INFORM
MAŢII PERSON
NALE

TIG
GĂNESCU Tudor-Viorrel
Strada Sabinnelor, nr.98, București,
B
seector 5, Rom
mânia

v
viorel.tigane
escu@mta.ro

Genull Masculin | Datta naşterii 19/07
7/1971 | Naţionaalitatea Română
EXPERIENŢ
ŢA PROFESION
NALĂ
Peerioada
Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale

Peerioada
Funcţia sau postul ocupat
Peerioada
Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale

Peerioada
Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat

2016 - prezent
Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Proreector pentru relații
r
interuniiversitare







Membru înn Consiliul de Addministraţie
Managemeentul activităţilor de cooperare unniversitară internaaţională şi naţionnală
Coordonaree activităţi de moobilităţi internaţioonale
Coordonaree activităţi cu insstituţii din UE şi NATO
N
(EDA, ST
TO, NCIA)
Coordonaree activităţi cu uniiversităţi militaree din străinătate
Activităţi didactice
d
(cursurii/seminarii/laboraatoare) conform repartiţiei sarcinnilor didactice, activităţi
a
de
cercetare şttiinţifică, îndrum
mare ştiinţifică stu
udenţi licență, masteranzi,
m
cursaanţi la întocmireaa lucrărilor
de licenţă, de
d dizertație și dee absolvire, mem
mbru în comisii de
d indrumare la doctorat,
d
presedinnte comisii
susținere puublică teze de dooctorat, participarre la activităţi ştiiinţifice naţionalee şi internaţionalee)
febr. 2017
2
- prezent

Profeesor universittar
2014 - 2016
Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Proreector pentru cerrcetare științificcă și studii docttorale








Preşedintelee Consiliului Ştiiinţific al Academ
miei Tehnice Miliitare
Preşedintelee Comisiei de Sttandardizare
Membru înn Consiliul de Addministraţie
Şeful comissiei didactice de Muniţii, armameent, Explozivi şi Pulberi
Managemeent cercetare ştiinnţifică şi studii do
octorale
Coordonaree activităţi de cerrcetare desfăşuraate la nivel institu
uţional
Coordonaree şi organizaree activităţi de cercetare ştiinţiifică, în conforrmitate cu regleementările,
instrucţiuniile şi normativelee în vigoare

Coordonaree activităţi de coooperare cu agenţii economici, altee instituţii din ţarăă şi străinătate

Activităţi didactice
d
(cursurii/seminarii/laboraatoare) conform repartiţiei sarcinnilor didactice, activităţi
a
de
cercetare şttiinţifică, îndrum
mare ştiinţifică stu
udenţi licență, masteranzi,
m
cursaanţi la întocmireaa lucrărilor
de licenţă, de dizertație și de absolvire, înndrumător de stuudii, membru înn comisii de inddrumare la
n
şi internnaţionale
doctorat , participare la activvităţi ştiinţifice naţionale
2007 - 2017
Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Confe
ferenţiar univerrsitar



Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale



Peerioada
Numeele şi adresa angajaatorului

01.11..2006 - 15.01.2008
Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale
Peerioada
Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat

Peerioada

Funcţia sau postul ocupat

Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat

Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat

Numeele şi adresa angajaatorului
Funcţia sau postul ocupat

Peerioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi didactice
d
(cursurii/seminarii/laboraatoare) conform repartiţiei sarcinnilor didactice, activităţi
a
de
cercetare şttiinţifică, îndrum
mare studenţi licennță, masteranzi, cursanţi la întoccmirea lucrărilor de licenţă,
de dizertațiie și de absolvvire, îndrumător de studii, partiicipare la activittăţi ştiinţifice naţionale
n
şi
internaţionaale.

