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INFORMAŢII PERSONALE Marin Alexandru 

 021-4029.584  

 alexandru.marin@upb.ro 

 https://www.linkedin.com/in/alexandru-marin-87837713/?originalSubdomain=ro 

Adresa Skype: alexandru.marin59 

Sexul Masculin | Data naşterii  | Naţionalitatea Romana  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

Candidat obtinere abilitare in domeniul de studii universitare de 
doctorat: INGINERIE SI MANAGEMENT 

Scrieţi datele (din 1985 pana 2020)  Cadru didactic: profesor din 2007; conferentiar 2001-2007; sef lucrari 1991-2001; 
asistent 1986-1991; din anul 2002, pana in anul  2011, am fost Director al Directiei 
pentru Managementul Activitatii de Cercetare Stiintifica, iar din anul 2008 sunt si 
Responsabil al Serviciului de Inovare si Transfer Tehnologic din UPB 

Univesitatea POLITEHNICA din Bucuresti - UPB (SPLAIUL INDEPENDENTEI, nr. 313, RO-060042) 

▪ Activitate didactica si de cercetare stiintifica in domeniile mecanicii fluidelor, masinilor hidraulice,
sistemelor hidraulice de actionare, comanda si reglare si aplicatiilor industriale cu fluide complexe;
Contributii la structurarea si dezvoltarea activitatii de management-gestiune portofoliu de proiecte,
formarea unui compartiment de transfer tehnologic, valorificarea proprietatii intelectuale si marketing-
ul cercetarii, respectiv de organizare si stimulare a participarii la contracte internationale

Vechime in munca 38 ani, din care 36 ani in Universitatea POLITEHNICA din 
Bucuresti 

Tipul sau sectorul de activitate  Invatamant superior si  cercetare, dezvoltare, inovare, management 
structuri specifice universitatilor antreprenoriale 

Scrieţi datele (de la - până la)  Scrieţi calificarea obţinută 

1991 – 1997, Bucuresti - Romania 
Teza de doctorat, in domeniul: Masini, echipamente, instalatii si actionari hidro-pneumatice, cu Diploma de doctor 
inginer (vezi Anexa 1) 
Titlul tezei: „Contributii la analiza si sinteza regulatoarelor de turatie ale masinilor de forta, cu aplicatie la turbinele 
hidraulice din amenajarile hidroenergetice” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea Politehnica din Bucuresti 

1978 – 1983, Bucuresti - Romania 
Diploma de inginer (vezi Anexa 2) 
Facultatea de Mecanica, Sectia Masini hidraulice si pneumatice, cu competente in proiectarea, tehnologia de 
fabricatie, executia, montajul, exploatarea si intretinerea echipamentelor si sistemelor hidraulice si penumatice 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Institutul Politehnic din Bucuresti 

https://www.linkedin.com/in/alexandru-marin-87837713/?originalSubdomain=ro
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COMPETENΤE PERSONALE 

Limba(i) maternă(e) Romana  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral  

Engleza C2  C2  C2  C2  C2  

Franceza B2  B2  B2  B2  B2  

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  

Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienta profesionala si participarea la conferinte, 
expozitii, targuri de specialitate 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Scrieţi competenţele organizaţionale/manageriale. Specificaţi contextul în care au fost acestea 
dobândite: 

▪ leadership (în prezent, sunt Responsabil al Serviciului de Inovare si Transfer Tehnologic din UPB)

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite:  

▪ o bună cunoaştere a proceselor educationale si specifice cercetarii stiintifice / managementului 
proceselor de protectie si valorificare a activelor necorporale, inovarii si transferului de cunoastere / 
tehnologii 

▪ Coordonare de programe de studii, organizare si coordonare programe de formare continua si
proiecte educationale (POS, ERASMUS, sa):

▪ POSDRU - Bursa de proiecte, ID 62885, Responsabil partener UPB, 2009-2012

▪ POSDRU - Comunitate virtuala interuniversitara pentru stiinta, tehnologie, inovare si valorificare a
proprietatii intelectuale, ID 56872, ETL UPB, 2009-2013

