CURRICULUM VITAE
INFORMAŢII PERSONALE
Nume

LUPOAE MARIN

Str. Mihail Sebastian 5, Bl. S34, Ap. 17, 050771 Bucureşti, România
Telefon 031 8803675; mobil: 0742 731069
E-mail mlupoae@mta.ro
Data şi locul naşterii 10 iulie 1970, Tudor Vladimirescu, jud. Galaţi
Adresă

Română
Starea civilă Căsătorit, doi băieţi

Naţionalitate

EXPERIENŢĂ

PROFESIONALĂ

• Perioada
Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi
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• Perioada
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate
• Funcţia sau postul ocupat
• Principalele activităţi şi responsabilităţi

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

01.10.2007 - prezent
Academia Tehnică Militară, 39-49, Blv. George Coşbuc, 050141, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior (universitar şi postuniversitar), cercetare ştiinţifică
Conferenţiar universitar / Facultatea Sisteme Integrate de Armament / Catedra
Autovehicule Militare şi Matematică
Activităţi didactice (cursuri/seminarii/laboratoare) conform repartiţiei sarcinilor de
învăţământ, activităţi de cercetare ştiinţifică, îndrumare studenţi şi cursanţi, întocmire
lucrări de diplomă şi de absolvire, participare la activităţi ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti, perfecţionare pregătire personală
01.05.2004 – 01.10.2007
Academia Tehnică Militară, 39-49, Blv. George Coşbuc, 050141, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior (universitar şi postuniversitar), cercetare ştiinţifică
Lector universitar / Facultatea Sisteme Integrate de Armament / Catedra de
Armament, Muniţii, Geniu şi Topogeodezie
Activităţi didactice (cursuri/seminarii/laboratoare), activităţi de cercetare ştiinţifică,
îndrumare studenţi şi cursanţi, întocmire lucrări de diplomă şi de absolvire, participare la
activităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti,
perfecţionare pregătire personală
01.10.1998 – 01.05.2004
Academia Tehnică Militară, 39-49, Blv. George Coşbuc, 050141, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior (universitar şi postuniversitar), cercetare ştiinţifică
Asistent universitar / Facultatea Armament, Rachete, Muniţii şi Geniu / Catedra de
Geniu şi Construcţii
Activităţi didactice (cursuri/seminarii/laboratoare) conform repartiţiei sarcinilor de
învăţământ, activităţi de cercetare ştiinţifică, îndrumare studenţi şi cursanţi, întocmire
lucrări de diplomă şi de absolvire, participare la activităţi ştiinţifice naţionale şi
internaţionale, îndrumare cercuri ştiinţifice studenţeşti, perfecţionare pregătire personală
25.05.1996 – 01.10.1998
Academia Tehnică Militară, 39-49, Blv. George Coşbuc, 050141, Bucureşti, România
Învăţământ militar superior, organizare, coordonare şi urmărire activităţi de învăţământ
Şef laborator / Facultatea Geniu, Geodezie şi Construcţii / Catedra Geniu şi Construcţii
Organizare, coordonare şi urmărire activităţi de învăţământ, activităţi didactice
(cursuri/seminarii/laboratoare) conform repartiţiei sarcinilor de învăţământ, cercetare
ştiinţifică, participare la activităţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, perfecţionare
pregătire personală
1997 – 2004
Academia Tehnică Militară
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• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
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al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
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• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
4 module a 2 săptămâni fiecare
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
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• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Inginerie civilă / Comportarea structurilor din beton şi beton armat la şoc şi impact;
Analiză prin Metoda Elementului Finit; Efecte ale explozei asupra structurilor
Doctor inginer
ISCED 6 (doctorat). Titlul tezei: Cosideraţii privind utilizarea exploziilor controlate
la demolarea construcţiilor
10.10.2005 – 09.12.2005
Academia Tehnică Militară
Management militar/ conducerea activităţilor logistice
Certificat de absolvire
ISCED 5 (Curs postuniversitar). Denumire curs: Curs de management al sistemelor
tehnice pentru ofiţeri ingineri în domeniul Geniu şi Construcţii
05.04.2004 – 25.06.2004
Universitatea Naţională de Apărare - Departamentul de limbi străine
Limba engleză
Certificat de absolvire
ISCED 5 - Curs de perfecţionare
05.03.2006 – 07.03.2006
INSEMEX Petroşani
Lucrări de împuşcare / Responsabil cu conducerea şi coordonarea lucrărilor de
împuşcare
Certificat de atestare
ISCED 5 .- Curs de perfecţionare
octombrie 1997 – iulie 1998
Universitatea Bucureşti – Centrul de Cercetări Psihopedagogice şi de Perfecţionare a
Personalului din Învăţământul Militar
Psihopedagogie
Certificat de absolvire
ISCED 5 - Curs de pregătire şi perfecţionare
11.11. 1996 – 13.12.1996
Institutul de Transmisiuni “Decebal”
Programarea calculatoarelor
Certificat de absolvire
ISCED 5 - Curs de pregătire. Denumire curs: Utilizarea limbajului de programare C,
C++.
1992 - 1997
Academia Tehnică Militară
Proiectare asistată de calculator
Diplome de absolvire
Cursuri de perfecţionare IT – durata < 1 lună (AutoCAD R12 niv. 1 – 1994, AutoCAD
R13 Instructor - 1997, AutoCAD R14 – 1997, AutoLISP - 1997

