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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DUMITRESCU Ovidiu Dimitrie 

Adresă(e) P.O.Box. 12-134, Sector 1, Bucureşti, 011061, ROMÂNIA 

Telefon(oane) Mobil: 0722.430.189 
 

 

Fax(uri) 021.311.17.96 

E-mail(uri) ovidiu_d_dumitrescu@yahoo.fr   ;     ovidiu.dumitrescu@upb.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 12.11.1956 
  

Sex Masculin 

Experienţa profesională  
  

Perioada 1983 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent, Şef lucrări, Conferenţiar, Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Predare curs la disciplinele: Operaţii unitare şi echipamente pentru prelucrarea materialelor (fostă 
Operaţii si utilaje în industria materialelor oxidice); Tehnologia sticlei; Proiectarea materialelor oxidice; 
Ingineria materialelor vitroase; Technologie du verre; Equipements industriels pour l’industrie des 
matériaux oxydiques (cele în franceză pentru FILS). 

Iniţiator şi titular al cursurilor: Tehnologii moderne pentru prepararea amestecului de materii prime în 
industria sticlei; Sinteze oxidice în soluţie; Sinteza şi procesarea nanopulberilor ceramice; 
Recuperarea materialelor compozite oxidice. 

Iniţiator şi titular al cursurilor (în franceză): Vitrocéramique; Techniques non-conventionnelles pour la 
synthèse des matériaux oxydiques; CAO des propriétés des matériaux oxydiques; pentru filiera 
francofonă specializarea Science des Materiaux, de la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine 

Conducere lucrări de laborator şi/sau proiecte de an la disciplinele: Operaţii unitare şi echipamente 
pentru prelucrarea materialelor (fostă Operaţii si utilaje în industria materialelor oxidice); Cuptoare şi 
uscătoare; Instalaţii termotehnologice neconvenţionale; Optimizări in industria materialelor oxidice;
Ştiinţa materialelor oxidice; Utilizarea calculatorului şi grafică industrială; Proiectarea materialelor 
oxidice; 

Conducere proiecte de diplomă, lucrări de licenţă şi lucrări de dizertaţie; 

Din 2008 am participat la realizarea noilor programelor analitice a unor discipline de la Master, la 
unele din ele am desfăşurat şi desfăşor activitate de predare curs şi de laborator: 
 „Rute neconvenţionale de sinteză şi procesare pentru micro şi nanomateriale”;  
„Materiale ecologice obţinute prin valorificarea deşeurilor, subproduselor şi cu recuperarea energiei”;  
„Valorificarea unor deşeuri  în materiale oxidice”;  
„Modelarea structurală şi compoziţională a micro şi nanomaterialelor”,  
“Procedee de imobilizare / inertizare a unor deşeuri toxice”;  
„Matrici şi materiale de armare pentru compozite performante”;  
„Procesarea neconvenţională a materialelor oxidice”; 
„Modelarea si simularea proceselor, instalaţiilor si nanotehnologii”; 
 „Metode de sinteză a nanomaterialelor oxidice” 
„Materiale nanoporoase” 

Iniţiator şi titular al cursurilor „Ceramica şi sticla - Tehnologie” ,  „Materiale compozite”  la anul III 
(predate între 2004 – 2015) şi al cursurilor „Materiale vitroase si ceramice avansate” si „Materiale 
compozite avansate” la Master anul I, (predate între 2008 – 2010) la facultatea de Arhitectură de 
Interior din Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ”Ion Mincu” Bucureşti. 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Predare curs şi/sau laborator la disciplinele: „Chimia şi tehnologia materialelor oxidice liante, ceramice 
şi vitroase” de la Master Ştiinţe chimice în educaţia continuă - SciEd, şi „Materiale oxidice liante, 
ceramice şi vitroase” de la Master Chimia materialelor anorganice avansate – CMAA. 

