Curriculum Vitae

INFORMAŢII
PERSONALE

DĂNĂILĂ Vanda - Ligia
Str. Ciurchi, nr.123, bl. E3, sc. C, et. 2, ap. 2, cod poștal 700369, Iași,
România
0232 278 688 int. 2529
0040 726 332 512
wdanaila@gmail.com, vanda.danaila@tuiasi.ro
Sexul Feminin | Data naşterii 24/04/1961 | Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
febr. 1996 – prezent

Şef de lucrări
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Bd-ul D. Mangeron nr. 67,
cod poștal 700050, Iași, România, www.tuiasi.ro
Activități didactice la disciplinele geometrie descriptivă (în limba română şi în
limba engleză), desen tehnic industrial, desen tehnic pentru construcţii (în
limba română şi în limba engleză), grafică asistată de calculator (în limba
română şi în limba engleză).
Educație și cercetare

oct. 1990 – febr. 1996

Asistent universitar
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Bd-ul D. Mangeron nr. 67,
cod poștal 700050, Iași, România, www.tuiasi.ro
Activități didactice la disciplinele geometrie descriptivă (în limba română şi în
limba engleză), desen tehnic industrial, desen tehnic pentru construcţii (în
limba română şi în limba engleză), grafică asistată de calculator (în limba
română şi în limba engleză).
Educație și cercetare

nov. 1989 – oct. 1990

Asistent universitar suplinitor
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Bd-ul D. Mangeron nr. 67,
cod poștal 700050, Iași, România, www.tuiasi.ro
Activități didactice la disciplinele geometrie descriptivă, desen tehnic
industrial.
Educație și cercetare

sept. 1988 – nov. 1989

Inginer proiectant
Combinatul de Utilaj Greu Iași, România
Proiectarea de instalaţii termice industriale
Industrie grea

sept. 1986 – sept. 1988

Inginer stagiar
Întreprinderea Mecanică Vaslui, România
Elaborarea tehnologiilor pentru diverse produse industriale
Industrie constructoare de maşini

sept. 1985 – sept. 1986

Inginer stagiar
Fabrica de Utilaj pentru Construcţii Negreşti, jud. Vaslui, România
Elaborarea tehnologiilor pentru diverse produse industriale
Industrie constructoare de maşini
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1991 - 1999

1980 - 1985

Doctor în științe tehnice
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Competențe privind tehnologii și utilaje pentru deformări
plastice prin metode neconvenționale
Inginer mecanic
Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași
Utilaj tehnologic

COMPETENŢE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
Alte limbi străine cunoscute

Română
ΙNŢELEGERE
Ascultare

Limba engleză

C2

Limba franceză

C2

VORBIRE
Participare la
Citire
Discurs oral
conversaţie
C2
C1
C1
Utilizator experimentat
C2
C1
C1
Utilizator experimentat

SCRIERE

C1
C1

Competenţe de comunicare ▪ Competențe de comunicare, relaţionare și adaptare la mediul social național
și internațional cu aptitudini organizatorice și de leader dobândite prin
experienţa didactică și prin participarea/organizarea la/de conferinţe de
comunicări ştiinţifice internaţionale.
Competenţe
▪ Competențe organizatorice dobândite prin educație, perfecționare și
organizaţionale/manageriale practică efectivă ca membru în proiecte, contracte și granturi naționale.
Competenţe dobândite la ▪ Competențe inginerești în domeniul ingineriei mecanice, utilajelor
locul de muncă
tehnologice, instalațiilor de ridicat și transportat, instalațiilor termice
industriale, utilajelor și tehnologiilor de deformare plastică prin metode
neconvenționale.
▪ Competențe inginerești de proiectare și de elaborare a tehnologiilor de
produse industriale.
▪ Aptitudini de evaluare în cercetare și educație.

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE
Procesare
a
informaţiei

Comunica
re

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvare
a de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
independent

Programe de grafică inginerească (AutoCAD, GRAITEC), programe din gama
Microsoft Office
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Alte competenţe
Permis de conducere

Competențe în domeniul modelării matematice a proceselor fizice ce stau la
baza tehnologiilor.
B

INFORMAŢII
SUPLIMENTARE
Membru al Societăţii Române de Grafică Inginerească (SORGING).
Membru în Consiliul Departamentului de Comunicare Grafică în legislaturile
2012 – 2016, 2016 – 2020, 2020 - 2024
Membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului în
perioada 2019 - 2020
Autor/prim autor:
Co-autor:
Autor/co autor:
Autor/co-autor:




Contracte



1 carte publicată în străinătate
4 cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS
1 carte publicată pe web
4 cărți publicate în edituri recunoscute CNCSIS
3 cărți publicate pe plan local
30 articole publicate, din care:
2 în reviste publicate în străinătate
6 în reviste indexate BDI
11 în reviste din Romania recunoscute CNCSIS
11 în volumele conferinţelor ştiinţifice din România
6 din care:
2 granturi de cercetare națională
4 contracte de cercetare națională

ANEXE
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