedra deTehnologie şi Management
Învăţământ universitar
Profesor universitar
•
Predare cursuri si conducere de proiecte si laboratoare la disciplinele:
Dispozitive Tehnologice ; Bazele cercetarii experimentale ; Analiza
functionala ; Prelucrarea Datelor de Masurare
•
Conducere de proiecte de diplomă, la specializările : Tehnologia
Construcţiilor de Maşini ; Inginerie Economică Industrială.
•
Conducere de lucrări de dizertaţie la master Ingineria şi Managementul
Fabricaţiei Produselor
•
Conducere teze de doctorat in domeniul INGINERIE INDUSTRIALA
•
Membru/presedinte in diverse comisii : sustinere Proiect de Diplomă,
susţinere Lucrări de Dizertaţie la masterele de Ingineria şi Managementul
Fabricaţiei Produselor si Stiinta si Tehnologia Materialelor ; de ocupare a
posturilor didactice universitare etc.

• Perioada (de la-până la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Domeniul/sectorul de activitate
• Ocupaţia sau poziţia deţinute
• Princip. activ. şi responsabilităţi

2011 – în prezent
Universitatea din Piteşti, Departamentul Fabricaţie şi Management Industrial
Învăţământ universitar
Profesor universitar emerit
•
Membru in diverse comisii de susţinere sustinere rapoarte/ referate
ştiinţifice din domeniul de doctorat Inginerie Industrială etc.
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ACTIVITATE ŞTIINŢIFICĂ
• Domenii şi teme de cercetare
abordate
• Publicaţii ştiinţifice

• Publicaţii didactice şi de
specialitate

• Contracte/granturi de cercetare

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Prelucrabilitatea materialelor; Conceptia dispozitivelor tehnologice; Cercetare
experimentala in tehnologie; Analiza functionala a produselor
• peste 50 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din
străinătate;
• peste 50 articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale sau
internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate;
• 2 brevete de inventie.
• 7 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS
▫ Ungureanu I. Analiza functionala, Editura Universităţii din Piteşti, 2007,
ISBN 978-973-690-667-1
▫ Ungureanu I. Bazele cercetarii experimentale, Editura Universităţii din
Piteşti, 2002, ISBN 973-8212-95-2
▫ Tache V., Ungureanu I., Stroe C. Proiectarea dispozitivelor pentru masini
unelte, Editura Tehnica, Bucuresti, 1995
▫ Tache V., Ungureanu I., Stroe C. Elemente de proiectare a dispozitivelor
pentru masini unelte, Editura Tehnica, Bucuresti, 1985 etc.

Membru în echipe de cercetare la 31 contracte/granturi de cercetare, dintre care
la 15 in calitate de director. Director la un contract de cercetare (2005-2007), in
parteneriat international, din programul european cadru 6 (PC6).
Iniţiativă, punctualitate, organizare si conducere, capacitate de a lua decizii,
abilitate de a lucra în echipă
Microsoft Office

TEHNICE

LIMBI STRĂINE
FRANCEZĂ

• Citit
• Scris
• Vorbit

Bine
Bine
Bine
ENGLEZĂ

• Citit
• Scris
• Vorbit

satisfacator
ALTE DATE
2001 - prezent
1996-prezent
1990- 1998
2003- prezent
1980-1988
1978 - 2011
Iulie 2021
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Membru Asociatia Managerilor si Inginerilor Economisti din Romania
(AMIER)
Membru Societatea inginerilor de automobile din Romania (SIAR)
Membru în Consiliile de administratie de la Matrite Dacia, COMAS,
Automobile DACIA
Membru în Consiliul de administratie Asociatia Constructorilor de Automobile
din Romania, Pitesti
Membru în comisia pentru investitii noi la ARO Campulung Muscel
Membru in consiliul facultatii, senatul Universitatii din Pitesti

Prof. emerit dr. ing. UNGUREANU Ion