Expert pe termen lung în cadrul Proiectului „Elaborarea si implementarea programelor de masterat in 
domeniul Micro si Nanomaterialelor – MASTERMAT” – POSDRU 86/1.2/S/58146 

Activitatea ştiinţifică se înscrie în mai multe domenii de interes: Valorificarea deşeurilor materialelor 
oxidice; Operaţii unitare şi echipamente; Materiale vitroase; Eficienţa energetică şi recuperarea 
energiei în industria materialelor oxidice; Sinteze neconvenţionale a materialelor oxidice; Materiale 
nanocompozite; Acoperiri oxidice; Corelarea termodinamică a bazicităţii oxizilor cu constantele de 
echilibru; Proiecte de cuptoare de mare performanţă pentru fabricarea sticlei; Protecţia mediului în 
domeniul materialelor oxidice. Acest lucru este demonstrat de tematica lucrărilor publicate şi de 
contractele de cercetare ştiinţifică 

Autor si coautor la 93 lucrări publicate în reviste sau proceedings în ţară şi străinătate din care 58 in 
reviste cotate sau indexate ISI sau BDI. 

Prezentarea a peste 88 lucrări de cercetare ştiinţifică la Simpozioane, Conferinţe şi Congrese de 
specialitate, în ţară şi străinătate. 

Coautor la 11 cărţi publicate, dintre care: “NANOPULBERI ŞI NANOCOMPOZITE CERAMICE”- în 
2001, “ELABORAREA NECONVENŢIONALĂ A STICLEI”- în 2002, „TEHNOLOGIA MATERIALELOR 
OXIDICE” – în 2005, “MATERIALE ŞI TEHNOLOGII – sticlă, ceramică, lianţi, metale –“ în 2010, 
“OBŢINEREA ŞI UTILIZAREA MATERIALELOR  ANORGANICE – sticlă, ceramică, lianţi –”, în 2011, 
„TERMODINAMICA SISTEMELOR OXIDICE VITROASE”, în  2011 (premiată cu Medalie de Bronz la 
Expoziţia Europeană a Creativităţii şi Inovării – EUROINVENT 2011 – Iaşi, 12-14 mai 2011), 
„EFICIENŢA ENERGETICĂ A INSTALAŢIILOR TERMICE ŞI RECUPERAREA ENERGIEI”, în 2012; 
“STICLE OXIDICE. BAZICITATE – STRUCTURĂ – PROPRIETĂŢI”, în 2018; “OPTIMIZAREA 
PROIECTĂRII ȘI PROCESĂRII MATERIALELOR OXIDICE”, în 2019. 

Director/Responsabil de contract la 8 teme de cercetare ştiinţifică, din care: ”Stabilirea funcţiilor de 
distribuţie a entităţilor structurale în sisteme vitroase silicatice”, “Cercetarea şi caracterizarea 
ceramicilor nanocompozite”, “Studiul caracteristicilor acoperirilor bioceramice subţiri”, ”Strategie pentru 
diminuarea emisiilor poluante şi optimizarea consumurilor în industria sticlei pentru construcţii”;
“Utilizarea durabilă a deșeurilor de sticlă în domeniul cimentului Portland”. 

Coautor la 56 contracte de cercetare din care: 8 contracte de cercetare internaţională: „Advanced bio-
based construction materials-ABCOM”, (Romania-Belgia), „Produits basés sur des matières 
renouvelables et destinés au secteur de la construction”, (Romania-Belgia), ”Tratamente laser ale 
acoperirilor ceramice si metalice realizate prin depunere in plasma” (România – Grecia), “Dezvoltarea 
de noi aplicaţii ale materialelor ceramice şi vitroase” (România – Anglia), Filtre ceramice (România –
Franţa) şi Proiectul major de cercetare finanţat de Banca Mondialã, cod CNCSIS 125, ”Procesarea şi 
caracterizarea materialelor oxidice si neoxidice performante”. 

Din 2011 membru in Comisiile de îndrumare Doctorat, pentru 4 doctoranzi 

Director adjunct cu activitatea didactică la proiectul „Dezvoltarea abilităţilor forţei de muncă pentru o 
mai bună adaptare la schimbările structurale din industria materialelor oxidice”, RO – 2002/000 –
586.05.02.02.115, Program PHARE, Coeziune Economică şi Socială–Dezvoltarea Resurselor Umane 

Organizarea unui nou laborator didactic si de cercetare ”Caracterizarea granulometrică a materialelor 
pulverulente”, funcţional din 1999. 

