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INFORMAŢII PERSONALE DUMITRIU  Adriana  
 

 

Strada Codrii Neamtului, nr 15, bl 6, scara B, sector 3, Bucuresti 

  0764165788      

 Adriana.stuparu1991@gmail.com 

Sexul feminin | Data naşterii 12/01/1991 | Naţionalitatea romana  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

Decembrie  2017 – prezent  Specialist prestatii vehicule – calcul NVH (Noise – Vibrations- Harshness) 
Renault Technologie Roumanie 

Planificarea activitatilor de modelare cu elemente finite, de calcul si corelare pentru grupul moto-
propulsor (GMP). Urmarirea sedintelor de proiect si participarea la conceptia GMP-ului. Realizarea 
simularilor pentru pozitionarea prestatiilor NVH in raport cu caietul de sarcini si recomandari concrete 
catre biroul de studii.Asigurarea corelarilor calcul –test pentru a evalua reprezentativitatea rezultatelor 
de calcul. 
 

Iulie 2015 – decembrie 2017 Inginer calcul NVH 
Mecdin Sistem  S.A. 

Realizarea de simulări NVH folosind programe de element finit (ANSA, METAPOST). Propunerea de 
soluții noi pentru respectarea cerințelor si îmbunătățire din punct de vedere al zgomotelor si vibrațiilor. 
Realizarea corelărilor calcul- măsurători. Analiza modala a componentelor grupului moto-propulsor. 
 

   
 

Ianuarie 2015-iunie 2015  Stagiar 
Internship Renault Technologie Roumanie 

Tema stagiu :“ Studiul modelarii (prin metoda elementelor finite) pieselor periferice ale motorului cu 
ardere interna in calcul vibratoriu” 
-analiza modala a pieselor periferice ale unui motorului termic 
-realizare corelare calcul- masuratori si recalaje pentru piesele periferice ale motorului 

    -softuri utilizate: ANSA, METAPOST, NASTRAN 
 
Martie 2014                                            Practicant 

Institutul  National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala 

 « Elie Carafoli » -INCAS 
-realizarea in CATIA V5, modul “Generative Shape Design” a reperului “articulție de fixare a 
lonjeronului” care face parte din   ansamblul aripii avionului. 
 

15 iunie 2012 -27 august 2012           Practicant   
Institutul Național de Bioresurse Alimentare- IBA București 

- întocmirea catalogului  „Calitatea grânelor din recolta 2012” 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

Noiembrie  2015- prezent  Doctorand   
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Romane 

Tema propusa: „Analiza soluțiilor de izolare dinamica pentru reducerea vibrațiilor motoarelor termice 
de  acționare  a vehiculelor autopropulsate” 
Dezvoltarea modelelor de calcul  ale ansamblului motor- sistem vâscoelastic de rezemare în scopul 
optimizării sistemelor de izolare şi amortizare a vibraţiilor pentru asigurarea parametrilor funcţionali şi 
de mentenanța ai motoarelor termice şi a confortului pasagerilor. 
Scoala de Studii Avansate a Academiei Romane (SCOSAAR) 

    Institutul de Mecanica Solidelor 
     
 
Octombrie  2013- prezent  Masterand  

Inginerie  Mecanică/ Inginerie și Proiectare Asistate de Calculator pentru Mașini și Structuri    
Mecanice 

    -CATIA V5 



   Curriculum Vitae   Scrieţi numele şi prenumele  
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-stagiu de practică efectucat in cadrul  Institutului  National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala,        
« Elie Carafoli » -INCAS, București 
Univesitatea Politehnica din București 
Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice 
 
 
 
 
 
 

Octombrie  2009- iulie 2013 Inginer  
Ingineria Mediului/ Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice 

-stagiu de practica efecuat in perioada iunie-august 2012 în cadrul  Institutului Național de Bioresurse 
Alimentare- IBA București 
Proiect de diploma: “Sistem pentru măsurarea radiației solare”, sub indrumarea D-nei Prof.   Dr. Ing. 
Carmen Otilia Rusănescu 
Univesitatea Politehnica din București 
Facultatea Ingineria Sistemelor Biotehnice 

 
COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română  

 

 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  
Utilizator 

independent  

Franceza 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator elementar Utilizator elementar 

Utilizator 
independent 

Competenţe de comunicare  ▪ Spirit de echipa obtinut initial prin participarea la diverse proiecte din cadrul facultatii alaturi de colegi 
si consolidat atat la locul de munca cat si in cadrul activitatilor pentru doctorat, prin participarea la 
sesiuni de comunicare si conferinte.  
 

Competenţe organizaţionale ▪ Punctualitate, seriozitate, capacitate de a respecta termene limita; 

▪ Capacitate de analiza sarcini si responsabilitati;  

▪ Lucru eficient in cadrul echipei si in conditii de stres; 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

▪ buna cunoastere a programelor de element finit ANSA, METAPOST,  

▪ cunoasterea programului de calcul Nastran; 

▪ cunoastere a programului de element finit HYPERWORKS 

▪ cunoșterea aplicației  CATIA V5 dobândită în cadrul masterului si în urma practicii efectuate in cadrul 
Institutului  National de Cercetare-Dezvoltare Aerospatiala, « Elie Carafoli » -INCAS, 
București   

▪ cunostințe elementare ale aplicației Inventor dobandite în urma participării la cursul  “Curs de inițiere 
în Inventor” organizat de Prof. Dr. Ing. Constantin Stancescu     

▪ cunoștințe elementare ale aplicațiilor MathCad,AutoCad  și SolidWorks dobânidte in cadrul facultății 

Alte competenţe  ▪ mă adaptez ușor situațiilor noi 

▪ pot lucra atât în echipă cât și individual 

▪ socializez cu ușurință cu orice tip de persoană 

▪ hobby: informație, lectura 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 
 
 
 

Permis de conducere  ▪ nu dețin 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte 

 

 

Conferinte 

▪ Intreprindere simulata “I.S Solid Consult Time”- diploma de participare 

▪ Sesiune stiințifică  Ingineria Sistemelor Biotehnice, tema proiect: “Monitorizarea radiației solare in 
partea de nord-vest a Bucureștiului”- mențiune I 

▪ Participare Conferinta „ SISOM 2016”; Articol: „ The dynamic behavior of the engines in vibrational 
regime for the sefl-propelled road vehicles” 

▪ Participare conferinta „IMSAV 2016” ; Articol: „Cerinte specifice de rezemare elastica a motoarelor in 
scopul asigurarii unei transmisibilitati minime la baza de rezemare” 

▪ Participare conferinta „SISOM 2017”; Articol: “The evaluation of dynamic disturbances on an one 
piston engine”; 

▪ Participare conferinta „ZASTR 2017”; Articol: „Comportarea dinamica a materialelor compozite 
antivibratile la actiuni armonice” 

 




