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Curriculum Vitae 
Europass 

  

 
  

Informaţii 

personale 
   

             

Nume / Prenume   ATODIRESEI DINU-VASILE 

Adresa(e) STR CRIŞANEI, NR,67,BLG2,SC C. APT 58 

Telefon(oane)   Mobil  0723381387 

Fax(uri)   

E-mail(uri)  dinuatorex@yahoo.com; dinu.atodiresei@anmb.ro  

Naţionalitate (tăţi)  ROMANĂ 

Data naşterii  1971-10-07 

Locul naşterii  TUPILAŢI-jud NEAMT 

     

Loc de muncă 

vizat / Domeniu 
ocupaţional 

 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" 

     

Experienţa 

profesională 
   

     

Perioada  1995 → 1997  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Comandant UL arme de luptă sub apă la VSM 31  

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Activităţi specifice conform atribuţiunilor funcţionale de comandant 

UL3 şi ofiter de cart punte 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 UM 02051 MIDIA 

mailto:dinuatorex@yahoo.com
mailto:dinu.atodiresei@anmb.ro
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Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Ofiter cdt UL pe nave de suprafata şi ofiter de cart punte 

     

Perioada  1997 → 1999  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Comandant UL arme de luptă sub apă la Fregata 264 şi ofiter de cart 
punte 

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Activităţi specifice conform atribuţiunilor funcţionale de comandant 

UL3 şi ofiter de cart 

Numele şi adresa 
angajatorului 

 UM 02078 Mangalia 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Ofiter cdt UL pe nave de suprafata si participare la misiuni 
internationale 

     

Perioada  1999 → 2000  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Sef de stat major batalion studenţi 

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Activităţi de conducere, învăţământ şi consiliere la batalionul studenţi 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Activitaţi de stat major batalion studenţi 

     

Perioada  2000 → 2002  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Ofiter 2 Birou invatămant 

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Activităţi de organizare, planificare şi control a învăţământului 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Invătământ 
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Perioada  2002 → 2008  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Ofiter 2 Secţia învăţămant şi cercetare ştiinţifică 

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Activităţi de organizare, informare - documentare, planificare şi 

control a activităţii de cercetare ştiinţifică. Activiţăţi didactice in 

calitate de colaborator extern 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Cercetare ştiinţifică 

     

Perioada  2008 → 2010  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Sef birou invatămant şi asigurare a calităţii 

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Activităţi de organizare, informare, planificare şi control a 

învăţământului şi asigurare a calităţii. Activiţăţi didactice in calitate de 

colaborator extern. 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Invăţămant 

     

Perioada  2010 →2011  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Cadru didactic (Profesor militar) departamentul Ştiinţe Nautice 

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Invaţământ (Titular disciplinele: Meterologie-oceanografie, 
hidrografie marină, geografie maritimă), cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

 Invăţământ 

     

Perioada  2011 → 2013  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Prodecan - Facultatea de Marină Militară 

Activităţi si  Invatamânt (Titular disciplinele: Meterologie-oceanografie, 
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responsabilităţi 

principale 
hidrografie marină, geografie maritimă), cercetare ştiinţifică, 

informare şi consiliere studenţi, managementul calităţii 

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

  

     

Perioada  2013 → prezent  

Funcţia sau postul 

ocupat 
 Prodecan învăţămant cu frecvenţă şi managementul calităţii,  

Activităţi si 

responsabilităţi 

principale 

 Invăţământ (Titular disciplinele: Meterologie-oceanografie, 
Hidrografie marină,Geografie maritimă,),  
- Responsabil cu Managementul Calității în FNMN - ANMB.  
-  Conducerea/coordonarea activității didactice desfășurate în facultate 

la forma de învățământ cu frecvență;  
- Coordonarea activitatii desfasurate de Consiliul Facultăţii 
- Coordonarea secretariatelor de la invatamantul cu frecventă  
- Coordonarea programului de studii de licenţă NTMF - IFR din 
domeniul Inginerie Marină și Navigaţie;  
- Coordonarea activității desfășurate in cadrul comisiilor de licenţă şi 

admitere din cadrul FNMN  
- Organizarea evenimentelor de promovare a ANMB, a 
învățământului de marină, a instituției militare.  
- Organizarea de evenimente științifice naţionale şi internaţionale  

