Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)

Munteanu T. Florin
Localitatea Valea Lupului, str. Mircea Eliade nr. 32, judeţul Iaşi

Telefon(-oane)

0232 278683

Fax(uri)

0232 237627

E-mail(uri)

Mobil:

0722797272

flmunt@tuiasi.ro
flmunt2007@yahoo.com

Nationalitate

Română

Data naşterii

10.04.1954

Sex

M

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

2000 – prezent
Profesor universitar, conducere doctorat din 2015
Activitate didactică şi de cercetare, management academic
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, B-dul.D. Mangeron nr. 67, cod 700050
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei energetice: Managementul riscului, Fiabilitate
in energetică, Managementul proiectelor
1996 – 2000
Conferenţiar universitar
Activitate didactică şi de cercetare
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, B-dul.D. Mangeron nr. 67, cod 700050
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei energetice: Staţii şi posturi de transformare,
Securitate şi performabilitate în energetică, Partea electrică a centralelor

Perioada

1990 – 1996

Funcţia sau postul ocupat

Şef de lucrări

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

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activitate didactică şi de cercetare
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, B-dul.D. Mangeron nr. 67, cod 700050
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei energetice, cursuri şi aplicaţii practice la
disciplinele:: Fiabilitatea instalaţiilor energetice, Partea electrică a centralelor, Alimentarea cu energie
electrică a consumatorilor industriali
1984 – 1990
Asistent universitar
Activitate didactică şi de cercetare
Unversitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, B-dul.D. Mangeron nr. 67, cod 700050
Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei energetice: activităţi practice de laborator,
proiect şi seminar
1979 – 1984
Inginer energetician

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

Responsabil cu activitatea de mentenanţă a instalaţiilor energetice
Punerea în funcţiune a unor linii de producţie
Combinatul de Utilaj Greu „FORTUS” din Iaşi
Serviciul Mecano – Energetic
Secţia de Întreţinere şi Reparaţii Electrice

Educaţie şi formare
Perioada

2010

Calificarea / diploma obţinută

Manager universitar / Certificat absolvire

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Management strategic universitar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Centrul de educaţie şi formare continuă – CETEX
Naţională
2006

Calificarea / diploma obţinută

Auditor energetic / Certificat de absolvire

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Bilanţ electroenergetic / întocmirea şi analiza bilanţurilor electroenergetice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Centrul de resurse Energie – Mediu / CEREM
Naţională
1999 - stagiu de documentare – specializare

Calificarea / diploma obţinută

Specialist în domeniul calităţii energiei şi fiabilităţii serviciului de alimentare

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Calitatea energiei
Fiabilitatea instalaţiilor electroenergetice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Kingston University, Londra, Marea Britanie
Internaţională
1991 – 1995

Calificarea / diploma obţinută

Studii doctorale / Diplomă de doctor inginer

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Inginerie industrială, fiabilitatea instalaţiilor energetice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Internaţională
1992 – Stagiu de documentare specializare

Calificarea / diploma obţinută

Specialist în domeniul adecvabilităţii şi securităţii reţelelor electrice

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Sisteme electroenergetice
Fiabilitate

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Delft University of Technology, The Netherlands
Internaţională
1987

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de absolvire

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Didactică universitară

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
/ furnizorului de formare

Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala
Perioada

Naţională
1973 – 1979

Calificarea / diploma obţinută

Inginer energetician / Diplomă de absolvire

Discipline principale studiate /
competenţe dobândite

Sisteme electroenergetice
Transportul şi distribuţia energiei electrice
Automatizări şi protecţii prin relee
Maşini electrice

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
/ furnizorului de formare
Nivelul in clasificarea naţionala sau
internaţionala

Naţională

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Româna

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

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs orale

Exprimare scrisă

Limba engleză

C1

C2

C1

C1

C1

Limba franceză

B1

B2

A2

A2

A1

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

Competente şi abilităţi sociale

Spirit de echipă, adaptare la mediu intercultural, putere de convingere, persuasiune, tenacitate în
rezolvarea divergenţelor şi conflictelor

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Managementul resurselor umane, spirit organizatoric, experienţă în managementul proiectelor de

Competenţe şi aptitudini tehnice

Cercetare
Proiectare asistată de calculator, tehnici de modelare şi calcul a fiabilităţii sistemelor, tehnici şi metode
de măsurare şi analiză a calităţii energiei

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Cunoştinţe avansate de utilizare a programelor de uz general: Microsoft Office, Office Project, etc.
precum şi a celor de specialitate: EMTP/ATP, Paladin, ProNet, MEADEP.

Alte competenţe şi aptitudini

- Călătorii cu teme culturale şi istorice
- Fiabilitatea şi calitatea autoturismelor
- Tenis de câmp, handbal.

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare 1. Membru IEEE/PES/IAS din 1996
2. Evaluator ARACIS

3. Activitatea de cercetare este sintetizată astfel:
14 monografii, manuale universitare şi îndrumare;
3 brevete;
10 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor indexate Thomson Reuters;
42 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor indexate în BDI;
50 articole publicate în reviste şi volume ale conferinţelor, naţionale şi internaţionale, neindexate
în BDI;
7 granturi de cercetare din care 3 în calitate de director de proiect şi 4 (2 internaţionale) în
calitate de membru în echipă;
35 de contracte de cercetare cu parteneri economici dintre care 22 în calitate de responsabil
18.01.2016

