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Curriculum vitae
Europass

Informa ii personale
Nume / Prenume DULUCHEANU Constantin

Adresa(e) Sf.Ilie- cheia, jud. Suceava
Telefon(-oane) +40230216147/212 Mobil:

Fax(uri) +40230523743
E-mail(uri) dulu@fim.usv.ro

Nationalitate(-tati) Român

Data na terii 20.01.1960

Sex Masculin

Experien a profesional

Perioada 1996 - prezent
Func ia sau postul ocupat ef lucr ri (Facultatea de Inginerie Mecanic , Mecatronic i Management)

Principalele activit i i responsabilit i Activit i de cercetare, predare cursuri i aplica ii la disciplinele: „Materiale i tehnologii”, „Materiale
mecatronice”, „Microtehnologii în mecatronic ”, „Tratamente termice”, tiin a i ingineria materialelor”,
„Economie general ”, „Calitologie i protec ia consumatorilor”, „Managementul intreprinderilor mici i
mijlocii”

Numele i adresa angajatorului Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava, str. Universit ii, nr.13, 720229, Suceava
Tipul activit ii sau sectorul de activitate Educa ie, Inv mânt superior

Perioada 1992 - 1996
Func ia sau postul ocupat Asistent universitar (Facultatea de Inginerie Mecanic )

Principalele activit i i responsabilit i Activit i de cercetare, sus inere aplica ii la disciplinele: „Tehnologie general ”, „Tratamente termice”,
„Tehnologia materialelor”, „Materiale în industria mecanic ”, „Tehnologii de prelucrare la cald”, „ tiin a
materialelor”, „ tiin a i tehnologia materialelor”

Numele i adresa angajatorului Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava, str. Universit ii, nr.13, 720229, Suceava
Tipul activit ii sau sectorul de activitate Educa ie, Inv mânt superior

Perioada 1991 - 1992
Func ia sau postul ocupat Asistent universitar suplinitor (Facultatea de Inginerie Mecanic )

Principalele activit i i responsabilit i Activit i de cercetare, sus inere aplica ii la disciplinele: „Tehnologie general ”, „Tratamente termice”,
„Tehnologia materialelor”, „Materiale în industria mecanic ”

Numele i adresa angajatorului Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava, str. Universit ii, nr.13, 720229, Suceava
Tipul activit ii sau sectorul de activitate Educa ie, Inv mânt superior

Perioada 1989 - 1991
Func ia sau postul ocupat Asistent universitar asociat (Facultatea de Inginerie)

Principalele activit i i responsabilit i Sus inere aplica ii la disciplinele: „Tehnologie general ”, „Tratamente termice”, „Tehnologia
materialelor”, „ tan area i matri area la rece”

Numele i adresa angajatorului Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava (Institutul de Inv mânt Superior Suceava), str. Universit ii,
nr.13, 720229, Suceava

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Educa ie, Inv mânt superior

Perioada 1989 - 1991
Func ia sau postul ocupat Inginer, ef-adjunct compartiment C.T.C.
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Principalele activit i i responsabilit i Coordonarea activit ilor de asigurare i control a calit ii produselor
Numele i adresa angajatorului Intreprinderea de Repara ii Auto Suceava (SPIT Bucovina dup  1989)

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Coordonarea activit ilor de asigurare i control a calit ii produselor turnate, tratate termic, deformate
plastic i a celor destinate exportului

Perioada 1988 - 1989
Func ia sau postul ocupat Inginer

Principalele activit i i responsabilit i Proiectare tehnologic
Numele i adresa angajatorului Intreprinderea de Repara ii Auto Suceava

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Proiectare tehnologic  în tratamente termice i turn torie

Perioada 1985 - 1988
Func ia sau postul ocupat Inginer stagiar

Principalele activit i i responsabilit i Conform programului fiec rui an de stagiatur
Numele i adresa angajatorului Intreprinderea de Repara ii Auto Suceava

Tipul activit ii sau sectorul de activitate Conform programului de stagiatur

Educa ie i formare

Perioada 2012 (2012-10-01 – 2012-11-27)
Calificarea / diploma ob inut Certificat in „Quality Management Representative”

Discipline principale studiate /
competen e dobândite

DIN EN ISO 9000, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 9004, Fundamentals and development of a quality
management system, Decomentation of a quality management system, Management responsibility,
Resource management, Product realization, Measurement, analysis and improvement, Intenal
audit/certification

