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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MITU Ana-Maria 

Adresă Verigei, nr.1,  bl. 5, sc. 1, et. 1, ap. 11, sector 5, Bucureşti 

Telefon 0766.419.008   

E-mail anamariamitu@yahoo.com  

Naţionalitate Română 

Data naşterii 14.10.1973 

Sex Feminin 

Domeniul ocupaţional Cercetare ştiinţifică 

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi  

responsabilităţi  

principale 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

2018 – prezent 

Cercetător ştiinţific gr. I 

Activitate de cercetare. Analiza si controlul structurilor supuse la diferite 

tipuri de solicitari. Studiul sistemelor cu caracteristici liniare pe porţiuni 

cu aplicaţii la controlul vibraţiilor 

Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR), 

strada C-tin Mille nr.15, Bucureşti, 010141 

cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2013 – 2018   

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr. II 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate de cercetare. Metode analitice si experimentale in dinamica 

structurilor supuse la solicitari seismice 

Implementarea unui sistem hibrid inovativ pentru protecţia seismică şi 

izolarea antivibratorie a laboratorului laser de la CETAL- Măgurele 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR), 

strada C-tin Mille nr.15, Bucureşti, 010141 

Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
cercetare ştiinţifică 

  

Perioada 2010 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific gr. III 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Activitate de cercetare. Analiza comportarii sistemelor dinamice cu 

caracteristici de tip histeretic, Determinarea indicelui de rănire a capului la 

impact (HIC) pentru covoraşe utilizate pentru spaţiile de joacă ale 

copiilor, în scopul protejării acestora. 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR), 

strada C-tin Mille nr.15, Bucureşti, 010141 
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Tipul activităţii sau 

sectorul de activitate 
cercetare ştiinţifică 

Perioada 2002 – 2010  

Funcţia sau postul ocupat Cercetător ştiinţific 
Activităţi şi 

responsabilităţi principale 
Activitate de cercetare, Modelarea matematica a dispozitivelor de 

protectie antiseismica, Analiza comportării sistemelor dinamice  

Numele şi adresa 

angajatorului 
Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR), 

strada C-tin Mille nr.15, Bucureşti, 010141 

Educaţie şi formare  

Perioada 2003 – 2010 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă de Doctor  

Domenii principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Domeniul: Matematică 
Şcoala doctorală: Matematică 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  
Universitatea Politehnica din Bucureşti 

  

Perioada 1992 - 1997 

Calificarea / diploma 

obţinută 
Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale 

studiate / competenţe 

dobândite 

Matematică-Mecanică 

Numele şi tipul instituţiei 

de învăţământ  
Universitatea Bucureşti,  
Facultatea de Matematică  

  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute Engleza, franceza, bulgara 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C1 

utilizator 

experimentat 
C1 

utilizator 

experimentat 
C1 

utilizator 

experimentat 
C1 

utilizator 

experimentat 
C1 

utilizator 

experimentat 

Limba franceză  
B2 

utilizator 

independent 
B2 

utilizator 

experimentat 
B1 

utilizator 

independent 
B1 

utilizator 

independent 
B1 

utilizator 

independent 

Limba bulgară  B2 
utilizator 

independent 
B1 

utilizator 

independent 
B1 

utilizator 

independent 
B1 

utilizator 

independent 
B1 

utilizator 

independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

Abilităţi de comunicare şi relaţionare 

  

Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Operare calculator (MS Office, Pascal, Matlab-Simulink, Origin), 

dezvoltarea de algoritmi pentru achizitia si prelucrarea datelor 

experimentale 
  

Permis de conducere Da (B) 
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Informaţii suplimentare

Stagii de cercetare: 
 
 

Membru în asociatii, 
organizatii 

 profesionale: 

 

-   in 2008, la Dynamics Laboratory, Faculty of Mechanical 

Engineering, Technion Institute, Haifa, Israel 
-   in 2009, la Politecnico di Torino, Dipartamento di Fisica, Italy 

 - Secretar ştiinţific al Comisiei de Acustică a Academiei Române 

din 2011 

 - Membru al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată 

SRMTA 
  

Domenii de interes: 
 
 
 
 

 

Activitatea stiintifica 
Publicatii: 

 

Modelarea matematică a comportării sistemelor dinamice cu caracteristici de 

tip histeretic 

Metode analitice si experimentale in dinamica structurilor supuse la diferite 

solicitari 

Metode  de control al sistemelor dinamice 

Metode de masură, achiziţie şi prelucrare a datelor experimentale 

 

Cărti publicate: 2 
• Capitole în carti (Editura Academiei Române): 4 
• Lucrari publicate în reviste de specialitate ISI aparute în strainatate: 6 
• Lucrari publicate în reviste de specialitate aparute în tara: 25 (7 lucrari 

indexate ISI) 
• Lucrari publicate în volumele unor conferinte internationale: 17 
• Lucrari publicate în volumele unor manifestari stiintifice organizate în tara: 

18 

Proiecte de cercetare 
naţionale şi 

internaţionale ca 
responsabil/director de 

proiect: 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Premii obţinute 
 
 
 
 
 

 
 

-Proiect CNMP nr. 32-167 /2008-2011, Telescopic devices and method for 

strengthening of buildings through control technology, limitations and 

incurred by seismic action damping of the oscillation - responsabil partener 

-Proiect de cercetare, PN-III-CERC-CO-PED-2016, Contract de finanţare nr. 

201PED/17.08.2017, Metodă pentru detectarea defectelor suspensiei vehiculului 

feroviar bazată pe analiza corelaţiei încrucişate,  2017 – 2018 responsabil partener 

Contract nr. 05.01/ 01.05.2012 cu SC SIGMA STAR SERVICE SRL, Măsurători 

de laborator şi in situ aferente obiectivului Centru Integrat de Tehnologii Avansate 

cu Laser – CETAL -  director de proiect  

-responsabil la 4 contracte cu beneficiari: DFS CENTER GRUP SRL (2012), 

INVEST PROSPEED ESM SRL (2012), URBAN MARKET  S.R.L (2016) si SC 

COMINDFLEX S.R.L.(2017) pentru diferite testări asupra unor pardoseli elastice si 

acoperiri amortizoare de şocuri,   

- responsabil de proiect din partea romana pentru 2 proiecte Colaborare inter-

academică cu Academia Bulgara de  Stiinte: Analysis of the Behaviour of Building 

Structures under Seismic Excitations in Relation to the Enforcement of the 

Eurocodes in Bulgaria and Romania 2012-2014, Analysis of the Building 

Structures in Relation to the New Normative Requirements for Seismic Safety in 

Bulgaria and Romania (2015-2017), 

-2016 Premiul “Anghel Saligny ” al Academiei Romane pentru grupul de 

lucrari „Modelarea comportarii dispozitivelor de protectie antiseismica cu 

proprietati histeretice” 

-Premiul AGIR (Asociatia generala a inginerilor din Romania) pentru 

testarea si optimizarea caracteristicilor histeretice ale un nou tip de 

dispozitive de contravântuire utilizate pentru consolidarea unui bloc din 

Galati 

  -5 lucrari ISI  premiate in cadrul programului PN-II-RU-PRECISI 
 

                   

Data,                                                                                          Semnătura 

01.09.2020 
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