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Informaţii personale  

Nume / Prenume Grigore, Jan-Cristian  

Adresă(e) Pitești, Jud. Argeș  
 

Telefon(oane)                                 Mobil: 0727368575 

E-mail(uri) jan_grigore@yahoo.com,  jan.grigore@upit.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 17 martie 1976 
  

Sex M 

Starea civilă Căsătorit 
1 copil 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea din Pitești 
Învățământul superior 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008- în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri la disciplinele: Organe de mașini, Rezistența materialelor 
Conducere lucrări de laborator : Organe de mașini, Rezistența materialelor, Metode numerice, 
Proiectarea asistată de calculator, Infografică. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești,  Departamentul de Fabricație și Management Industrial 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 

Perioada 2004- 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri la disciplinele: Organe de mașini 
Conducere lucrări de laborator : Organe de mașini, Metode numerice, Proiectarea asistată de 
calculator. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Catedra de Mecanică Aplicată  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 

Perioada 2002- 2004 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducere lucrări de laborator : Organe de mașini, Metode numerice, Proiectarea asistată de 
calculator. 
Îndrumare proiect la disciplinele: Organe de mașini, Mecanisme, Mecanisme și Organe de mașini 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Pitești, Catedra de Mecanică Aplicată  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământul superior 
  

Educaţie şi formare  
  

mailto:jan_grigore@yahoo.com
mailto:jan.grigore@upit.ro


Curriculum vitae al lui   
Grigore Jan-Cristian  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană,  

 

Perioada 2000 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe inginerești 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, 110040, Argeş 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, 110040, Argeş 

Perioada Februarie-Mai 2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu de doctorat-Cercetător 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Laboratorul de Ergonomie și Concepție Belfort(Franța)  

Perioada 2000 – 2002 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de MASTER 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Optimizarea constructivă a autovehiculelor(OCA) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, 110040, Argeş 

Perioada 1995 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de inginer diplomat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Proiectare sisteme mecanice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, 110040, Argeş 

Perioada 1990 – 1994 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializarea matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic Zinca –Golescu,  Str. Egalității, Piteşti, Argeș, 

Activitatea 

ştiinţifică  
 

Lucrări didactice carti, culegeri şi/sau indrumare destinate pregatirii studentilor 

 - co-autor la: 
- Mecanisme şi Organe de Maşini – Îndrumar pentru întocmirea lucrărilor de laborator, 
- Îndrumar de practică tehnologică-- Îndrumar pentru întocmirea caietului de practică, 
-Rezistenţa materialelor. Principale solicitări- Note de curs 
-Rezistenţa materialelor. Solicitări și deformații- Note de curs 
-autor la: 
Dinamica mecanismelor cu jocuri. Metodă multicorp- monografie 

Lucrări ştiinţifice Teză de doctorat 2008 
Articole  publicate: peste 45 – articole stiințifice ce au fost publicate in reviste de specialitate, indexate 
în baze de date internaţionale sau lucrari publicate cu ocazia diferitelor congrese și conferințe, din țară 
și străinătate, la care am participat. 

Contracte de cercetare Director de contract de cercetare PD 683/2010, finanțat de UEFISCDI, contract obținut prin competiție 
națională 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiu asupra mecanismelor cu joc 
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Tema Cercetări privind aplicarea metodelor multicorp la analiza dinamică a sistemelor mecanice cu jocuri in 
cuplele cinematice în vederea îmbunatăţirii regimului de funcţionare 
 

  

  

Alte date  

 Elaborarea si publicarea de probleme propuse, încă din ciclu gimanzial in revista «GAZETA 
MATEMATICA»  
 

 Premiu obtinut în 1996 
Concursul Profesional Stintific Studenţesc de -MECANCĂ-``Traian-Lalescu``(mentiune). 
 

 

Premiul cercetarii pe 2009/12.11.2009-acordat de The Romanian Association of Mechanical 
Transmissions 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Muncesc în medii de lucru în care comunicarea este foarte importantă. Deasemeni munca în echipă 
este cheia reuşitei în aceste domenii activitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonare de activitaţii,  este un atuu care îmi oferă o foarte bună recomandare, 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunosc aplicaţiile Microsoft Word şi Microsoft Excel, programe de grafica asistata AutoCAD, 
ProInginer, Adams, Program de simulare Matlab-SimulinK™ 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudini intelectuale: spirit de observaţie, spirit de analiză, intuiţie, bun simţ, imaginaţie creatoare. 
Calităţi: tenacitate, perseverenţă, încredere în mine. 
Aceste aptitudini şi calităţi sunt native. 

 
  

Permis(e) de conducere Categoria A, B, C 
  

Informaţii suplimentare Toate aceste au fost dobandite prin natura activitatii, studiu si documentare individuala 

Membru 
în asociaţii 

tehnico - ştiinţifice 

 
Membru al Asociaţia română de transmisii(ROAMET) – secretar filiala Argeş, 
Membru al Asociaţia Inginerilor din România (AGIR)- – secretar filiala Argeş, 
Membru al Asociaţia Romană de teioria maşinilor şi Mecanismelor (AroTMM); 

 

 

 

Piteşti  2014       Jan-Cristian GRIGORE 
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