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Curriculum vitae 
Europass 

   

  

Informaţii personale  
 

Nume / Prenume NEACSU, Cătălin-Adrian 

Adresă(e) Strada Carol Davila, Bl. N1A, Sc. B, Ap. 20, Mioveni, Argeș, 115400, Romania 

Telefon(oane) +40 740765570   

E-mail(uri) catalin.neacsu@renault.com; catalin.neacsu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 11 Iunie 1982 

Sex M 

Experienţa profesională  

Perioada Februarie 2013 – prezent  

                Funcția sau postul ocupat Cadru asociat la Universitatea din Pitești 

Activități si responsabilități principale Folosirea metodelor didactice pentru a prezenta studenților modul de realizarea a calculelor cu 
element finit; 
Prezentarea teoretica a elementelor ce caracterizează confortul termic; determinarea experimentala a 
parametrilor ce determina confortul termic. 
Prezentarea teoretica a elementelor de caracterizează ergonomia habitaclului; determinarea 
experimentala a parametrilor ce caracterizează ergonomia habitaclului. 
Prezentarea teoretica si determinarea experimentala a parametrilor ce determina confortul vizual, 
auditiv si datorat suspensiei. 

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Romania 
  

Perioada Martie 2014 – Decembrie 2016 

                Funcția sau postul ocupat Cercetător Științific III 

     Activități si responsabilități principale Lucrul în colaborare cu o echipa a Universității din Pitești si colaboratori de la RTR pentru dezvoltarea 
unor sisteme auxiliare de încălzire si răcire pentru autovehiculele rutiere. 
Lucrul in colaborarea cu o echipa a Universității de Construcții din București pentru dezvoltarea unor 
sisteme auxiliare de distribuție a aerului in habitaclu pentru autovehiculele rutiere.  
Realizarea de sisteme auxiliare de încălzire cu ajutorul foliei cu emisie in IR 
Realizarea unui sistem auxiliar de încălzire si răcire prin folosirea modulelor Peltier 
Realizarea de simulări numerice pentru determinarea parametrilor de confort termic 

Numele si adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Romania 
  

Perioada Iunie 2018 – prezent 

                Funcția sau postul ocupat Sef UEL Incidentologie Vehicul 

     Activități si responsabilități principale  Contribuie  la satisfacerea clientilor si imbunatatirea produselor pe fiecare din pietele 
noastre, printr-o documentare completa si rapida a problemelor calitate intalnite in clientela, 
incepand de la prima alerta. 

Contribuie la atingerea obiectivelor calitate ale Meseriilor si Proiectelor, printr-o acoperire 
pertinenta a incidentelor client si afectarea subiectelor prioritare ingineriei si uzinelor 

Protejarea Grupului Renault si a clienilor sai, prin validarea subiectelor bazate pe un risc 
produs susceptibil de a impacta rentabilitatea sau imaginea Grupului 

Perfectionarea abilitatilor manageriale. 
Recrutarea, formarea, consilierea si managementul echipei ( gestiune timp, activitati, formare 

grupuri de lucru, motivare, evaluare, organizare de reuniuni) 
Delegarea de responsabilitati in cadrul echipei si urmarirea indeplinirii lor la timp.  
Monitorizarea activitatii echipei pe baza indicatorilor specifici. 
Elaborarea si transmiterea de rapoarte periodice cu privire la rezultatele UET-ului 

Numele si adresa angajatorului SC Automobile Dacia SA, Mioveni 
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Perioada Noiembrie 2012 – Mai 2018 

                Funcția sau postul ocupat Analist calitate clientela 

     Activități si responsabilități principale  Identificarea modurilor și cauzelor care generează probleme de calitatate în clientelă, în acord cu 
metodologia de analiză ANAQ 
Identificarea cauzelor de neconformitate pentru a fi puse în rezolvare de către Uzină, Inginerie sau 
Furnizori. 
Capitalizarea metodelor de diagnostic, a arborilor de defectare și a rezultatelor analizelor.  

