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Numele şi Prenumele: 

Nagîţ Gheorghe 
Domiciliul 
 Str. Ion Creangă nr. 51, Bloc T4, Et. 7, Ap. 29, Iaşi; 
Data şi locul naşterii: 

03 Mai 1967, Văleni, judeţul Neamţ; 
Pozitie vizata: 

- Membru în comisie sustinere teza de doctorat, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati ; 
Şcolile urmate: 

Liceul de matematică-fizică „Roman Vodă” din Roman absolvit în anul 1985; 
Facultatea de Mecanică, specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, din Institutul 
Politehnic, Iaşi, 1991; 

Poziţii ocupate în învăţământ (activitate didactică): 
1991-1994 - preparator la catedra de TCM, Facultatea de Construcţii de Maşini, susţinerea orelor 
de aplicaţii la disciplinele: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Tehnologii neconvenţionale, 
Proiectarea tehnologică asistată de calculator, Programare şi utilizarea calculatorului, 
Automatizarea şi robotizarea proceselor tehnologice; 
1994-1997 - asistent la catedra de TCM, Facultatea de Construcţii de Maşini si Management 
Industrial susţinerea orelor de aplicaţii la disciplinele: Tehnologia Construcţiilor de Maşini, 
Tehnologii neconvenţionale, Proiectarea tehnologică asistată de calculator, Programare şi utilizarea 
calculatorului, Tehnologii de finisare prin metode electrofizice, Tehnologia presării la rece, 
Tehnologia reparării şi asamblării maşinilor, Modelarea şi optimizarea proceselor tehnologice, 
Bazele creaţiei tehnice; 
1997- 1999 – şef lucrări la catedra de TCM, Facultatea de Construcţii de Maşini si Management 
Industrial susţinerea de ore de curs şi aplicaţii la disciplinele: Bazele creaţiei tehnice, Tehnologii 
neconvenţionale, Tehnologia presării la rece; 
1999 – 2004 – conferenţiar la catedra de TCM, Facultatea de Construcţii de Maşini si 
Management Industrial susţinerea de ore de curs la disciplinele: Bazele proceselor de deformare 
plastică la rece, Tehnologii neconvenţionale, Prelucrării cu energii concentrate, Tehnologia ştanţarii 
şi matriţării de precizie, şi Bazele creaţiei tehnice; 
2004 – prezent – profesor la catedra de TCM, Facultatea de Construcţii de Maşini si Management 
Industrial susţinerea de ore de curs la disciplinele: Bazele proceselor de deformare plastică la rece, 
Tehnologia presării la rece, Bazele creaţiei tehnice, Inovare Tehnologică 

Titluri ştiinţifice: 
Doctor în specializarea Tehnologia Construcţiilor de Maşini, obţinut prin susţinerea tezei 
Contribuţii teoretice şi experimentale privind prelucrarea prin vibrorulare, la data de 23 iulie 1997 
şi obţinând, pe baza avizului CNATDU din 30-31.10.1997 şi aprobata prin Ordinul Ministrului nr. 
5374 din 20.11.1997 diploma cu seria P, Nr. 0006247. 

Conducător de doctorat în Domeniul Inginerie Industrială din Octombrie 2007 – 7 doctorate confirmate; 
Funcţii în învăţământ: 

- Prodecan (2004-2005) 
- Decan (2005 –2016) 
- Director Departament Tehnologia Construcţiilor de Maşini (2016 – prezent) 

Domenii ştiinţifice abordate: 
 Tehnologii de deformare plastică la rece; 
 Tehnologii neconvenţionale; 
 Bazele Creaţiei Tehnice şi Inovare Tehnologică;  
 Planificarea experimentală şi modelarea proceselor tehnologice; 
 Tehnologii de finisare prin aşchiere şi prin metode electrofizice;  
 
 



 
 
 
 
Publicaţii:  

Peste 250 de lucrări ştiinţifice (din care peste 100 în străinătate), la peste de 90 fiind autor unic sau 
prim autor; 
3 brevete de invenţie (2 prim autor); 
16 cărţi (din care 12 în edituri consacrate  cu cod ISSN), la 7 fiind prim sau unic autor; 

Cercetare:  
45 contracte (34 titluri, director sau coordonator la 14 granturi anuale FP6, CNCSIS, CNFIS, 
CEEX, ANSTI, RELANSIN, FP7, PN2, POSDRU) 

Activitate extradidactică în folosul învăţământului:  
consilier pentru credite transferabile între anii 1997-2017 
admiterea în facultate şi repartizarea în cămine a studenţilor între anii 1993-2015;  
coordonator a peste 170 de proiecte de licenţă şi / sau disertaţie;  
referent ştiinţific la 6 cărţi apărute în edituri recunoscute; 
directorul Şcolii Doctorale de la Facultatea de Construcţii de Maşini si Management Industrial a 
Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi până în 2012; 
Am făcut parte din Comitetul Ştiinţific a peste 20 Conferinţe Naţionale şi Internaţionale; 
Am fost Charman la doua conferinţe internaţionale şi am făcut parte din comitetul de organizare a altor 
20; 
Am condus peste 25 lucrări de gradul I în învăţământul preuniversitar; 
Coordonator Erasmus în Facultatea de Construcţii de Maşini si Management Industrial din 1998 până în 
2006. Am încheiat mai multe acorduri în domeniul Socrates. În acest sens, am contribuit la deplasarea a 
peste 150 de studenţi din Facultatea de Construcţii de Maşini si Management Industrial pentru perioade 
între 3 şi 9 luni la Universităţi din Italia, Spania, Portugalia, Franţa, Grecia Germania. De asemenea, 
peste 30 de studenţi din Grecia, Portugalia, Italia, Spania au urmat cursurile la Iaşi în cadrul Programului 
Socrates – Erasmus. În acelaşi timp, peste 20 cadre didactice din străinătate au vizitat Universitatea ca 
Teaching Staf în cadrul relaţiilor de colaborare avute, iar subsemnatul am participat la stagii de predare 
sau de cercetare la Universităţi din Spania, Italia şi Portugalia. Ca urmare a relaţiilor de colaborare avute 
cu aceste universităţi, alte 12 cadre didactice din Facultatea de Construcţii de Maşini si Management 
Industrial au fost făcut stagii de predare în universităţi din Europa. 
Am făcut parte ca membru sau ca preşedinte la peste 20 comisii de licenţă şi disertaţie; 
Am făcut parte din comisiile de promovare didactică. De asemenea, am fost preşedintele unor asemenea 
comisii; 
Am fost referent oficial la peste 25 comisii şi preşedinte a peste 30 comisii de susţinere a unor teze de 
doctorat; 
Am fost membru în comisiile de acordare a patru titluri onorifice de Doctor Honoris Causa sau de 
Membru de onoare a Senatului; 
Am fost ales ca Prodecan (2004) ca Decan (2005, 2008 şi în 2012) al Facultăţii de Construcţii de 
Maşini şi Management Industrial şi ca Director al Departamentului Tehnologia Construcţiilor de 
Maşini (2016-2020); 

 
  
 
Iaşi 25.06.2020 


