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Curriculum vitae  
Europass  

  

 Informaţii personale 

Nume / Prenume Lupescu Octavian 

Adresă(e) Str. Arcu, nr. 29, Bl. L18, Et. 5, Ap. 13, Iaşi, România 

Telefon(oane) +4-0232-278680/2316 Mobil: +4-0745189700 

Fax(uri) +4-0232-217290 

E-mail(uri) olupescu@tcm.tuiasi.ro, o.lupescu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 01.04.1953 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iaşi, România / Inginerie Industrială  

  

 Experienţa profesională 
  

Perioada 2002 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar dr. – Departament Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri didactice şi aplicaţii, conducere activitate doctoranzi, conducere proiecte licenţă şi 
disertaţie, publicare manuale didactice şi monografii, publicare articole ştiinţtifice,  participare la 
conferinţe, participare ca membru în colective de cercetare ale unor proiecte naţionale, conducere 
activităţi cercuri ştiinţifice studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi”  din Iaşi, Blvd. Mangeron, nr. 59A, 700050, Iasi, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cursuri susţinute: Tehnologia construcţiei de maşini, Tehnologia prelucrărilor 
mecanice, Mentenanţă preventivă şi predictivă, Managementul mentenanţei productive totale, 
Antreprenoriat Industrial – Invăţământ Superior 

Perioada 1999 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar dr. – catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Activităţi şi responsabilităţi principale Susţinere cursuri didactice şi aplicaţii, conducere proiecte licenţă şi disertaţie, publicare manuale 
didactice, publicare articole ştiinţifice, participare la conferinţe, director contracte de cercetare 
CNCSIS, participare ca membru în colective de cercetare ale unor proiecte naţionale, participare ca 
membru în colective de cercetare programe tip TEMPUS, cu Banca Mondială, Guvernul României şi 
CeEx, conducere activităţi cercuri ştiinţifice studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din  Iaşi, Blvd. D.Mangeron, nr. 59A, 700050, Iaşi, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cursuri susţinute: Tehnologia fabricării şi reparării utilajului agricol, Tehnologii 
speciale de netezire a suprafeţelor, Ingineria calităţii – Învăţământ Superior 

Perioada 1989 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări  cu delegaţie de predare– catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Activităţi şi responsabilităţi principale Specifice postului: activităţi didactice, de cercetare, publicare lucrări ştiinţifice, elaborare brevete, 
participare ca membru în colective de cercetare ale unor contracte, cercuri ştiinţifice studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Blvd. D. Mangeron, nr. 59A, 700050, Iaşi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, cursuri susţinute: Instalaţii de transport uzinal, Tehnologia ştanţării şi matriţării la 
rece– Învăţământ Superior 

             

Perioada 1981 - 1989 
 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar– catedra Tehnologia Construcţiilor de Maşini                             
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Activităţi şi responsabilităţi principale Specifice postului: activităţi didactice {laborator , proiect} şi de cercetare, organizare de noi 
laboratoare, cercuri ştiinţifice studenţeşti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din  Iaşi, Blvd. D. Mangeron, nr. 59A, 700050, Iaşi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică – Învăţământ Superior 

Perioada 1977 - 1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer tehnolog / proiectant 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare tehnologii de grup, proiectare SDV-uri pentru fabricaţia de ambreiaje auto 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Piese Auto Iaşi, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 79, Iaşi, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industria Auto 

 Educaţie şi formare 
  

Perioada aprilie 1989 – ianuarie 1999 

Calificarea / diploma obţinută Diploma  de doctor inginer, nr.3772 / 05.051999 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Cercetări privind tratamentul mecanic prin rulare şi influenţa lui asupra durificării şi calităţii 
suprafeţelor cilindrice exterioare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „ Gh. Asachi ” Iaşi, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Poziţia 5 în clasificarea naţională şi poziţia 83 în clasificarea internaţională - SJR 

Perioada septembrie 1972 – iulie 1977 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer, specializarea TCM, nr. 18810 / 01.07.1977 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiul materialelor; Mecanică teoretică; Matematici superioare; Organe de maşini; Mecanisme; 
Rezistenţa materialelor; Tehnologia construcţiilor de maşini;  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic „ Gh. Asachi ” Iaşi, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Poziţia 5 în clasificarea naţională şi poziţia 83 în clasificarea internaţională - SJR 

Perioada septembrie 1968 – iulie 1972 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat,seria F, nr. 42660 / 03.07.1972 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Lb. română; Matematici; Fizica; Chimie; Istorie; Geografie; Psihologie; Limbi străine: franceza, 
engleza, latina 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul „ Calistrat Hogas ” din Piatra Neamţ, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