2004 - 2005
Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Asistent universitar


Activităţi didactice
d
(cursurii/seminarii/laboraatoare) conform repartiţiei sarcinnilor didactice, activităţi
a
de
cercetare şttiinţifică, îndrum
mare studenţi licennță, masteranzi, cursanţi la întoccmirea lucrărilor de licenţă,
de dizertațiie și de absolvvire, îndrumător de studii, partiicipare la activittăţi ştiinţifice naţionale
n
şi
internaţionaale.

2000 – 2004
Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Şefull laboratorului de
d Muniţii, Expplozivi şi Chim
mie


Activitate didactică
d
şi de cerrcetare ştiinţificăă

1998 – 2000
Arsennalul armatei Buccuresti

Coorddonator de prog
grame de cerceetare-dezvoltarre



Coordonarre de programe de cercetare-deezvoltare
Coordonarre şi execuţie activităţi de teestare produse militare (racheete antiaeriene,, rachete
antitanc, tuunuri, substanţee explozive şi co
ombustibili de rachete)
r

1997 - 1998
U. Em
m. Ploieşti

Cerceetător ştiinţific


Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale

Numeele şi adresa angajaatorului

Activităţi conform
c
atribuțiiilor membrilor coonsiliului facultăț
ății



Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale

Peerioada



Lectoor universitar

Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale
Peerioada

membru în Consiliul Faculttăţii de Mecatronnică şi Sisteme Inntegrate de Armaament;

Acadeemia Tehnică Miilitară, Bd. Georgge Coșbuc nr.39--49, sector 5, Buccurești, www.mtta.ro

Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale

Peerioada



2005 - 2007

Activităţi şi rresponsabilităţi prinncipale

Numeele şi adresa angajaatorului

Activităţi didactice
d
(cursurii/seminarii/laboraatoare) conform repartiţiei sarcinnilor didactice, activităţi
a
de
cercetare şttiinţifică, îndrum
mare studenţi licennță, masteranzi, cursanţi la întoccmirea lucrărilor de licenţă,
de dizertațiie și de absolvvire, îndrumător de studii, partiicipare la activittăţi ştiinţifice naţionale
n
şi
internaţionaale.
Activitati de
d predare cursurii pentru pregatirre personal execu
utare trageri cu raachete antigrindin
na
Activitati de
d predare cursurii pentru pregatirre pirotehnisti

Activitate de
d cercetare - dezzvoltare , testare evaluare
e

05/19996 – 12/1996
UM 01536,
0
Ploiesti (R
România)

Inginner ATAM

EDUC
CAŢIE ŞI FORM
MARE
Perioada
P

2009

ficat de absolviree Curs de formattor
Calificarea / diploma ob
bţinută Certifi

Disciplinele principale studiate Pregătirea formării, realizarea activităţii de formare, evaluarea participanţilor la formare şi aplicarea de
/ competenţe profesionale metode/tehnici speciale de formare
dobândite
Perioada 2009

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de manager proiect
Disciplinele principale studiate Management de proiect
/ competenţe profesionale
dobândite
Perioada 10/2005–12/2005

Numele şi tipul instituţiei de Academia Tehnică Militară, Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs ”Managementul sistemelor tehnice pentru ofiţeri ingineri în domeniul Artilerie”
Disciplinele principale studiate Management militar/conducerea activităţilor logistice
/ competenţe profesionale
dobândite
Perioada 2005

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Academia Tehnică Militară, Bucureşti

Diplomă de doctor în domeniul ”Inginerie Mecanică” cu disticţia Cum laudae
Titlul tezei: „Contribuţii la studiul performanţelor sistemelor balistice de calibru mic, cu sisteme de gestiune a
bazelor de date şi sisteme expert”
ISCED 6, Pregătire prin doctorat

Perioada 2002-2005

Numele şi tipul instituţiei de Academia Tehnică Militară, Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Disciplinele principale studiate Pregătire prin doctorat în domeniul Inginerie mecanică, subdomeniul sisteme balistice
/ competenţe profesionale
dobândite
Nivelul în clasificarea naţională ISCED 6, Pregătire prin doctorat
sau internaţională
Perioada 2003