▪ POSDRU - Comunitate virtuala pentru asigurarea calitatii si perfectionarii managementului strategic
si inovativ in universitatie tehnice si compozite, in vederea crestreii relevantei invatamantului superior 
pentru piata muncii -ACADINOV, ID 141884, ETL UPB, 2014-2015

▪ POSDRU - ANTREPRENOR- Idei de afaceri de succes si dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile
Bucuresti-Ilfov si Sud-Vest Oltenia - ID 150650, ETS UPB, 2015

▪ Trainer (formator), cod COR 242319 si 242401 in mai multe proiecte pe tematica transferului de
tehnologie si cunostinte, managementului inovarii, responsabilitate sociala si antreprenoriat, prin
contracte individuale de munca / de colaborare: 2719C / 03.11.2016 cu UPB, in cadrul proiectului
ERASMUS+ „Edu4Society”; nr. 46 / 10.02.2017 cu SC GEA Strategy & Consulting; nr. 92 /
18.04.2017 cu SC ATLAS CORP; nr. 43 / 02.05.2017 cu CIT IRECSON

▪ Titular disciplina „Transfer de tehnologii si valorificarea inovarii”, master UPB, fac. IMST – program
CMP (http://www.imst.pub.ro/Upload/Master/Orar/2018-2019-
sem_I/ORAR_MASTER_CMP_anul_2_sem_I_2018.pdf)

▪ Titular disciplina „Antreprenoriat si managementul afacerilor”, master UPB, fac. IMST – program IC
(http://www.imst.pub.ro/Upload/Master/Orar/SEM_II_-_2017-2018/IC-_anul_I.pdf)

▪ Membru in echipa de mentori ai Centrului de Antreprenoriat UPBizz (http://antreprenoriat.upb.ro/)

https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://www.imst.pub.ro/Upload/Master/Orar/2018-2019-sem_I/ORAR_MASTER_CMP_anul_2_sem_I_2018.pdf
http://www.imst.pub.ro/Upload/Master/Orar/2018-2019-sem_I/ORAR_MASTER_CMP_anul_2_sem_I_2018.pdf
http://www.imst.pub.ro/Upload/Master/Orar/SEM_II_-_2017-2018/IC-_anul_I.pdf
http://antreprenoriat.upb.ro/
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

Data: 06.05.2021 Semnatura: 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

UTILIZATOR 
ELEMENTAR  

UTILIZATOR 
EXPERIMENTAT 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Alte competenţe  Din octombrie 2002, in calitate de Director DMACS – UPB, iar din anul 2011 in calitate de 
Responsabil Serviciu de Inovare si Transfer Tehnologic din UPB, am activitati de: elaborare raporte 
de cercetare interne si externe ale UPB; organizare evaluare activitati centre de cercetare din UPB; 
conceptie si realizare materiale de prezentare ale cercetarii din UPB; participare la conferinte, 
expozitii, seminarii etc. nationale si internationale pe domenii care implica cercetarea stiintifica din 
UPB; organizarea activitatilor aferente cercetarii, ca structura executiva a Departamentului Cercetarii 
Stiintifice din UPB etc. 

Am certificat de formator (vezi Anexa 3). 

Am absolvit curs de Manager de inovare (vezi Anexa 4). 

Am absolvit curs de Broker de tehnologii (vezi Anexa 5). 

Permis de conducere Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi: B 

Utilizarea unei tehnologii didactice moderne – prelegeri Insotite de proiectii video, cu discutii pe 
marginea temelor dificile si cu numeroase aplicatii practice, examinare scrisa si cu discutii orale, pe 
grupuri de studenti, inclusiv pe marginea unor teme elaborate in cadrul unor echipe complementare. 

Din octombrie 2013 sunt IPR Helpdesk Ambassador : 
(https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#Romania) 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
https://www.iprhelpdesk.eu/ambassadorsteam#Romania
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