Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Iulian Agape
Strada Sararie , nr. 50, 700116 Iasi (România)
0752142817

0772217827

agapeiulian@gmail.com , iulian.agape@tuiasi.ro
Skype iulian.agape2

POZIŢIA

membru al Biroului Executiv al FNS Alma Mater

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1981–1985

Diploma de Bacalaureat

Nivelul 5 CEC

Liceul "Costache Negruzzi ", Iasi (România)
Competente generale :
-matematica si fizica.
Competente profesionale :
-lacatuserie generala si prelucrari mecanice.

1986–1991

Diploma de Inginer

Nivelul 6 CEC

Universitatea Tehnica " Gheorghe Asachi " Iasi , Facultatea de Mecanica, Iasi (România)
Domeniul " Inginerie mecanica/Masini Termice "
Specializarea " Motoare cu Ardere Interna"

2001–2008

Diploma Doctor Inginer

Nivelul 8 CEC

Universitatea Tehnica " Gheorghe Asachi " Iasi , Facultatea de Mecanica, Iasi (România)
-doctorat in "Inginerie Mecanica" ; teza " Contributii la studiul uzurii motoarelor cu ardere interna in
conditii medii si severe de exploatare" .

06/2013

Diploma Didactician
Universitatea " Politehnica", Bucuresti (România)
Stagiu de formare în cadrul Proiectului POSDRU 87/13/S/63709 Calitate, inovare, comunicare în
sistemul de formare continuă a didacticienilor din învățământul superior , in domeniul " Didactica
predarii stiintelor tehnice".

10/2013–05/2014

Certificat formare in blended-learning, tehnologii educationale
moderne si utilizarea tehnologiei informatiei in procesul didactic
Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca (România)
Formare profesionala in cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/60891. , "Şcoală universitară de
formare iniţială şi continuă a personalului didactic și a trainerilor din domeniul specializărilor tehnice şi
inginereşti", DidaTec .

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
1991–1994

asistent cercetare
Universitatea Tehnica " Gheorge Asachi " , Facultatea de Mecanica,Centrul de Cercetare-Dezvoltare "
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Motoare cu Ardere Interna', Iasi (România)
-activitati de cercetare aplicativa si proiectare in domeniul motoarelor cu ardere interna.

1994–1995

preparator
Universitatea Tehnica " Gheorghe Asachi " , Facultatea de Mecanica , Catedra " Motoare cu Ardere
Interna", Iasi (România)
-aplicatii la discipline de specialitate ( Procese si caracterisitici ale motoarelor cu ardere interna;
Constructia si calculul motoarelor cu ardere interna).

1995–2000

asistent
Univeristatea Tehnica " Gheorghe Asachi " Iasi , Facultatea de Mecanica , Catedra " Motoare si
Autovehicule Rutiere", Iasi (România)
-aplicatii la discipline de specialitate ( Procese si caracterisitic ale motoarelor cu ardere interna ,
Calculul si constructia motoarelor cu ardere interna, Incercarea motoarelor cu ardere interna etc).

2000–Prezent

sef de lucrari
Universitatea Tehnica " Gheorghe Asachi " , Facultatea de Mecanica, Departamentul " Inginerie
Mecanica si Autovehicule Rutiere ", Iasi (România)
-titular al disciplinelor " Dinamica autovehiculelor rutiere" , "Combustibili , lubrifianti si materiale
speciale pentru autovehicule rutiere ", " Bazele motoarelor - Dinamica motoarelor cu ardere interna " ,
" Incercarea motoarelor cu ardere interna " (studii de licenta) si " Dinamica avansata a autovehiculelor
" , " Impactul sistemelor de transport asupra resurselor energetice " (studii de masterat).

2003–2006

director tehnic
Hoffer Ltd -reprezentanta Schmitz-Cargobull si Schwarzmuller, Iasi (România)
-managementul activitatilor de intretinere , reparatii , monitorizare tehnica si derularea garantiilor
pentru flote vehicule comerciale grele .

2012–Prezent

expert tehnic judiciar in specialitatea " Autovehicule. Circulatie rutiera"
Ministerul Justitiei, Biroul Local de Expertize Judiciare, Iasi (România)
-activitati de expertizare evenimente rutiere , in regim judiciar.

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Alte limbi străine cunoscute

engleză
germană

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

B2

B2

B1

B1

B2

B1

B1

B1

B1

B2

Discurs oral

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe de comunicare

-abilitati de comunicare dobandite in urma experientei de cadru didactic universitar ;

Competenţe
organizaţionale/manageriale

-bune competente de conducere a colaboratorilor si de organizare a muncii dobandite ca director
tehnic al Hoffer Ltd
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Competenţe dobândite la locul de
muncă

Iulian Agape

-conducerea si organizarea muncii in echipa ;
-mentorat si indrumare activitati de proiectare;
-experienta in utilizarea soft-urilor specifice activitatilor de reconstructia accidentelor rutiere si expertiza
tehnica judiciara in domeniile "Autovehiculelor rutiere " si "Circulatiei rutiere" (PC Crash , MapScenes
etc) ;

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

certificat formare in blended-learning , tehnologii educationale moderne si utilizarea tehnologiei informatiei in
procesul didactic

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Afilieri

-Societatea Inginerilor de Autovehicule din Romania (S.I.A.R.)
-Corpul Expertilor Tehnici din Romania (C.E.T.R.)

Publicaţii

-49 lucrari stiintifice in reviste si volume ale conferintelor;
-11 contracte de cercetare stiintifica;
14 proiecte de management de trafic rutier;
-diverse participari la conferinte nationale si internationale, seminarii, congrese.
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