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Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Irina Severin
33, Avrig str., Bl. 440, ap. 18, 021573, Bucuresti,
Buc
Romania
+40 21 201 07 13; 021 402 9481

Mobile:

+ 40 726 28 38 50

+ 40 21 312 16 82
Irina.severin@upb.ro irina_severin2003@yahoo.com, iseverin@camis.pub.ro
Irina.severin@upb.ro,
Romana
08.03.1964
F

Locul de muncă Prof. univ. dr. ing. Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti / Facultatea de Ingineria si
/ Domeniul ocupaţional Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST) / Dept. Tehnologia Materialelor
Experienţaprofesională
Perioada

Sept 1990 - prezent

Funcţiasaupostulocupat

Prodecan al Facultatii IMST (2016) / Profesor Universitar (2008) / Conferentiar univ. (1999) / Sef Lucrari
(1995) / Asist. univ. (1990)

Activităţişiresponsabilităţi principale

Activitate didactica – titular de disciplina (prezent) cursuri licenta si masterat:
master Advanced Processes
&Quality
Quality Assurance (en, fr), Asigurarea Calitatii Produselor si Serviciilor, Ingineria Calitatii, Legislatia
Protectiei Consumatorului, Sisteme de Management Integrat, Planificarea Calitatii, Legi Comerciale
Europene Inginerie Industriala – fac. IMST – licenta specializarea Ingineria&Managementul
Europene–
Ing
Calitatii,
Industrial Engineering si Filiera de Inginerie in Limbi Straine – Ing. Mecanica, filierele en. si fr. si
masterat fac. IMST, Ingineria Calitatii si Logistica Industriala
Activitate administrativa – din iunie 2016 – prezent,, prodecan responsabil Relatii internationale
i
si
resurse umane, fac. IMST
Cercetare stiintifica – caracterizarea materialelor – fibre optice, materiale compozite; director si / sau
membru in echipe de cercetare granturi nationale si proiecte internationale (24)
(
si managementul
calitatii
Publicatii – carti si / sau capitole in carti (>15),
), articole in jurnale stiintifice internationale (>35),
(>
comunicari la conferinte internationale (>70),
(> 0), rapoarte de cercetare / proiecte nationale si internationale

Numeleşiadresaangajatorului

Universitatea Politehnica din Bucuresti,
Bucures Fac. IMST (www.imst.pub.ro
www.imst.pub.ro), Department Tehnologia
Materialelor - 313, Splaiul Independentei, Bucharest, 060042, Romania (http://tms.pub.ro)
(

Tipulactivităţiisausectorulde activitate

Perioada

Funcţiasaupostulocupat
Activităţişiresponsabilităţiprincipale
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Universitate / invatamant universitar si cercetare stiintifica

In medie 3 luni pe an 2001 - 2013, astfel :
1.05 – 30.06.2013; 1.05 – 30.06.2010; 22.10 – 22.12. 2007; 10.11.2006-10.02.2007;
10.11.2006
15.11.200515.02.2006; 15.11.2004-15.02.2005; 1.11.2003-31.01.2004;
31.01.2004; 1.11.2002-31.01.2003;
1.11.2002
1.09-31.12.2001; 115.12.2000
Profesor invitat / post PAST (prof.
(
univ. cercetator)
Activitate didactica – ingineria calitatii, stiinta materialelor, materiale compozite, mecanica (statica,
dinamica), prelucrari mecanice;
mecanice ref. Prof. Rochdi El Abdi
Cercetare stiintifica – testare / caracterizare fibre optice,, materiale compozite;
compozite ref. Prof. Marcel Poulain
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Numeleşiadresaangajatorului
Tipulactivităţiisausectorulde activitate
Perioada
Funcţiasaupostulocupat
Activităţişiresponsabilităţi principale

Numeleşiadresaangajatorului
Tipulactivităţiisausectorulde activitate
Perioada
Funcţiasaupostulocupat
Activităţişiresponsabilităţi principale