Numele şi tipul instituţiei de ECDL România SA
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire curs ”Examinator autorizat ECDL”
Disciplinele principale studiate Organizarea şi participarea la sesiunile de testare ECDL în vederea respectării standardelor ECDL
/ competenţe profesionale
dobândite
Perioada 1993

Numele şi tipul instituţiei de Academia Tehnică Militară, Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire Curs de artificier şi pirotehnist
Disciplinele principale studiate Pirotehnist si artificier
/ competenţe profesionale
dobândite
Perioada 09/1991-08/1996

Numele şi tipul instituţiei de Academia Tehnică Militară, Facultatea de Armament, Rachete şi Muniţii, Bucureşti
învăţământ / furnizorului de
formare
Calificarea / diploma obţinută Inginer/Diplomă de licenţă - Specializarea Explozivi, pulberi şi combustibili speciali
Nivelul în clasificarea naţională ISCED 5 (învăţământ superior)
sau internaţională
Perioada 1985-1989

c Mare” Cimpuulung Moldovennesc
Numele şi tipul institu
uţiei de Liceul Militar „Stefan cel
mânt / furnizoruului de
învăţăm
foormare
mă de Bacalaurreat
Calificarea / diploma ob
bţinută Diplom
D 3 (învăţământ liceal)
Nivelul în clasificarea naţţională ISCED
sau internaţţională
COMPET
TENŢE PERSON
NALE
Limba(i) mateernă(e)

Româână

Alte liimbi străine cunooscute

ΙNΤEL
LEGERE

Ascultare

En
ngleză
Fraanceză

VORBIR
RE

Citire

Participarre la conversaţie

SCRIE
ERE

Discurs oral

B2

B
B2

B2

B2

B2

B1

B
B1

B1

B1

B1

Nivelurri: A1/A2: Utilizatorr elementar - B1/B22: Utilizator indepenndent - C1/C2: Utiliizator experimentat

Compettenţe şi abilităţi sociale
s
Coompetenţe şi aptiitudini
organizaatorice

Permis de condducere

Exceleentă capacitate de
d comunicare doobândită în urmaa experienţei ca profesor,
p
cercetătoor, manager
Capaccitate de reprezenntare instituţionallă obţinută în urm
ma colaborării cu
u instituţii din ţarră şi din străinătat
ate
p
de ceercetare ştiinţificcă şi prin funcţiiile ocupate
Aptituudini managerialle dobândite priin coordonarea proiectelor
(Proreector pentru relattii interuniversitaare, Prorector peentru cercetare sttiințifică și studiii doctorale, Șefuul comisiei
didacttice de Muniții, Armament,
A
Expllozivi și Pulberi, Sef de laborator )

Categgoria B

INFORMAŢ
ŢII SUPLIMENT
TARE


10 cărți, 60 de lucrari stiintiffice (18 articole indexate
i
ISI/BD
DI, 43 lucrări prezzentate la conferrințe si in
volume de specialitate;



62 de proiecte de cercetare stiintifica,
s
Directtor de proiect în cadrul a peste 122 proiecte de cerccetare și
membru al echipelor de prooiect (50 proiectee);

Afilieri
A






Președinte Asociația
A
inginerrilor militari
Membru So
ocietatea de Detoonica
Membru ASME - The Ameerican Society off Mechanical Enngineers;
Membru So
ocietatea Romanna de Metalurgie

Certtificări



Expert REN
NAR – Asociațiaa de Acreditare din
d Romania;

Pubblicaţii
Prezzentări
Prroiecte

Innformatii suplimeentare

Data: 19.066.2017


Ordine si medalii:
m
„Emblema de Onoare
O
a Forțelor Terestre”, în sem
mn de apreciere deosebită
d
pentru sprijinul acordatt Forțelor
T
Terestre.

Semnattura

