
  

 

 

CURRICULUM VITAE * 
 

INFORMAŢII PERSONALE Scrieţi numele şi prenumele  Cărăușu Constantin 

  Str. Toma Cozma, nr. 7A, Iași, 700554, România  

-     Scrieţi numărul de telefon mobil 0744438525/0766281747  

constantin.carausu@academic.tuiasi.ro  

Yahoo ; c_carausu@yahoo.com  

Sexul Masculin | Data naşterii 08/03/1960 | Naţionalitatea română  

 

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  
 

LOCUL DE MUNCA  
 

profilul personal 
Conferențiar doctor inginer  

 (de la 16.02.2009- până în 

prezent)  
conferențiar  
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Blvd. Mangeron, nr. 67, Iași, 

www.tuiasi.ro 

▪ cursuri şi laborator la disciplinele:  Programarea şi utilizarea calculatorului; 

Infografică și informatică aplicată; Simularea sistemelor dinamice cu 

evenimente discrete, Modelarea şi simularea sistemelor de fabricaţie; 

Procedee speciale de sudare; Mentenanță preventivă și predictivă; proiect la  

Mentenanță preventivă și predictivă 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi cercetare 
(de la martie 1993- până în 

16.02.2009)  
șef lucrări  
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Blvd. Mangeron, nr. 67, Iași, 

www.tuiasi.ro 

▪ cursuri şi laborator la disciplinele: Bazele optimizării proceselor tehnologice, 

Metode numerice, Metoda elementului finit, Programarea şi utilizarea 

calculatorului; ; Infografică și informatică aplicată; Simularea sistemelor 

dinamice cu evenimente discrete, Modelarea şi simularea sistemelor de 

fabricaţie; Procedee speciale de sudare; laborator la disciplinele:  Proiectare 

asistată de calculator, Bazele cercetării experimentale; Proiect la Tehnologia 

Construcțiilor de Mașini. 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi cercetare 
(de la martie 1991- până în 

martie 1993)  
asistent universitar  
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Blvd. Mangeron, nr. 67, Iași, 

www.tuiasi.ro 

▪ susţinere laboratoare la disciplinele: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 

Proiectarea asistată de calculator, Bazele optimizării proceselor tehnologice, 

Calcul numeric 

Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi cercetare 
(de la 27 septembrie 1987- până 

în februarie 1991)  
Inginer proiectant   
Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Sectoare Calde și Metalurgie– 

filiala Iași (transformată în C.C.S.I.T.U.M.P. Iași, Blvd. Poitiers, nr. 1, Iași,  

http://www.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/
http://www.tuiasi.ro/


  

 

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
 

 

 

COMPETENΤE 

PERSONALE  
 

 

- şef de proiect – la 2 proiecte (Cuptor de uscat formele, Maşină de ascuţit 

freze disc), proiectant la Maşină de debitat rapid freze disc, Maşină de brazat 

placuţe 

Tipul sau sectorul de activitate  Cercetare și proiectare 
(de la 27 septembrie 1985- până 

în 26 septembrie 1987)  
Inginer stagiar   
Întreprinderea Mecanică Vaslui 

▪ 1 an inginer tehnolog la Secţia de reductoare, Atelierul Carcase și Atelierul 

Danturare, 1 an proiectant în atelierul de proiectare tehnologică 

Tipul sau sectorul de activitate  Producție industrială 

 (de la octombrie 1980- până la 

iulie 1985)  
inginer   
Institutul Politehnic din Iași, România  

▪ Principalele materii studiate: matematici superioare, desen tehnic, studiul 

metalelor, mecanică teoretică, organe de maşini, mecanisme, rezistenţa 

materialelor, proiectarea sculelor aşchietoare, proiectarea dispozitivelor, 

tehnologia construcţiilor de maşini, tehnologia presării la rece 

▪ Abilităţile acumulate: proiectarea și conducerea proceselor tehnologice în 

construcția de mașini 
(de la septembrie 1975- până la 

iunie 1979)  
analist-programator  

Liceul de informatică „Gr. Moisil” Iaşi, str. Petre Andrei (fostă Căminelor), 

nr. 9, Iași, www.liis.ro 

▪ Principalele materii studiate:  matematică, algoritmi și scheme logice, limbaje 

de programare: FORTRAN, COBOL, ASSIRIS, sisteme de prelucrare 

automată a datelor, economie, fizică, limba engleză, limba franceză 

▪ Abilităţile acumulate: conceperea, scrierea și depanarea programelor de calculator 