Numeleşiadresaangajatorului
Tipulactivităţiisausectorulde activitate
Perioada
Funcţiasaupostulocupat
Activităţişiresponsabilităţi principale
Numeleşiadresaangajatorului
Tipulactivităţiisausectorulde activitate

Universitatea din Rennes 1 – Dept. Mechanics / Lab. Photonics Materials and Ceramics
Campus Beaulieu, Bat. 10B, Rennes Cedex, 35042, France
Universitate / invatamant universitar si cercetare stiintifica
Martie 2005-prezent
Coordonator Department Control, Nereguli, Asigurarea Calitatii(2005-2013 Asigurarea Calitatii,
Monitorizare, Audit, Evaluare)
Asistenta top management in mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management a
calitatii (cf. ISO 9000:2015 certificat SRAC, incepand cu 2005 si Committed for Excellence EFQM,
2009), evaluare a proceselor si imbunatatire periodica, audit intern calitate –elaborare proceduri,
formalizare procese sistem, audit intern etc.
Realizarea planificarii si coordonarea misiunilor de monitorizare si audit a proiectelorLeonardo da Vinci,
Socrates II, LLP si TiA, Erasmus + (programele europene in domeniul educatiei, formarii profesionale si
tineret)
Elaborare rapoarte si sinteze pentru autoritati ierarhice europene si nationale - CE-DGEAC, MEN, MFP,
ANT etc.
Contributie la programul de lucru (WP) conform termenilor de referinta comunitari si raportarile aferente
Coordonarea urmaririi implementarii proiectelor, evaluarea gradului de risc in implementare, organizator
evenimente internationale, moderator, raportor
ANPCDEFP / Splaiul Independentei 313, Bucuresti, Romania
Administratie publica – Educatie, Formare Profesionala, Problematica Tineret (www.anpcdefp.ro)
Febr 2001-Martie 2005
Director adjunct / Coordonator Department
Coordonarea sarcinilor AN : selectie proiecte Leonardo da Vinci (LdV), informare si statistici, sustinerea
administrativa si contractuala a ciclului de viata al proiectelor, monitorizare proiecte / audit / valorificare,
Coordonarea WP si rapoarte de activitate aferente, promovarea si implementarea programului
comunitar de formare profesionala Leonardo da Vinci;Dezvoltare instrumente monitorizare / esantionare
proiecte
Raportari si sinteze periodice catre CE-DGEAC, Ministerul Educatiei, Ministerul Integrarii Europene,
interventii Comitetul 5
Implementare la nivelul AN a principiilor managementului calitatii – documentare sistem calitate (20042005)
Coordonare proiecte pilot transnationale procedura B (2001-2002)
Centrul National “Leonardo da Vinci”
Administratie publica – Educatie, Formare Profesionala – AN pentru implementarea programului de
formare profesionala “Leonardo da Vinci”
Sept 1987 – Sept 1990
Inginer
Proiectare mecanica hardware
ICE, Felix Computers, Bucuresti, Platforma Ind. Pipera, Romania
Fabrica, proiectare mecanica componente calculatoare, SDV-uri specifice domeniului, stante, matrite de
injectie

Educaţieşiformare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Ian. 1992 – Mai 1997
Doctorat / PhD

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Inginerie, materiale compozite – cercetare stiintifica de performanta

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Univ. Politehnica din Bucuresti – coordonator stiintific Prof. G. Zgura
prezentata la Université Catholique de Louvain, Louvain la Neuve Belgia – ref. Prof. Francis Delannay
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Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională
Perioada
Calificarea / diplomaobținută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelulînclasificareanaţionalăsauintern
aţională
Perioada
Calificarea / diplomaobținută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

