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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Păcurar Răzvan-Ioan 

Adresă birou(e) Departamentul de Ingineria Fabricatiei (sala M205B), B-dul Muncii 103-105, cod poştal 400641,    
Cluj-Napoca, România 

Telefon(oane) Fix: +40-264-415653   

Fax(uri)   +40-264-415653 

E-mail(uri) razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 20.02.1979 
  

Sex Masculin 
  

             Locul de muncă/ 
Domeniul ocupaţional 

Şef de lucrări 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 2002 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România 

tel. +40-264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055 
Website: http://www.utcluj.ro/  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în domeniul Inginerie industrială pentru teza de doctorat cu titlul: 
„Cercetări teoretice şi experimentale privind fabricaţia elementelor active ale matriţelor prin sinterizare 
selectivă cu laser (SLS)” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri teoretice şi practice în domeniul fabricării rapide a prototipurilor (prin metodele LOM, FDM, 
SLS, sau SLM) şi  a matriţelor flexibile (utilizând tehnologiile Vacuum Casting, Metal Spraying sau 
Investment Casting) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România 

tel. +40-264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055 
Website: http://www.utcluj.ro/ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii doctorale 

  

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Studii Aprofundate în domeniul Proiectare Asistată a Tehnologiilor Moderne 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri teoretice şi practice în domeniul tehnicilor şi tehnologiilor CAD/ CAM/ CAE, cu aplicaţii în 
domeniul  tehnologiilor moderne de fabricaţie (tehnologii de fabricaţie RP, CNC, etc.) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România 

tel. +40-264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055 
Website: http://www.utcluj.ro/ 

mailto:razvan.pacurar@tcm.utcluj.ro
http://www.utcluj.ro/
http://www.utcluj.ro/
http://www.utcluj.ro/
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii post-universitare 

  

Perioada 1997-2002 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Inginer diplomat , domeniul Inginerie Managerială şi Tehnologică, specializarea: 
Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursuri teoretice şi practice în domeniul Proiectării şi Fabricaţiei Asistate de Calculator, Programării şi 
Exploatării echipamentelor CNC, Presării la Rece, Optimizării Proceselor Tehnologice, Ingineria 
Calităţii, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 28, 400114, Cluj-Napoca, România 

tel. +40-264 401 200, 401248, tel./fax +4 0264 592 055 
Website: http://www.utcluj.ro/ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, Franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

Franceză  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare în medii multiculurale şi de lucru în echipă : am lucrat timp de trei luni pe 
parcursul stagiului de doctorat (în anul 2007 şi 2008 ) în cadrul unui proiect internaţional de cercetare 
FP 6, coordonat de firma 3Shape din Danemarca, colaborând cu succes cu parteneri din diferite ţări 
din Europa, ca şi Danemarca, Italia, Anglia, Portugalia, etc. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Colaborare, cooperare şi coordonare a activităţilor şi resursei umane implicate în cadrul diferitelor 
proiecte de cercetare, în care am avut rolul de director sau membru de proiect (în special în  cadrul 
proiectului CNCIS de tip TD câştigat prin competiţie naţională în anul 2006 în domeniul tezei mele de 
doctorat, respectiv în cadrul Proiectului de cercetare de excelenţă CEEX 41/2005 (www.iman.utcluj.ro 
desfăşurat în perioada 2005-2008 care a avut prevăzute anumite activităţi aferente tezei mele de 
doctorat) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoaşterea metodelor şi metodologiilor de cercetare cu aplicaţii în mod special în cadrul tehnologiilor 
de fabricare rapidă a prototipurilor (Rapid Prototyping) şi matriţelor flexibile (Rapid tooling), tehnicilor 
de Reverse Engineering, cu aplicaţii largi, de la industrie la medicină (în special în domeniul fabricării 
rapide a implanturilor medicale personalizate) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea Programelor de Proiectare Asistată de Calculator – AutoCAD, SolidWorks, ProEngineer   
Utilizarea Programelor de Calculator necesare fabricării rapide a prototipurilor, utilizând echipamente 
moderne destinate acestui scop (programele LomSlice, QuickSlice, DTM Sinterstation, Magics, etc.)  
Utilizarea Programelor de Analiză cu Elemente Finite (CosmosWorks, MoldFlow, LS-DYNA, etc.) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de Proiectare / Grafica asistată de calculator, web design, realizarea unor filme scurte de 
prezentare a diferitelor evenimente, acţiuni de promovare, etc. 

  

Informaţii suplimentare Activitate ştiinţifică: Nr. total de publicaţii: 52;  Articole indexate BDI / ISI: 27  
Director şi membru în cadrul diferitelor proiecte naţionale şi internaţionale de cercetare (total: 9 
proiecte, 1 – Director de proiect, 8 - Membru în cadrul colectivelor de cercetare) 

  

 
                           14.03.2014        Ş.l.dr.ing. Razvan Pacurar 

http://www.utcluj.ro/
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.iman.utcluj.ro/

