
Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stanescu Aurelian-Mihai 

Adresă(e) 30, Bld. Colentina, Bucuresti, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: +40723640820 

Fax(uri) +40213113241 

E-mail(uri) amstanescu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 15.07.1944 
  

  

  

  
  

Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducator doctorat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactica si de cercetare stiintifica privind ingineria sistemelor automate 

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi de conducere pentru roboti industriali 

 Conceperea de structuri avansate pentru conducerea a sistemelor CIM (Computer 
Integrated Manufacturing),  

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi pentru modelarea si supervizarea sistemelor cu 
evenimente discrete 

 Dezvoltarea unor noi metodologii de proiectare integrata in inginerie concurenta, 
metodologii de proiectare a arhitecturilor. 

 Dezvoltarea de noi metodologii de management proiect 

 Elaborarea de modele de referinta pentru EE/VE/VO 

 Dezvoltare arhitecturi ICT/VE/VBE/VO 

 Integrare medii ICT/platforme EU cu proprietati Interoperabile 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 313, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1993 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactica si de cercetare stiintifica privind ingineria sistemelor automate 

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi de conducere pentru roboti industriali 

 Conceperea de structuri avansate pentru conducerea a sistemelor CIM (Computer 
Integrated Manufacturing),  

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi pentru modelarea si supervizarea sistemelor cu 
evenimente discrete 

 Dezvoltarea unor noi metodologii de proiectare integrata in inginerie concurenta, 
metodologii de proiectare a arhitecturilor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 313, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 

Perioada 1990 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactica si de cercetare stiintifica privind ingineria sistemelor automate 

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi de conducere pentru roboti industriali 

 Conceperea de structuri avansate pentru conducerea a sistemelor CIM (Computer 
Integrated Manufacturing),  

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi pentru modelarea si supervizarea sistemelor cu 
evenimente discrete 

 Dezvoltarea unor noi metodologii de proiectare integrata in inginerie concurenta, 
metodologii de proiectare a arhitecturilor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 313, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 
  

Perioada 1968 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar/ sef de lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactica si de cercetare stiintifica privind ingineria sistemelor automate 

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi de conducere pentru roboti industriali 

 Conceperea de structuri avansate pentru conducerea a sistemelor CIM (Computer 
Integrated Manufacturing),  

 Conceperea de noi metodologii si algoritmi pentru modelarea si supervizarea sistemelor cu 
evenimente discrete 

  Dezvoltarea unor noi metodologii de proiectare integrata in inginerie concurenta, 
metodologii de proiectare a arhitecturilor. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Politehnica din Bucuresti, Splaiul Independentei, Nr. 313, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1971-1976 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat in automatica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic Bucuresti 

Perioada 1962-1967 

Calificarea / diploma obţinută Licenta media 9.82 (sef de promotie) bursa republicana: 1965/66/67 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Automatica si Calculatoare 

Perioada 1958-1962 

Calificarea / diploma obţinută Examen de bacalaureat 9.55 (sef de promotie) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul nr.7 "I.L.Caragiale", Bucuresti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 
         Utilizator 

experimentat C2 
         Utilizator 

experimentat C2 
         Utilizator 

experimentat C2 
         Utilizator 

experimentat C2 
         Utilizator 

experimentat 

Italiana  B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent 

Franceza  B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

independent B2 
         Utilizator 

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

  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Director de proiect in peste 32 proiecte nationale 

 Coordonator partener in 11 proiecte internationale 

 Coordonator a 7 teze de doctorat 

 Membru in comitetul international de organizare a conferintelor „ICE 1997 - 2006 Concurrent 
Enterprising”, INCOM, MCPL-IFAC, EI2N 

  

  

  

Alte competenţe şi aptitudini  Evaluator proiecte CNCSIS 

 Evaluator proiecte Academie 

 Evaluator proiecte RELANSIN 

 Membru comisia europeana Information Society&Media/ RFID- Enterprise Networking 2005-
prezent 

 Membru in urmatoarele asociatii profesionale: Societatea Romana de Automatica si Informatica 
Tehnica, Societatea Romana de Inginerie Concurenta afiliata la European Society of 
Concurrent Engineering (Vicepresedinte), Societatea Romana de Mecatronica, International 
Federation of Automatic Control [national representative tehnical comittee TC.5.3 (1980-2008)], 
European Society of Concurrent Engineering 

 
  

 
 
Data: Ianuarie 2017       Semnatura 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