ISCED 6
Sept. 1982 – Iul. 1987
Inginer mecanic, ing. zi, media anilor de studii – 9,45 ( anul I - 9,07, anul II – 9, anul III - 9,38, anul IV 9,77, anul V – 10), nota la examenul de diplomă – 10, titlul obţinut – inginer mecanic, specializarea
mecanică fină ; diploma de inginer – Ministerul Învăţământului, seria E nr. 6504 / 3029 / 24 nov. 1987
Institutul Politehnic Bucureşti, Fac. Mecanică, Secţia Mecanică Fină – Echipamente periferice şi tehnică
de calcul
ISCED 5
Sept. 1978 – Iul. 1982
Liceul de Matematică – Fizică “Matei Basarab”, Bucureşti, profilul matematică – fizică, media anilor de
studii – 9,42 ; media la examenul de bacalaureat – 10 ; diploma de bacalaureat - Ministerul
Învăţământului, seria A nr. 3060 / 643 / 5 iulie 1982
Octombrie 2014
Formare continua

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Formator

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Training.Exe – furnizor autorizat de formare

Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Specializare
Martie 2009, Feb 2010
Formare continua

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

EFQM Excellence Assessor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

EFQM Bruxelles

Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Formare postuniversitara
Oct 2006 – Iulie 2007
Formare continua

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Audit financiar si consiliere in afaceri

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

ASE Bucuresti

Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Formare postuniversitara
Iun. - Iulie 2005
Formare continua
Audit de conformitate in institutii publice

Numeleşitipulinstituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Institutul National de Administratie, Bucuresti

Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională

Specializare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Mai - August 1996, Mai – Iulie 1997, Martie1999, Ian – Martie 2000
Formare profesionala (mobilitati) in proiecte europene (Tempus si Leonardo da Vinci)
Caracterizarea materialelor / asigurarea si managementul calitatii / management si tehnologie
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională

Ecole Centrale de Lyon, Franta; University of Liege, Belgia; University of Leicester, UK; University of
Rennes, France
Formare continua / stagii mobilitate

Perioada

Oct. – Dec. 1994

Calificarea / diploma obţinută

Formare continua

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Proiectarea sistemului calitatii si certificare auditori interni

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica din Bucuresti

Nivelulînclasificareanaţionalăsauinter
naţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Formare Post universitara
Sept. 1982 – Iulie 1987
Inginer

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Inginerie si proiectare mecanica, tehnologia mecanicii fine – echipamente periferice si tehnica de calcul

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Politehnica Bucuresti, facultatea Mecanica Fina, specializarea Echipamente periferice si
tehnica de calcul

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 5

Aptitudinişicompetenţeperso
nale
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Romana
Engleza, Franceza

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Niveleuropean (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Ascultare

Citire

Engleza

C1

Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
C1
C1
C1
C1
ntat
ntat
ntat
ntat
ntat

Franceza

C1

Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
Utilizatorexperime
C1
C1
C1
C1
ntat
ntat
ntat
ntat
ntat

(*) Common European Framework of Reference for Languages

Competenţeşiabilităţisociale

Excelenta adaptabilitate la mediu de lucru multicultural si echipe transnationale :
2007 – 2010 coordonare granturi de cercetare stiintifica cu parteneri din Franta, Rep. Coreea,
coordonator si membru in proiecte de cercetare internationala (Belgia, Africa de Sud)
Activitate didactica la nivel universitar si cercetare stiintifica in Romania (27 ani) si in Franta (3 luni pe an
univ., 2000-2013, 3 ani cumulativ)
Activitate curenta de peste 15 ani relationare cu Agentii Nationale si CE DGEAC (Lifelong learning si
Youth in Action programmes si Leonardo da Vinci faza a IIa) si monitorizare in-situ parteneri europeni
Membru al asociaţiilor profesionale: Asociaţia Română pentru Tehnologii Neconvenţionale (ARTN),
Asociaţia Română de Sudare (ARS), Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (20022004 – membru în Consiliul Director), Asociaţia pentru Tehnologii de Fabricaţie Industrială (ATFI);
Centrul Certificare a Personalului (CERTIP); din 2008 membru al SPIE - The International Society for
Optical Engineering, USA – ID 03025062
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Competenţeşiaptitudiniorganizator
ice

