
Pag. 1 / 3 - Curriculum vitae 
               RIZEA Alin Daniel 

  

  

 

        

      CURRICULUM  VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume  RIZEA I. ALIN DANIEL 

Adresă  PITEŞTI, JUD. ARGEŞ 

Telefon  0348/453159 

E-mail  alin.rizea@yahoo.fr ; alin.rizea@upit.ro 

Naţionalitate  română 

Data naşterii  01.01.1968 
 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

• Perioada (de la - până la)  1987 - 1992 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de Tehnologia Construcţiilor de 

Maşini, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

 

• Perioada (de la - până la)  1996 - 2002 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Studii şi cercetări doctorale la Universitatea Politehnica din Bucureşti 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 2002: Doctor în domeniul Inginerie Industrială cu teza de doctorat “Contribuţii 

privind determinarea prelucrabilităţii prin aşchiere şi a proprietăţilor electrice 

ale unor materiale ceramice” 

 

• Perioada (de la-până la)  februarie - iulie 1996 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Universitatea Paris XIII – Villetaneuse, Laboratorul de Ingineria Materialelor 

şi Presiuni Înalte (LIMHP – UPR CNRS nr. 1311), Paris, Franţa 

• Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

 Elaborarea, prelucrarea şi studiul proprietăţilor materialelor ceramice 

 

 

• Perioada (de la-până la)  februarie - iulie 1997 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Ecole Centrale de Paris, Laboratorul de Structuri, Proprietăţi şi Modelarea 

Solidelor (SPMS CNRS UMR 8580), Chatenay Malabry, Franţa 

• Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

 Elaborarea, prelucrarea şi studiul proprietăţilor materialelor ceramice 

 

 

• Perioada (de la-până la)  iunie 1998 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Universitatea din Piteşti, Programul TEMPUS JEP 11243 

• Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

 Materiale supraconductoare şi materiale magnetice supraconductoare 

   

• Perioada (de la-până la)  februarie - iulie 1999 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Ecole Centrale de Paris, Laboratorul de Structuri, Proprietăţi şi Modelarea 

Solidelor (SPMS CNRS UMR 8580), Chatenay Malabry, Franţa 

• Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

 Elaborarea, prelucrarea şi studiul proprietăţilor materialelor ceramice 

 

 

• Perioada (de la-până la)  mai 2004 

• Numele şi tipul organizaţiei de 

educaţie şi formare 

 Institutul Superior de Ingineria Proiectării (INSIC), Centrul European de 

Prototipaj Rapid (CIRTES), Saint Die des Vosges, Franţa 

• Tematica de bază/competenţe 

acumulate 

 Concepţia produselor şi prototipaj rapid 
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EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 
 

• Perioada (de la-până la)  1992-1993 

• Numele şi adresa angajatorului  S.C. ROTAN S.A. Piteşti 

• Domeniul/sectorul de activitate  Industrie 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Inginer 

• Princip. activ. şi responsabilităţi  Inginer proiectant 
   

ACTIVITATE DIDACTICĂ 
• Perioada (de la-până la)  1993 -1995 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Preparator universitar 

 

• Perioada (de la-până la)  1995 - 2000 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Asistent universitar 

 

• Perioada (de la-până la)  2000 - 2007 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Catedra Tehnologie şi Management 

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Sef lucrări 

• Princip. activ. şi responsabilităţi   Predare cursuri la disciplinele: Prelucrarea Materialelor Nemetalice, 

Ingineria Calităţii, Tehnologii de Injecţie, Proiectarea Produselor 

 Conducerea unor lucrări de dizertaţie la masterele Ştiinţa şi Tehnologia 

Materialelor (master franco-român) şi Ingineria şi Managementul Fabricaţiei 

Produselor 

 

• Perioada (de la-până la)  2007 – 2011 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Catedra Tehnologie şi Management 

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinut  Conferenţiar universitar 

 Princip. activ. şi responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predare cursuri la disciplinele: Tehnologii de prelucrare a materialelor 

nemetalice, Managementul Calităţii, Calitate şi Audit în Logistică, Analiza 

Valorii 

 Conducerea unor lucrări de dizertaţie la masterele Ingineria şi 

Managementul Fabricaţiei Produselor şi Managementul Logisticii 

 Preşedinte al comisiei de susţinere a Lucrării de Dizertaţie la masterul 

Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor 

 

• Perioada (de la-până la)  2011 – prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Piteşti, Departamentul de Fabricație si Management 

Industrial 

• Domeniul/sectorul de activitate  Învăţământ universitar 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Conferenţiar universitar 

• Princip. activ. şi responsabilităţi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Predare cursuri la disciplinele: Tehnologii de prelucrare a materialelor 

nemetalice, Managementul Calităţii, Calitate şi Audit în Logistică, Analiza 

Valorii, Toleranțe și control dimensional 

 Conducerea unor lucrări de dizertaţie la masterele Ingineria şi 

Managementul Fabricaţiei Produselor şi Managementul Logisticii 

 Preşedinte al comisiei de susţinere a Lucrării de Dizertaţie la masterul 

Ingineria şi Managementul Fabricaţiei Produselor 

 Presedinte al comisiei de finalizare a studiilor la programul de studii 
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Inginerie Economica Industriala 

 
 

 Activitate științifică  Prelucrabilitatea materialelor, calitatea produselor, elaborarea şi analiza 

proprietăţilor materialelor nemetalice, proiectarea produselor 

   55 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate ( 8 

articole în reviste recunoscute ISI – 5 în calitate de prim autor); 

 20 articole publicate în volumele unor conferinţe naţionale sau 

internaţionale desfăşurate în ţară sau străinătate; 

 11 comunicări ştiinţifice susţinute la diverse conferinţe sau congrese 

internaţionale din străinătate. 

   9 cărţi publicate în edituri recunoscute CNCSIS 

 5 îndrumare de laborator 

  Membru în echipa de cercetare la 10 contracte/granturi de cercetare 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 Ambiţie, flexibilitate, iniţiativă, punctualitate, planificare şi organizare, atenţie 

la detalii, abilităţi foarte bune de comunicare, capacitate de a lua decizii, 

abilitate de a lucra în echipă 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

 AutoCAD, SPSSWin, Microsoft Office 

  

 01.10.2013      Conf. dr. ing. Rizea Alin Daniel 

 