Numele si adresa angajatorului SC Automobile Dacia SA, Mioveni 
  

Perioada Ianuarie 2008 – Noiembrie 2012 

                Funcția sau postul ocupat Implantor proiect si schema directoare 

     Activități si responsabilități principale 
 

Analiza impactului noilor proiecte asupra perimetrului UMCD Châssis; 
Realizarea și prezentarea subiectelor de «Schema Directoare » în Comitetul de Direcție Chassis și în 
Comitetul de Direcție Uzina; 
Studiul și cifrajul implantării liniilor de fabricație, în conformitate cu proiectul prin respectarea 
constrângerilor de instalare în suprafețele disponibile, de ergonomie și de mediu; 
Implantarea liniilor de sudura cadru motor si punte spate pentru proiectul DUSTER;  
Reimplantarea liniei de montaj punte spate în atelierul de Montaj General DACIA cu scopul reducerii 
costurilor de stocaj intermediar. 

Numele si adresa angajatorului SC Automobile Dacia SA, Mioveni 

  

Perioada Octombrie 2006 – Ianuarie 2008 

                Funcția sau postul ocupat Inginer calcul element finit 

     Activități si responsabilități principale 
 

Realizarea de calcule statice, dinamice și de oboseală cu ajutorul metodei elementului finit pentru 
diferite piese mecanice ale autovehiculului; 
Realizarea de metodologii de calcul cu element finit pentru piesele componente ale sistemului de 
direcție lucrând în transvers cu o echipa din Franța  

Numele si adresa angajatorului SC Automobile Dacia SA, Mioveni 

Educație si formare  

Perioada 2008-2011 

Calificare/diploma obtinuta Doctorat în Inginerie Mecanica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: “Contribuții privind optimizarea microclimatului din habitaclul unui autovehicul folosind 
simularea numerică ”, rezumatul tezei putând fi consultat la adresa:   
http://www.theseus-fe.com/downloads/publications/phd_thesis_neacsu_abstract.pdf  
Principalele teme abordate: sistemele HVAC pentru autovehicule; studiul confortului termic,metode
experimentale și numerice; simulare numerică folosind programele Ansys Fluent și Theseus FE 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, Romania 

Nivel de clasificare ISCED6 
  

Perioada 2006-2007 

Calificare/diploma obtinuta Master în Inginerie Mecanică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: « Calculul cu elemente finite al sistemului de direcție»  
Principalele teme abordate:comportamentul mecanic al materialelor,concepția mașinilor analiza 
numerică și experimentală, modelare parametrică avansată a sistemelor mecanice. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, Romania 

Nivel de clasificare ISCED5 
  

Perioada 2001-2006  

Calificare/diploma obtinuta Inginer Diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Principalele teme abordate: fizică, matematică, chimie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitești, Romania 

Nivel de clasificare ISCED5 
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Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user 

Franceză  C2 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user B2 Independent user 
  

Competenţe şi abilităţi sociale - Lucrul în echipă. 
- Capacitate de sinteză 
- Capacitate de coordonare a unei echipe în vederea atingerii scopului propus ; 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Abilități bune de utilizare a pachetului Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project); 
Abilități în utilizarea programelor de calcul:  
- CAD : Dassault Systemes Catia V5 
- CAE : BetaCae Ansa, Theseus FE, Mathworks MATLAB, MSC Nastran, BetaCae Metapost; 
- CFD : Ansys Fluent 

 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: fotografie, baschet, lectura, călătorii; 

Permis de conducere Categoria B 
  

Informații complementare Publicatii: 
Peste 20 de articole științifice dintre care 13 ca prim autor prezentate la conferințe precum : AMMA 
2007, SMAT 2008, ESFA 2009, CONAT 2010, CAR 2011, ESFA 2015, CAR 2017 et FISITA 2010 
precum si in revista Autotest. 

 


