Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă)

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Atanasiu, Virgil
Lascar Catargi nr. 52A, Iasi, cod poştal 700107, Romania

Telefon(oane)

Mobil:0751163145

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)

virgil.atanasiu@gmail.com
Română

Data naşterii

8.12.1949

Sex

bărbătesc

Domeniul ocupaţional Educatie/Invatamant Superior si Cercetare, Profesor Dr. Ing
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

1993 - prezent
Prof.univ.dr.ing., Facultatea Mecanică
Conducător de doctorat

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activitate didactică: titular discipline Mecanisme, Ingineria Calităţii, Managementul proiectelor,
Managementul calităţii.
Activitate de cercetare ştiinţifică: director contracte cercetare.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea Tehnică Gh. Asachi din Iaşi, Bdul D. Mangeron nor. 67, Iaşi, cod poştal 700050,
România

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie /învământ superior si Cercetare ştiinţifică

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1999 – 2000
Studii postuniversitare/ Managementul calităţii
Managementul calităţii
Academia de Studii Economice Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1980 -1986
Dr. în ştiinţe tehnice inginereşti, specializarea „Organe de maşini, mecanisme şi tribologie”
Competente in modelarea, simularea cinematică şi dinamică, sinteza şi analiza mecanismelor cu roţi
dinţate
Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

1967 - 1972
Diplomă de inginer mecanic
Competenţe în proiectarea constructivă.şi tehnologică a sistemelor mecanice
Institutul Politehnic “Gheorghe Asachi” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Limba franceză

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

A1

Utilizator
elementar

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

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competente de comunicare si adaptare la mediul social naţional şi internaţional.
Competenţe manageriale / şef catedră, 2000 - 2011
director Şcoala Doctorală a Facultăţii de Mecanică, 2006 - 2012
director contracte de cercetare:.















Pagina / - Curriculum vitae al
Nume Prenume

Contract nr. 37/1998, Tema nr. 56, Cod. CNCSU: 45 Optimizarea modificării danturii în vederea
minimizării răspunsului dinamic la angrenajele cilindrice cu dantura înclinată
Contract nr. 34280/1999, Tema nr. 35, Cod CNCSIS: 255 . Influenţa factorilor de excitaţie internă
asupra răspunsului dinamic al angrenajelor cilindrice cu dantura înclinată.
Contract nr. 30089/2000, Tema nr. 26, Cod CNCSIS: 897. Optimizarea parametrilor geometricocinematici ai angrenajelor cilindrice cu dantura înclinată după criteriul dinamic.
Contract nr. 35259/2001, Tema nr. 42, Cod CNCSIS: 210 Modelarea, simularea şi prognoza
funcţionării în regim dinamic a angrenajelor cu mişcări intermitente din structura roboţilor.
Contract nr. 33479/2002, Tema nr. 7, Cod CNCSIS: 407. Modelarea factorilor de excitaţie internă
pentru angrenaje cilindrice cu mişcări intermitente.
Contract nr. 33557/2003, Tema nr. 3, Cod CNCSIS: 297.Analiza şi prognoza în regim dinamic a
angrenajelor cilindrice cu mişcări intermitente.
Modelarea dinamica, sinteza si controlul miscarii la transmisii cu roti dintate utilizate in
servomecanisme si roboti 2004-2006. Beneficiar: CNCSIS.Cod CNCSIS:460.Tema nr 2. Actul
Aditional nr. 33371/29.06.2004 . Actul aditional nr..34664/24.06.2005. Contract nr. A1/GR
164/19.05.2006.
Contract CNCSIS cod 189/2007-2008. Dinamica mecanismelor cu roti dintate cu includerea
fenomenelor tribologice ale contactului cu rostogolire-alunecare ale dintilor in angrenare,tema nr.2,
contract nr.33GR/2007, contract nr.97GR/2008, 96000 lei.
Contract CNCSIS – PNII /2007-2010 . Sinteza integrată optimală şi prognoza preciziei mişcării în
regim dinamic a servomecanismelor cu roţi dinţate cu utilizare în robotică şi aplicaţii biomecanice.
Programul Idei , ID_296, contract nr. 76/2007, 2007 – 2010, 530724 lei.
Contract ANSTI: Analiza, prognoza şi îmbunătăţirea nivelului de vibraţii prin considerarea
caracteristicilor dinamice ale angrenajelor componente. Nr. tema B2/1999, act adiţional 294/1999.
Cod program: 11.1.3.
Contract ANSTI: Modelarea şi analiza fenomenelor cinematice şi dinamice la angrenaje
cilindrice cu număr mic de dinţi.Nr.contract:6199/2000, tema B35/2000.
Contract ANSTI: cod A41-2001.Act adiţional nr.1/2001.
Contract ANSTI : Tema nr.A2/2000, act adiţional 294/1999. Coordonator ştiinţific.
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