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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mosnegutu, Emilian  

Adresă(e) 0740236792, Str. Fagaras, cod poştal, Bacau, Romanian 

Telefon(oane) 0234 - 515115 Mobil:  0740236792 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) emos@ub.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 23 noiembrie 1974 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Coordonator formatori 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada februarie 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef Lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale - curs: Materii prime pentru industrii de proces, Gestionarea deşeurilor industriale, Utilaje specifice în 
industria alimentară/ingineria biochimică. 
- coordonarea activităţii de seminar la disciplina: Maşini şi instalaţii pentru industria de proces III. 
- coordonarea activităţilor de proiect la disciplinele: Maşini şi instalaţii pentru industria de proces I şi II, 
Gestionarea deşeurilor industriale 
- coordonarea activităţilor de laborator la disciplinele: Materii prime pentru industrii de proces, 
Gestionarea deşeurilor, Utilaje specifice în industria alimentară/ingineria biochimică, Maşini şi instalaţii 
pentru industria de proces I, II şi III. 
- coordonarea unor lucrări ştiinţifice ale studenţilor pentru sesiunile de comunicări ştiinţifice 
- colaborator la coordonarea unor proiecte de diploma ale studenţilor specializării IPMI şi EPI 

- editor al volumul ştiinţific – „Modeling and optimization in the machine building field” – MOCM 2001-
2009 , editat sub egida Academia Română, Filiala Iaşi, revistă acreditată CNCSIS tip Bc şi cotată în 
Bazele de date VINITI – RUSIA şi CSA - USA 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 
  

Perioada Septembrie 2001 – Februarie 2004 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea activităţilor de seminar, proiect şi laborator la disciplina Maşini şi Instalaţii pentru 
Industria Alimentară,  Utilaje specifice în industria alimentară/ingineria biochimică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 
 

 

Perioada octombrie 1998 – septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea activităţilor de seminar, proiect şi laborator la disciplina Maşini şi Instalaţii pentru 
Industria Alimentară,  Utilaje specifice în industria alimentară/ingineria biochimică; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Bacău 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie - Învăţământ 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 1994 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Masini si instalatii pentru industria alimentara, Operatii si aparate pentru industria alimentara, Actionari 
hidro-pneumatice, Actionari electrice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacau 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

  

Perioada 1998 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Studii Aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Logistica sistemelor industriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Bacau 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

nationala 

 

 

Perioada 1 noiembrie 1998 – 11 noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Masini si instalatii agricole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi, Facultatea de Inginerie Mecanică, Catedra Maşini Agricole 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

internationala 

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza, Spaniola 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   A1  A1  A1  A1  A1 

Franceza   A1  C1  C1  C1  C1 

Spaniola   A1  C1  C1  C1  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare şi relaţionare: selectarea căilor şi mijloacelor adecvate, adaptarea la situaţii noi şi 
neprevăzute, identificarea particularităţilor individuale şi de grup ale interlocutorilor, mediere şi 
negocierea conflictelor, modelarea comportamentului în raport cu interlocutorii. Mi-am format şi 
dezvoltat aceste competenţe în context profesional. 
Lucru în grup. Am făcut parte din diverse grupuri de lucru în proiecte de cercetare la nivel naţional şi 
internaţional. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am coordonat lucrări ştiinţifice studenţeşti şi proiecte de diplomă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Conceperea, realizarea si punerea in functiunea a diferitelor tipuri de utilaje mecanice din industria de 
proces. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- operare PC: Windows XP, Mechanical Desktop 6, SolidWorks, Cosmos, Matchad, Table Curve 2D and 
3D, Paint Shop Pro 7, MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Gambit, Fluent, Engineering 
Equation Solving, OriginLab, Sigmaplot, Design Expert. 

- comunicare: Internet Explorer 6.0, Outlook Express, Copernic, 
  

Competenţe şi aptitudini artistice Imi place sa desenez 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


