Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume

GROSU DĂNUŢ

Adresa

strada Mihail Sebastian,Bucureşti, sector 5, România

Telefon

0213354660 int 123

E-mail

dan.grosu@mta.ro

Cetăţenia
Data naşterii
Sex

Mobil:

româna
20.07.1969
masculin

Locul de muncă vizat/
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

martie 1994 - prezent
Preparator (1994-1997), Asistent (1997-2001), Lector (2001 – 2005), Conferenţiar (2005 – prezent)
Educaţie, cercetare ştiinţifică
Academia Tehnică Militară, B-dul George Coşbuc nr. 39 - 49, sector 5, Bucureşti, cod postal 050141
Catedra (Departamentul) de Autovehicule Militare

Perioada

Septembrie 1993 – martie 1994

Funcţia sau postul ocupat

Ofiţer 2 Organizare învăţământ

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Întocmire documente planificare învăţământ
Academia Tehnică Militară, B-dul George Coşbuc nr. 39 - 49, sector 5, Bucureşti, cod postal 050141
Facultatea de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament

Educaţie şi formare
Perioada Diverse perioade dupa 1993
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire; Diplomă de absolvire
Logistica Operaţiilor Multinaţionale; Modelarea sistemelor de transport militare; Curs intensiv de
Domenii principale studiate / învăţare a limbii engleze-avansat; Management al sistemelor tehnice pentru ofiţeri ingineri;
competenţe dobândite Perfecţionare psihopedagogică şi metodică pentru cadrele didactice şi comandanţii de subunităţi de
studenţi şi elevi
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Academia Tehnică Militară, Bucureşti; Universitatea Naţională de Apărare
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
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Curs postuniversitar;Curs de specializare; Curs intensiv
Octombrie 1994- Noiembrie 2001
Doctor

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Domeniul Inginerie mecanică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Academia Tehnică Militară, Bucureşti
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

doctorat
08.1988 – 08.1993

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă inginer (licenţă)

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Blindate, automobile şi Tractoare, inginerie mecanică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Perioada

n

Academia Tehnică Militară, Bucureşti
Formare, studii superioare
09.1983 – 06.1987

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă bacalaureat

Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Liceu militar, profil matematică-fizică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

Liceul Militar “Ştefan cel Mare”,
Cîmpulung Moldovenesc, Suceava
formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de ascultare

Vorbit

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scris
Exprimare

Limba

B1

engleză

B1

engleză

B1

engleză

B1

engleză

B1

engleză

Limba

A2

franceză

A2

franceză

A2

franceză

A2

franceză

A2

franceză

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Membru al Senatului Academiei Tehnice Militare (din 2006)
Membru al Consiliului Facultăţii Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament (din 2006);
Locţiitor al Şefului Catedrei Autovehicule Militare (din 2007)
Preşedinte comisie de admitere cursuri master, carieră şi postuniversitare organizate în ATM
Preşedinte şi membru în comisii de ocupare a posturilor didactice de asistent, lector şi conferenţiar
universitar
Domenii de competenţă: Mentenanţa autovehiculelor militare
Referent oficial în comisii de susţinere a tezelor de doctorat în domeniul Inginerie Mecanică
Publicaţii:
3 manuale (1 – autor unic; 1-autor principal şi 1-coautor)
peste 50 articole si comunicări stiinţifice
peste 25 de proiecte de cercetare stiintifica
Membru al următoarelor organizaţii profesionale internaţionale şi naţionale recunoscute:
SOCIETATEA INGINERILOR DE AUTOMOBILE - România, membră a FISITA (International Federation
of Automotive Engineers Societies) şi a EAEC (European Automobile Engineers Cooperation) (membru
din 1994);
Société des Ingénieurs de l'Automobile (SIA ) – Franţa, membru din anul 2010
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Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis de conducere

Software în domeniul CAD/CAM

Brevet de mecanic conductor clasa I (conducere) pentru trei tipuri de tancuri, (obţinute în cadrul
studiilor de formare din Academia Militară).
Categoria B (autoturisme) şi C +E (autocamioane);

Anexe -

Conf. univ. dr. ing.
Dănuţ GROSU
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