• Perioada 1990 - 1996
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• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ
• Perioada 1985 – 1989
• Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi
al organizaţiei profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale
• Tipul calificării/diploma obţinută
• Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE
LIMBA MATERNĂ
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE
• abilitatea de a citi
• abilitatea de a scrie
• abilitatea de a vorbi

Academia Tehnică Militară
Specialitatea Sisteme tehnice pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare
Licenţiat / Diplomă de licenţă
ISCED 5 (Studii universitare de lungă durată)

Liceul Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc/ profil real (matematicăfizică)
Limba română, matematică, fizică, cultură generală
Bacalaureat
ISCED 3 - Studii liceale

Româna
Engleza
Foarte Bine
Foarte Bine
Bine

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE

Franceza
Bine
Bine
Bine

Rusă
Bine
Bine
Satisfăcător

- Capacitate de adaptare la medii multiculturale;
- Capacitate de reprezentare instituţională şi personală în relaţii cu delegaţii din ţară
sau din străinătate;
- Spirit de echipă, de selecţie şi motivare a coechipierilor pentru performanţă şi
eficacitate;
- Capacitate de adaptare şi de lucru în condiţii solicitante, în concordanţă cu condiţiile
complexe de desfăşurare a activităţilor didactice universitare în tr-o instituţie
universitară militară
- Foarte bun organizator şi evaluator al activităţilor didactice şi ştiinţifice, foarte bun
pedagog;

ORGANIZATORICE

- Abilităţi de îndrumare şi consiliere a colectivelor de studenţi în activităţi profesionale
şi culturale, conducător de proiecte de curs şi de diplomă;
- Experienţă în elaborarea planurilor de învăţământ, colecţii de programe analitice şi
fişele disciplinelor, documente de evaluare a domeniilor şi specializărilor universitare.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE TEHNICE

- O bună cunoaştere a echipamentelor complexe de laborator din domeniul
specializării;
- Atestat de către Statul Major al Forţelor Terestre ca Specialist în arma Geniu;
- Modelarea şi simularea acţiunii exploziei asupra structurilor;
- Modelarea, simularea şi proiectarea sistemelor de minare şi deminare;
- Demolarea controlată a construcţiilor folosind energia exploziei;
- Testarea, evaluarea şi mentenanţa tehnicii de geniu;
- Abilităţi dezvoltate în modelarea şi simularea sistemelor dinamice în AutoCad,
Autodesk Inventor, Catia, Ansys, Ls-Dyna, Autodyn, Mathcad, Mathlab.

PERMIS DE CONDUCERE

Categoriile B, C+E

Lt.col.conf.univ.dr.ing.
Marin LUPOAE
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