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Informaţii personale  

Nume / Prenume IACOMI V. DOINA TITINICA  

Adresă(e) Ştefăneşti, Argeş, Şoseaua Naţională nr.93 

Telefon(oane) 0745015435   

Fax(uri)  

E-mail(uri) doina.iacomi@upit.ro; doinaiacomi@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 29 septembrie 1952 
  

  
  

Locul de muncă /  
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Piteşti 
Învăţământ superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri la disciplinele Scule aşchietoare, Tehnologia Fabricării Produselor, Cercetare 
operatională, Metode şi Instrumente de Management Industrial; conducere lucrări de laborator şi 
proiect la disciplinele Scule aşchietoare, Cercetare operaţională, Metode şi Instrumente de 
Management Industrial; conducere proiecte şi lucrări de diplomă/disertaţie, participări în comisii de 
finalizare studii, participări în comisii de ocupare posturi didactice, comisii de susţinere examene şi 
referate doctorat, conducere lucrări grad I, participări în comisii de examene de definitivat, gradele I şi 
II  în învăţământul preuniversitar. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 

Perioada 1990 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, conducere lucrări de laborator şi proiect, conducere proiecte de 
diplomă, participări în comisii de finalizare studii, îndrumare studenţi, conducere activitate de practică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare  

Perioada 1981 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, conducere lucrări de laborator şi proiect, conducere proiecte de 
diplomă, îndrumare studenţi, conducere activitate de practică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi de cercetare 

Perioada 1977 - 1981 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar – Secţia Sculărie Autoturisme 

Activităţi şi responsabilităţi principale Proiectare scule aşchietoare, verificatoare şi dispozitive de control 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Autoturisme Piteşti 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie industrială 
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Activitate ştiinţifică  

Domenii si teme de cercetare abordate 
Prelucrarea prin aşchiere a materialelor, tehnologii de deformare plastică volumică la rece a profilelor 
şi danturilor, optimizarea sculelor aşchietoare. 

Publicaţii ştiinţifice 
Peste 80 articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate, peste 50 de articole 
publicate în volumele unor sesiuni ştiinţifice internaţionale/naţionale. 

Publicaţii didactice şi de specialitate 5 manuale didactice, un ghid de proiectare, 5 îndrumare de laborator 

Contracte/granturi de cercetare 3 contracte in calitate de director, 7 contracte în calitate de membru în echipa de cercetare. 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada Noiembrie 2013 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea şi conştientizarea cadrelor didactice universitare în asigurarea calităţii în învăţământul la 
distanţă  

Perioada Iunie 2011 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Formarea cadrelor didactice universitare şi a studenţilor în domeniul utilizării unor instrumente 
moderne de predare-învăţare-evaluare pentru disciplinele matematice, în vederea creării de 
competenţe performante şi practice pentru piaţa muncii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 FACULTATEA DE MATEMATICA-INFORMATICA UNIVERSITATEA DIN PITESTI 

Perioada Martie – aprilie 2009, martie – aprilie 2010 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologii de fabricare a pieselor mecanice / Scule şi sisteme de scule pentru centre de prelucrare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Uzina Mecanică DACIA - RENAULT 

Perioada Aprilie 2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Gestiunea integrată a întreprinderii / Utilizarea aplicaţiei de tip ERP, MFP/PRO 8.5F 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CRESCENDO Internaţional SRL, reprezentanta în România a firmei QAD din Carpinteria California 
(SUA) 

Perioada Mai 2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Nanotehnologiile în România şi în cadrul programului FP6.  

Proiectarea şi managementul proiectelor europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti, Centrul de Tehnologii Avansate şi Nanomateriale (CTANM – 
UPB) 

Perioada 1999 - 2000 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Implementarea si gestionarea Sistemului calitatii in invatamantul superior 

Calificarea / diploma obţinută Profesionist – manager sistem calitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Direcţia Generală pentru Invăţământ Superior din M.E.N. 

Perioada 1989 - 1998 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Prelucrarea danturilor prin deformare plastică la rece 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Inginerie Industrială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica din Bucureşti 

Perioada 1972 - 1977 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 

Calificarea / diploma obţinută Inginer TCM 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea Tehnologia Construcţiilor de Maşini 
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Perioada 1968 - 1972 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil real 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Mihai Eminescu, Constanţa 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

 
Limbi străine cunoscute 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
C1 

Utilizator 
experimentat 

Limba engleză  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, abilităţi de comunicare, adaptabilitate la situaţii noi, capacitate de relaţionare 
dobândite în activitatea didactică şi de cercetare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Iniţiativă, bun organizator, capacitate de a lua decizii, abilităţi în planificarea activităţii, abilităţi de 
analiză şi sinteză, abilităţi în aplicarea şi respectarea regulilor, capacitate de gestionare corectă a 
timpului de realizare a unei sarcini. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare programe, maşini şi aparate specifice concepţiei proceselor şi echipamentelor de prelucrare  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Utilizarea instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) 

  

  

Informaţii suplimentare   Membru al Societăţii Inginerilor de Automobile din România (SIAR) 
 

  Membru în Senatul Universităţii din Piteşti, Presedintele Comisiei pentru Controlul Asigurării Calităţii 
 

  Membru în Consiliul Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie 
 

  Prodecan al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie (martie 2000 – martie 2012) 

 
 
 
 20.01.2014 
         conf.dr.ing. Iacomi Doina Titinica 