Din 2001 – coordonare la nivel middle management si 1 an la nivel top management
Peste 17 ani experienta in project management - coordonator peste 10 granturi / proiecte ca director
sau coordonator tehnic (proiecte internationale)
Organizator conferinte / evenimente – prezentari publice – lector Corint Support Programme (FP5, FP6
peste 120 prelegeri), predare / formare in diferite contexte (inclusiv formare in intreprinderi), moderator,
raportor, panelist, facilitator la evenimente internationale
Presedinte al Consiliului de Apel al SRAC CERT SERV (din 2008)

Competenţeşiaptitudinitehnice

Expert tehnic judiciar, specialitatea Managementul calitatii si Merceologie - Ministerul Justitiei
(http://old.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Expertijudiciari/tabid/160/Default.
aspx) autorizatie No 102/18.05.2010 seria 122/127/147/19042010
Evaluator ARACIS, comisiaStiinteIngineresti II (http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/lista_c/13/)
Expert petermen lung (director calitate) – FSE POSDRU/89/1.5/S/52432, Scoalapostdoctorala de
interes national “BIOTEHNOLOGII APLICATE” cu impact in bioeconomiaromaneasca (SPD-BIOTECH)
– coordonat de USAMV ClujNapoca
Expert pe termen lung (director calitate in echipa Univ. Politehnica Bucuresti) – FSE
POSDRU/86/1.2/S/62885, Bursa de proiecte (www.bursa-proiecte.ro) – coordonat de MEdCTS
Expert pe termen scurt (expert metodologic, sectorul Educatie si administratie, contractat de echipa
Autoritatii Nationale pentru Calificari), POSDRU/93/3.3/S/53132, “Rețeaua Autorităților Competente
pentru Calificările profesionale din România (IMI PQ NET România)”
Expert pe termen scurt (grupul de lucru: inginerie si management) proiect FSE DOCIS 2009-2011
POSDRU 2/1.2/S/2 – coordonat de ACPART
EFQM Assessor (evaluator al Fundatiei Europene pentru Managementul Calitatii, recertificare
pentru modelul 2010), membru in grupul de lucru pentru elaborarea ghidului de implementare a
modelului de excelenta european EFQM 2010 pentru institutii publice si organizatii nonprofitwww.efqm.org – v. assessors
Expert evaluator independent FSE – DMI ref. la educatie, formare profesionala, insertie in piata muncii
(axele 1, 2, 3, 5 si 6) – contract cu European Profiles Grecia, evaluare proiecte grant si strategice
(martie – nov. 2009, august 2010), contract Avensa (2013)
Evaluator CNCSIS 2005 - 2007
Expert independent - Socrates programme (Comenius - 2005), programe cercetare si jurnale stiintifice
2001 – 2003 – expert evaluator DG Research – Directorate L CE, CRAFT MTI
2000-2003 – evaluator INTAS, ID 6720
Evaluator articole ştiinţifice - jurnale internaţionale de specialitate si conferinte internationale
(caracterizare – testare materiale avansate, tehnologii, managementul calitatii)
Abilitatea de a aplica instrumente de evaluare specifice managementului calitatii – in proiecte, activitati
educationale si de formare profesionala
Planificare experimentala si desfasurare campanii experimentale – caracterizare materiale prin testare
mecanica si microscopie, alte tehnici experimentale nedistructive asociate
Stagiu militar, livret seria O nr.33953, din 25.07.1988, sublocotenent

Competenţeşiaptitudini de
utilizare a calculatorului
Permis(e) de conducere

MS Office, Open Office
Mathcad – modelare matematica, prelucrari statistice / cercetare stiintifica
B (Romania), din 1986

Informaţiisuplimentare Referinte la cerere
Premiul Academiei Române „Aurel Vlaicu” (1995) pentru un grup de lucrări de cercetare ştiinţifică
(compozite cu matrice metalica)

Anexe Documente care să releve experienţa profesională, expertiza specifică şi calificarile relevante se
prezintă la cerere

Declar pe proprie raspundere ca informatiile si datele sunt conforme realitatii
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