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

TUV Thuringen (Germania)

Perioada 2006 - 2008
Calificarea / diploma ob inut Master

Discipline principale studiate /
competen e dobândite

Managementul integrat al calit ii, al mediului, al s ii i securit ii în munc

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava

Perioada 2004 - 2006
Calificarea / diploma ob inut Master

Discipline principale studiate /
competen e dobândite

Managementul firmelor de comer , turism i servicii

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

Universitatea „ tefan cel Mare” Suceava

Perioada 1992 - 1999
Calificarea / diploma ob inut Doctor în tiin e tehnice (specializarea „Deform ri plastice i tratamente termice”)

Discipline principale studiate /
competen e dobândite

Cercetare avansat  în „ tiin a i ingineria materialelor”

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

Universitatea „Dun rea de Jos” Gala i

Perioada 1994 (aprilie - iunie)
Calificarea / diploma ob inut Formare în înv mânt, Programul TEMPUS

Discipline principale studiate /
competen e dobândite

Materiale pentru electronic

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

University of Kent at Canterbury, Marea Britanie

Perioada 1980 - 1985
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Calificarea / diploma ob inut Inginer (specializarea „Prelucr ri metalurgice”)
Discipline principale studiate /

competen e dobândite
Competen e în domeniu „tratamentelor termice i al deform rilor plastice la cald”

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

Universitatea din Gala i, Facultatea de Mecanic

Perioada 1975 - 1979
Calificarea / diploma ob inut Diploma de bacalaureat

Discipline principale studiate /
competen e dobândite

Matematic - fizic

Numele i tipul institu iei de înv mânt
/ furnizorului de formare

Liceul de matematic -fizic  nr.1 (fost Liceul teoretic nr.2 „Mihail Kog lniceanu”) Gala i

Aptitudini i competen e
personale

tiin a i ingineria materialelor, Tratamente termice i termochimice, Managementul firmelor mici i
mijlocii, Managementul calit ii, Economie

Limba(i) matern (e) Român

Limba(i) str in (e) Englez , Rus
Autoevaluare În elegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversa ie

Discurs orale Exprimare scris

Limba englex B1 Nivel de baz  B1 Nivel de baz  A2 Nivel intermediar A2 Nivel intermediar B1 Nivel de baz

Limba rus A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv
(*) Nivelul cadrului european comun de referin  pentru limbi

Competente i abilit i sociale Capacitate de lucru în echip

Competen e i aptitudini
organizatorice

- 2008 - prezent: secretar de general de redac ie la revista „TEHNOMUS – New Technologies and
Product in Machine Manufacturing Technologies”, revist  evaluat  CNCSIS în categoria B (în 2010 -
2011), indexat  în bazele de date „INDEX COPERNICUS”, „ULRICHS” i „SCIPIO”;
- 2008 - 2011: membru în Consiliul Facult ii de Inginerie Mecanic , Mecatronic i Management;
- 1991 - 2013: membru în comitetele de organizare ale conferin elor „TEHNOMUS”.

Competen e tiin ifice - C i publicate în edituri interna ionale (cu ISBN): 1;
- C i publicate în edituri na ionale (cu ISBN): 5 (2 ca prim autor);
- Cursuri i îndrumare de laborator publicate (f  ISBN): 5 (1 ca prim autor);
- Articole publicate în reviste cotate ISI: 1 (1 ca prim autor);
- Articole publicate în reviste cotate BDI: 5 (2 ca prim autor);
- Articole publicate în volumele manifest rilor tiin ifice din str in tate: 3;
- Articole publicate în reviste de specialitate recunoscute la nivel na ional de CNCSIS, categoria B: 2
(1 ca prim autor);
- Articole publicate în reviste de specialitate recunoscute la nivel na ional de CNCSIS, categoria C: 3
(2 ca prim autor);
- Articole publicate în reviste de specialitate na ionale neincluse în categoriile CNCSIS: 22 (10 ca prim
autor);
- Articole publicat în volumele manifest rilor tiin ifice na ionale din ar : 33 (15 ca prim autor);
- Participare la contracte de cercetare: 11 cu 23 de rapoarte de cercetare;
- Lucr ri citate: 7 în dou  teze de doctorat.

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1981.

04.02.2013 ef lucr.dr.ing. Constantin DULUCHEANU