Numele şi adresa angajatorului UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, facultatea Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, 
Depart. Ştiinţa si Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale, Spl. Independenţei 313, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, de cercetare ştiinţifică, în domeniul Ştiinţei şi Ingineriei Materialelor Oxidice şi 
Nanomateriale 

Perioada 2000-2004 

Funcţia sau postul ocupat membru în Consiliul de Administraţie al IPRONEF SA 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea activităţii institutului de consultanţă si proiectare, conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului IPRONEF S.A, Str. Monetăriei 8, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de consultanţă si proiectare in domeniul materialelor neferoase 
  

Perioada 1981-1983 

Funcţia sau postul ocupat inginer stagiar 
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Activităţi şi responsabilităţi principale inginer tehnolog in “Secţia sticlărie”, la instalaţia de tras tuburi din sticlă Toshiba 

Numele şi adresa angajatorului ROMLUX Târgovişte, Calea Câmpulung 121 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţie de corpuri de iluminat 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în inginerie chimică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tema doctorat: Termodinamica interacţiunilor acid-bază aplicată la sistemele oxidice vitroase 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, Spl. Independenţei 313, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Phd in Inginerie Chimica, ISCED 6 

  

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută DEA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Elaborarea si caracterizarea materialelor nanocompozite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1976 - 1981 

Calificarea / diploma obţinută Inginer chimist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnologia sticlei, Tehnologia ceramicii, Tehnologia lianţilor, Cuptoare si Uscătoare, Operaţii si Utilaje, 
Chimia fizică a silicaţilor, Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie fizică, Chimie analitică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea “POLITEHNICA” Bucureşti, Facultatea Chimie Industrială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer 

  

Perioada 1970 - 10975 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

educaţie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic Comarnic, Prahova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Bacalaureat 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba engleză  A2 
Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 

Utilizator 
elementar A1 Utilizator elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale  Buna abilitate de a lucra în echipa.   
 Membru în echipa care a propus şi a câştigat 2 proiecte Tempus derulate în perioada 1992 – 1995. 

 Membru în echipa care a propus şi a câştigat în 1997, Proiectul major de cercetare finanţat de Banca 
Mondialã,  ”Procesarea şi caracterizarea materialelor oxidice si neoxidice performante”, in derulare 
fiind responsabil şi de partea financiara. 

 Membru în echipa care a propus şi  a câştigat, în 2004, proiectul „Human resources abilities 
development in order to adapt to the structural changes in oxide materials industry, RO-2002/000-
586.05.02.02, 2005”, în cadrul Programul PHARE, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea 
Resurselor Umane. 

 Membru în echipa care a propus şi a câştigat, în perioada 1996-2012, 34 de proiecte de cercetare 
naţionale şi 8 proiecte internaţionale. 

 Membru în echipa care a propus şi a câştigat, în 2009, Proiectul POSDRU 86/1.2/S/58146 „Elaborarea 
si implementarea programelor de masterat in domeniul Micro si Nanomaterialelor – MASTERMAT.  

 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonator a 8 teme de cercetare ştiinţifică şi participant la peste la peste 56 contracte de cercetare, 
dintre care unele internaţionale. 

 Director adjunct cu activitatea didactică la proiectul Human resources abilities development in order to 
adapt to the structural changes in oxide materials industry, RO-2002/000-586.05.02.02, 2005”, în 
cadrul Programul PHARE, Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane. 

 Responsabilul disciplinei ”Operaţii unitare şi echipamente în industria materialelor oxidice” din cadrul 
departamentului Ştiinţa si Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale 

 Coordonator al Acordului bilateral Socrates-Erasmus între Universitatea Politehnica Bucureşti, 
departamentul SIMONa şi Université de Limoges, Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Limoges, în 
perioada 2009-2020 şi coordonator adjunct în perioada 2004-2009. 

 Membru in comitetul de organizare al „Premier Colloque Francophone sur les Matériaux, les Procédés 
et l'Environnement”, 31 mai – 06 iunie 2009, Buşteni. 

 Membru in International Scientific Committee al 3rd International Conference on Recent Advances in 
Composite Materials (ICRACM-3) Limoges, France, December 13-15, 2010. 

 Membru în comitetul de organizare „Le deuxième colloque francophone PLUridisciplinaire sur les 
Matériaux, l’Environnement et l’Electronique (PLUMEE 2011), Limoges, France, 30 mai-2 iunie 2011 

 Membru in Comitetul de organizare al Indo-French workshop on Ecomaterials Global Enviro Care, 
Goa, India, 22 February 2013. 

 Membru în Comitetul de organizare al a XII-a Conferinţă de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice, 
CONSILOX XII, , Sinaia, ROMANIA, 16-20 septembrie 2016. 