Limba(i) maternă(e) română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 

conversaţie  
Discurs oral   

engleză B2  B2  B1  A2  A1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

franceză C1  C1  B2  B1  A2  

  

 Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: 

Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


  

 

 

 

 

 

Competenţe de comunicare  ▪ Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Exemplu: 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de conducător 

colectiv de proiectare  

▪ capacitate de lucru în echipă formată prin activitatea desfăşurată ca membru în 19 

contracte de cercetare şi la organizarea mai multor conferinţe internaţionale în 

cadrul catedrei 

▪ spirit colegial probat prin ajutorul acordat colegilor de catedra şi facultate 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale  
▪ Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale.  

▪ sunt lider de sindicat al filialei pe facultate din 2016 

▪ leadership 1 an al unui club Lions 

Competenţe dobândite la locul 

de muncă  
   

▪ am organizat un laborator 

▪ am organizat un concurs ştiinţific studenţesc 

▪ organizator al mai multor conferinţe internaţionale: “Tehnologii mederne, Calitate, 

Restructurare”, ModTech, IMANE 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 

informaţiei 
Comunicar

e 
Creare de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvarea 

de 

probleme 

 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

experimentat 
Utilizator 

independent   
Utilizator 

experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
 

 Scrieţi denumirea certificatului. 

 Scrieţi alte competenţele informatice. Specificaţi contextul în care au fost acestea 

dobândite. Exemple: 

▪ o bună stăpânire a suită de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, 

software pentru prezentări). Am fost coordonatorul Centrului ECDL din facultate în 

perioada 2006-2014. 

▪ Am fost instructor ECDL pentru aplicații de birotică (procesare text, calcul tabelar, 

prezentări electronice și baze de date) dar și CAD 

Am permis ECDL Complet şi CAD 

▪ Am cunoştinţe de lucru în SolidEdge, NX, SolidWorks, AutoCAD, Algor, Cosmos, 

SPSS; Statistica, Extend, MATLAB etc. 

Alte competenţe  Specializări: 

▪ 1.07- 31.07. 2000 – Specializare în metoda elementului finit, Universitatea Rio, Patras, Grecia 

▪ 6.04-21.04 2007 – Documentare în prelucrarea cu viteze mari de aşchiere, Universitatea Nova din 
Lisabona, Portugalia 
 
Alte activităţi: 

▪ Membru în comitetul științific al Conferinței ModTech 2014 

▪ recenzor la jurnalul Selected Engineering Problems (Gliwicw, Polonia),  revista International Journal 
of Materials and Product Technology (IJMPT)  și la Conferințele Internaționale ModTech și IMANE 

▪ editor al volumelor conferinţelor organizate de catedră și ModTech 

▪ proiectare si realizare cablare la internet corp A si B al sediului catedrei TCM 

▪ responsabil rețea internet la nivelul facultății 



  

 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE  
 

 

ANEXE  

 

 

 

Data: 30.08.2021 

 

 

Semnătura 

 
 

 

Permis de conducere  Permis de conducere A și B. 
 

Publicaţii 
Proiecte 
Afilieri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citări 
Certificări 

124 lucrări științifice publicate 

Responsabil proiect Partener P5 – PN-III-Contract 82 PCCDI/2018 

Membru in Proiect complex CDI 82 PCCDI/2018 

Responsabil proiect ERASMUS KA107_2018 și 2020 
Membru al asociatiilor: 

 membru în consiliul director al Asociaţiei ModTech 

 International Union of Machine Builders– din 2004; 

 Academic Association of Manufacturing Engineering, Romania – Timişoara 

– din ianuarie. 2005, 

 Membru AGIR – 2018; 

 Welding Association of Romania – din 2006 

 Alumni - 2010 

 

155 de citări  

AutoCAD R14, AUTOLISP,  ECDL Complet şi CAD 

 ▪  


