
 C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAŢII 

PERSONALE 

 

Numele şi prenumele 

 
 STAN GHEORGHE 

Numele avut  la naştere  Stan Gheorghe 

Adresa  BACAU, Str. Oituz, Nr.1, Bl.1, Sc.B,Et.9, Ap. 34 

Telefon  0749451718 

  0234512912 

Adresa electronică  ghstan@ub.ro  

 

Naţionalitate  Român 

 

Data naşterii  1952-11-06  

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ 
  

• Perioada (de la – până la)  

 

 

• Numele şi adresa 

angajatorului 

• Tipul sau sectorul de 

activitate 

• Funcţia sau postul ocupat 

• Principalele activităţi şi   

responsabilităţi 

 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 

1999-2002, Conferentiar dr. ing. la Universitatea din Bacau 

2002-si in prezent profesor  dr. ing. la Universitatea din Bacau 

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE  
 

• Perioada (de la-până la) 

• Numele şi tipul 

organizaţiei de educaţie şi 

formare 

• Diploma sau certificatul 

obţinute 

 

 1970-1975, Liceul teoretic,,Gheorghe Rosca Codreanu” din Barlad 

1976-1981, Institutul Politehnic Iasi, Facultatea de Mecanica,                                            

                    sectia  Masini Unelte 

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          



 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

PROFESIONALE 
Dobândite în cursul vieţii şi a 

carierei dar nu în mod obligatoriu 

validate prin certificate şi diplome 
oficiale. 

 

LIMBA MATERNĂ  Româna 

 
     

   

   

• Citit  Engleză, franceză,  rusa. 

• Scris  Franceză,  rusa. 

• Exprimare orală  Engleză, franceză, rusa 
 

APTITUDINI  ŞI 

COMPETENŢE  

SOCIALE 
 

 • calităţi empatice 

• abilităţi de lucru în echipă  

• deprinderi de comunicare şi interrelaţionare 

•  fructificarea tehnicilor de grup prin aplicarea unor metode de predare 

moderne; 
 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

  abilităţi de gestionare a resursei temporale  

 explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi a 

conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinelor 

 
 

APTITUDINI ŞI 

COMPETENŢE 

TEHNICE 

 

  sisteme mecatronice  

 roboti  

 masini unelte si sisteme integrate de masini 

      sisteme de productie 
 

SINTEZA ACTIVITATII 

STIINTIFICE  

  I. Carţi (în edituri recunoscute)  – 8  (5 unic autor, 3 prim autor) 

II. Lucrări ştiinţifice publicate  – 116 (77 prim autor) 

          II.1. Articole  publicate  în  

                    reviste  de specialitate  – 35 (26 prim autor) 

          II.2. Lucrări ştiinţifice 

                    publicate în străinătate – 43 (29 prim autor) 

          II.3. Lucrări ştiinţifice 

                   publicate în ţară în volume ale   

                   conferinţelor internaţionale   – 10 (7 prim autor)                     

  III. Granturi –  7 (3 director de proiect) 

  IV. Contracte de cercetare cu  

          societăţi comerciale   –21 (13 coordonator contract) 

  VI.  Invenţii - 18  

 

    

 

                                                                                              Prof. dr. ing. Stan Gheorghe 

ALTE LIMBI 


