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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DULUCHEANU Constantin 

Adresa Str. Morii, nr.108, 727528, Sfântu Ilie - Şcheia, jud. Suceava 

Telefon +40230216147/212   

Fax +40230523743 

E-mail dulu@usm.ro 
  

Nationalitate Română 
  

Data naşterii 20.01.1960 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2019 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert monitorizare/realizare indicatori specifici, cod 242104, proiectul POCU/379/6/21/123847 
„Excelență academică și valori antreprenoriale – sistem de burse pentru asigurarea oportunităților de 
formare și dezvoltare a competențelor antreprenoriale ale doctoranzilor și post doctoranzilor – 
ANTREPRENORDOC” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de implementare a proiectului: dezvoltare de teme multidisciplinare, întocmire rapoarte de 
monitorizare interna proiect, analize îndeplinire rezultate si indicatori, organizare întâlniri schimb de 
experienţă etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, cercetare, învăţământ superior 
  

Perioada 2019 - 2020 

Funcţia sau postul ocupat Lector/Mentor – Inițiere în antreprenoriat, Proiect ROSE – Proiectul privind Învățământul Secundar 
Titlu subproiect: ”Știință și Tehnologie Adaptate la Realitățile Tinerilor” – START, Acord de Grant Nr. 
AG 172/SGU/NC/II din 10.09.2019 încheiat între MEN – UMPFE și USV (FIM) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de implementare a proiectului, organizare întâlniri schimb de experienţă etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, cercetare, învăţământ superior 
  

  

Perioada 2019 - 2020 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător, proiectul „Excelență în cercetare avansată, leadership în inovare și brevetare pentru 
dezvoltarea universității și regiunii” - EXCALIBUR 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Cercetare în știința materialelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, cercetare, învăţământ superior 
  

  

Perioada 2014 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat  Expert învăţământ (Expert pe termen scurt), COR 235104, proiectul POSDRU/159/1.5/S/138963 
„Performanţă sustenabilă în cercetarea doctorală si post doctorală – PERFORM” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de implementare a proiectului: dezvoltare de teme multidisciplinare, întocmire rapoarte de 
monitorizare interna proiect, analize îndeplinire rezultate si indicatori, organizare întâlniri schimb de 
experienţă etc. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, cercetare, învăţământ superior 
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Perioada 2014 - 2020 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator „Centrul de transfer tehnologic şi companii spin-off” 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţilor de transfer tehnologic, de înfiinţare şi dezvoltare a companiilor spin-off 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare, învăţământ superior 
  

Perioada 2021 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar (Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare, predare cursuri şi aplicaţii la disciplinele: „Ştiinţa şi ingineria materialelor”, 
„Tratamente termice” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Invăţământ superior 
  

Perioada 1996 - 2021 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări (Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare, predare cursuri şi aplicaţii la disciplinele: „Materiale şi tehnologii”, „Materiale 
mecatronice”, „Microtehnologii în mecatronică”, „Tratamente termice”, Ştiinţa şi ingineria materialelor”, 
„Economie generală”, „Calitologie şi protecţia consumatorilor”, „Managementul intreprinderilor mici şi 
mijlocii” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Invăţământ superior 
  

Perioada 1992 - 1996  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (Facultatea de Inginerie Mecanică) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare, susţinere aplicaţii la disciplinele: „Tehnologie generală”, „Tratamente termice”, 
„Tehnologia materialelor”, „Materiale în industria mecanică”, „Tehnologii de prelucrare la cald”, „Ştiinţa 
materialelor”, „Ştiinţa şi tehnologia materialelor” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Invăţământ superior 
  

Perioada 1991 - 1992 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar suplinitor (Facultatea de Inginerie Mecanică) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Activităţi de cercetare, susţinere aplicaţii la disciplinele: „Tehnologie generală”, „Tratamente termice”, 
„Tehnologia materialelor”, „Materiale în industria mecanică” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, str. Universităţii, nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Invăţământ superior 
  

Perioada 1989 - 1991  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat (Facultatea de Inginerie) 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinere aplicaţii la disciplinele: „Tehnologie generală”, „Tratamente termice”, „Tehnologia 
materialelor”, „Ştanţarea şi matriţarea la rece” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava/Institutul de Invăţământ Superior Suceava, str. Universităţii, 
nr.13, 720229, Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie, Invăţământ superior 
  

Perioada 1989 - 1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer, şef-adjunct compartiment C.T.C. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activităţilor de asigurare şi control a calităţii produselor 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Reparaţii Auto Suceava (SPIT Bucovina după 1989) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonarea activităţilor de asigurare şi control a calităţii produselor turnate, tratate termic, deformate 
plastic şi a celor destinate exportului 

  

Perioada 1988 - 1989 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Proiectare tehnologică 
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Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Reparaţii Auto Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare tehnologică în tratamente termice şi turnătorie 
  

Perioada 1985 - 1988 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conform programului fiecărui an de stagiatură 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea de Reparaţii Auto Suceava 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conform programului de stagiatură 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare a competenţelor profesionale (program postuniversitar de formare şi dezvoltare 
profesională continuă) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Blended-learning şi tehnologii educaţionale moderne pentru învăţământul universitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

  

  

Perioada 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat in „Quality Management representative” 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TUV Thuringen (Germania) 

  

Perioada 2006 - 2008 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul integrat al calităţii, al mediului, al sănătăţii şi securităţii în muncă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

  

Perioada 2004 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută Master 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Managementul firmelor de comerţ, turism şi servicii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava 

  

Perioada 1992 - 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe tehnice (specializarea „Deformări plastice şi tratamente termice”) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cercetare avansată în ştiinţa materialelor metalice și tratamente termice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

  

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută Formare în învăţământ, Programul TEMPUS 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Materiale pentru electronică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Kent at Canterbury, Marea Britanie 
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Perioada 1980 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Inginer (specializarea „Prelucrări metalurgice”) 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Competenţe în domeniu „tratamentelor termice şi al deformărilor plastice la cald” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Galaţi, Facultatea de Mecanică 

  

Perioada 1975 - 1979 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 

Discipline principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică - fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică-fizică nr.1/Liceul teoretic nr.2 „Mihail Kogălniceanu” Galaţi 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) străină(e) Engleză, Rusă 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba englexă  B1 Nivel de bază B1 Nivel de bază A2 Nivel intermediar A2 Nivel intermediar B1 Nivel de bază 

Limba rusă  A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv A1 Nivel introductiv 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - 2008 - prezent: secretar de general de redacţie la revista „TEHNOMUS – New Technologies and 
Product in Machine Manufacturing Technologies”, indexată în bazele de date ”EBSCO HOST” „INDEX 
COPERNICUS”, „ULRICHS”; 
- 2008 - 2011: membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management; 
- 2014 – 2020: Coordonator „Centrul de transfer tehnologic şi companii spin-off”, Universitatea „Ștefan 
cel Mare” din Suceava; 
- 1991 - 2021: membru în comitetele de organizare ale conferinţelor „TEHNOMUS”, Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; 
- 2019 – 2021: membru în comitetul de organizare al International Conference on Manufacturing 

Engineering and Processes – ICMEP (Praga – 2019, Budapesta – 2020, Singapore – 2021). 
  

Permis de conducere Categoria B, din 1981. 

 
 
15.03.2021         Conf.dr.ing. Constantin DULUCHEANU 
 
 