 Membru in Comitetul Ştiinţific al Annual Meeting of International Commission on Glass – ICG 2017 si al 
32nd Sisecam Glass Symposium, Istanbul, Turkey, 22-25 October 2017, 
http://www.icgistanbul2017.com/committees/ 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Manipularea echipamentelor de determinare a distribuţiei granulometrice: analizor granulometric cu 
laser, Fritsch, Malvern, granulometru cu site vibratoare. 

 Interpretare analize SEM şi EDAX pe materiale oxidice şi neoxidice. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Bună cunoaştere a programelor Windows, Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Mozilla Firefox, 
Netscape, Eureka 

 
  

Competenţe şi aptitudini artistice  
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Alte competenţe şi aptitudini  Evaluator pentru competiţiile din cadrul Programului Naţional de Cercetare şi Inovare: 
”MATNANTECH” si ”RELANSIN”. 

 

 Evaluator independent al rezultatelor cercetării în cadrul programului : ”MATNANTECH”. 
 
 Obţinerea în mai 1995 a Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF). 

 
 Stagii de perfecţionare, documentare şi cercetare la Université des Science et Technologies de Lille, 

Franţa, 1992 (2 săpt.), 1994 (2 săpt.), la Trieste, Italia, 1993 (2 săpt.), la Institut National des 
Sciences Appliquées de Lyon, Franţa, 1993 (3 luni), 1995 (4 luni), 1996 (4 luni),  la South Bank 
University, London, Anglia, 1998 (2 săpt.), la Universita degli Studi di Parma, Italia, 1999 (1 săpt.). 

 
 Referent ştiinţific la revistele de specialitate : Journal of the American Ceramic Society;  Journal of 

Materials Science; Materials Chemistry and Physics; Materials Science and Engineering B; 
European Journal of Glass Science and Technology Part B; Construction & Building Materials; UPB-
Scientific Bulletin- Series B; Romanian Journal of Materials; Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials, Studia UBB Chemia; – din 2011 referenţiate 45 de articole. 

 
 Evaluator în competiţia de granturi interne UPB-2015. 

 
 Expert evaluator ale propunerilor de proiecte din competitiile organizate in cadrul Planului National 

Planului National de Cercetare, Dezvoltare si Inovare  2015 – 2020 (din 2016). 
 

 Expert evaluator al rezultatelor Programului R14 "Research in Priority Sectors", pentru European 
Economic Area (EEA), Mecanismul Financiar 2014-2021. 

 
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din 1983 
  

Informaţii suplimentare - Membru fondator al Asociaţiei Române de Sticlă (AROS), pe care actual o conduc; 
 
-  Membru fondator al fundaţiei C.D. Neniţescu din Facultatea Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. 
 
- Membru al Societăţii Române de Ceramică (CEROM), al Societatii de Microscopie Electronica din 

Romania, al Societăţii de Chimie din România şi al European Association for Chemical and Molecular 
Sciences, (EuCheMS) 

 
- 1996-2000 membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor. 
 
- 2008-2012 membru în Biroul catedrei Ştiinţa si Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale. 
 
- În 2012 ales în Consiliul Departamentului Ştiinţa si Ingineria MaterialelorOxidice şi Nanomateriale, iar 

în 2016 reales în acestă funcţie 
 

- 2004 – 2021 am fost ales Lider de sindicat al grupei sindicale din cadrul Departamentului Ştiinţa si 
Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale (reales în noiembrie 2016) 

 
- iunie 2012 – noiembrie 2016 am fost ales membru în Comisia de Cenzori a Uniunii Sindicatelor 

Cadrelor Didactice (USCD) din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti. 
 

- noiembrie 2016 – februarie 2022 am fost ales Președintele Comisiei de Cenzori a Uniunii Sindicatelor 
Cadrelor Didactice (USCD) din Universitatea POLITEHNICA Bucureşti. 

 
- Reprezentant al României (Universitatea Politehnica Bucureşti) in International Commission on Glass  

- din iulie 2007, de la XXI-st International Congress on Glass, Strabourg, Franţa, când a fost reprimită 
România în ICG. 

 
- Reprezentant oficial al României în European Society on Glass and Technology  

 
- Reprezentant oficial al Facultăţii de Inginerie în Limbi Străine, la Consorţiul universitate-întreprindere 

pentru domeniul de studii “Ingineria Materialelor”. 
  

Aprilie 2022    Prof.Dr.Ing. DUMITRESCU OVIDIU DIMITRIE  
 