 Aptitudini şi competenţe personale 
  

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 

Limba engleză   B2 Foarte bine B2 Foarte bine B2 Foarte bine B1 bine B1 bine 

Limba franceză  B2 Foarte bine B2 Foarte bine B2 Foarte bine B1 bine B1 bine 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Sociabil, capacitate sporită de adaptibilitate, capacitate de lucru în echipă dobândită prin calitatea de 
director al unor contracte de cercetare. 
Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa stagiilor de specializare din 
Spania-Universidad de Valladolid 15.04-14.05.2002 şi Portugalia-Universidad Nova de Lisboa 24.06-
10.07.2000. 
O bună capacitate de comunicare, obţinută ca urmare  a interacţiunii cu mediul academic şi a 
colaborării cu membrii colectivului de catedră în cei peste 35 ani de activitate. 
Capacitatea de transmitere a  unor cunoştinţe dobândite prin specializări. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizat, atent la detalii, orientat spre rezultat, capacitate de a lua decizii sub presiune. 
 „ Formarea managerilor de proiecte, în conformitate cu cerinţele economiei de piaţă şi cele ale 
standardului ocupaţional existent ” –program PHARE 2000, diplomă de absolvire eliberată de centrul 
Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Bucureşti. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Procese de producţie. Procese de mentenanţă industrială şi de management a calităţii, Activităţi 
antreprenoriale 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Autodidact în mânuirea calculatorului: programe Microsoft Office  

  

Alte competenţe şi aptitudini Evaluat ca „ Manager de proiect ” de către Consiliul pentru Standarde Ocupaţionale şi Atestare din 
România-certificat seria A nr.002004 / 05.02.2005. 
„ Sistemul de management al calităţii-ISO 9001 şi securitatea produselor alimentare-Sistemul HACCP 
în contextul integrării Romaniei în UE ” –certificat CertRom Bucureşti nr.252 / 18.02.2005. 
Evaluator proiecte de cercetare Competiţia C5-2004. 
„ Elaborarea proiectelor finanţate de Uniunea Europeană ” – certificat seria B,nr.1908 / 2003; „ 
Formarea antreprenorială şi managerială” –programul PHARE_RICOP. 
Membru în Senatul Universităţii Tehnice „ Gheoghe Asachi ” din Iaşi { 2008-2012 }. 
Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Construcţii de Maşini şi Management Industrial  din 
cadrul UT „ Gh. Asachi ” din Iaşi {2002 -2012 }. 
Membru în Consiliul Profesoral al Departamentului de Tehnologia Construcţiilor de Maşini {2016, 
până în prezent}  
Coorganizator al Conferinţei înternaţionale ModTech – New Face of T.M.C.R. { 2009, 2010, 
2011,2012} şi a Conferinţei înternaţionale IManE′E {2012 – 2018} 
 Membru în 2  asociaţii  profesionale { AUIF România, Asociaţia profesională în Tehnologii Moderne 
de Fabricaţie }. 
Referent ştiinţific al Editurii Politehnium. 
Membru în Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale ModTech { 2009, 2010, 2011,2012 } şi în 
Comitetul Ştiinţific al Conferinţei Internaţionale IManE′E {2012 – 2018} 
Recenzor a peste 250 lucrări ştiinţifice publicate în  Proceedings of the 13th,14th,15th I.C.-ModTech 
şi în  Proceedings of the Int. Conf. IManE&E {2012 – 2018}. 
Coordonator ştiinţific a 5 teze de doctorat. 
Referent ştiinţific pentru 19 teze de doctorat la Universitatea Tehnică „ Gheorghe Asachi ” din Iaşi , 
Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca., Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti. 
Director de proiect şi membru în echipe de cercetare la 40 granturi câştigate prin competiţie şi la 
contracte de cercetare cu mediul socio-economic 
Autor şi coautor a 18 cărţi (4 – de specialitate, la 3 prim autor;  7 – manuale/monografii – la 5 prim 
autor) şi 7 îndrumare proiect / laborator – la 2 prim autor). 
Autor şi coautor a 136 lucrări ştiinţifice publicate: 
   - 22 articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale indexate ISI Thomson-

Reuters; 
   - 42 articole în reviste şi în volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în BDI; 
   - 56 articole în reviste/Proceedings naţionale şi internaţionale neindexate; 
   - 16 articole în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale. 
Autor şi coautor a 6 brevete de invenţie 

  

Hobby-uri Jogging, Tenis, Fotbal 
  

Permis de conducere Categoria B 

  
 Data :11.05..2020                                                                                                                                                                                                             

 