Numele şi adresa 

angajatorului 
 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

Tipul activităţii 

sau sectorul de 
activitate 

  

     

Educaţie şi 

formare 
   

      

Perioada  1986 - 1990  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

 Bacalaureat 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

 Discipline specifice profilului liceului -militar de marină . 
Competente - certificat în meseria de marinar (punte). 
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dobândite 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

 Liceul militar de marină "Alexandru Ioan Cuza" 

      

Perioada  1990 - 1995  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

 Diploma de inginer- Specializarea arme de luptă sub apă, Ofiter punte 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

dobândite 

 Discipline in domeniul ingineriei mecanice şi navigaţiei - inginer 
mecanică fină 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

 Academia Navală "Mircea cel Bătrân" Constanţa 

      

Perioada  1996 - 2000  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

 Diploma de licenta - Specializarea Ecologie şi protecţia mediului - 
Ecolog 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

dobândite 

 Discipline in domeniul Ştiinţelor naturii/ ecolog 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

 Universitatea "Ovidius"Constanta, Facultatea de ştiinţe ale Naturii 

      

Perioada  2000 - 2002  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

  Biotehnii şi ecotehnii marine şi costiere/Master 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

dobândite 

 Discipline in domeniul mediului marin şi costier/ specialist in 

Biotehnii şi ecotehnii marine şi costiere: Oceanografie, Poluare 
marină, Ecotehnii marine şi costiere 

Numele şi tipul  Universitatea "Ovidius"Constanta, Facultatea de ştiinţe ale Naturii 
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instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

      

Perioada Martie 2002 – Mai 2002 

Calificarea/diplo
ma obţinută 

Certificat de absolvire a cursului de pregatire inspector pentru poluare 
marină si pescuit/Nr. 026 /10.05.2015 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 
dobândite 

Oceanografie; Prevenirea poluarii mediului marin; Aqvacultură/ 
Inspecţii poluare marină şi pescuit 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

BENA(Organizatia Balcanică de Mediu) & INCDM (Institutul 

Naţional de Cercetare –Dezvoltare Marină) 

  

Perioada  2005 - 2012  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

 Doctor în Biologie/Specializarea protectia mediului 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

dobândite 

 Oceanografie, Ecologie generală, Biologie marină, ;  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

 Universitatea "Ovidius"Constanta, Facultatea de ştiinţe ale Naturii 

      

Perioada  iunie 2013 - octombrie 2013  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

 Certificat de absolvire a cursului de pregatire postuniversitară în 

domeniul pregătirii pedagogice şi metodice 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

dobândite 

 Discipline tehnice în domeniul calitătii, inovării, comunicării în 

sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul 

superior 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

 Universitatea Politehnică Bucureşti - Departamentul de Formare 
pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio-Umane 
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orului de formare 

  

Perioada  noiembrie 2014  

Calificarea/diplo
ma obţinută 

Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare a pregătirii de 

specialitate: Regional Training Course on Hydrography and 
Hydrographic Governance ; 

Disciplinele 
principale 
studiate/competen
ţele profesionale 

dobândite 

Hidrografie maritimă; Guvernanţă hidrografică 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ/furniz

orului de formare 

Curs organizat sub autoritatea : IMO (Organizaţia maritimă 

internaţională; OHI (Organizatia hidrografică internaţională); DHM 
(Direcţia hidrografică maritimă) 

Aptitudini şi 

competenţe 

personale 

   

      

Limba maternă   Romana  

Limbi străine 

cunoscute 
   

Autoevaluare  
  
Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 
(*) 

 
  
Ascultare Citire Participare 

la 
conversaţie 

Discurs oral    

             

Limba engleză  
   B
1  

 Nivel-
prag sau 
independ
ent 

 B
1 

 Nivel-
prag sau 
independ
ent 

 B
1 

 Nivel-
prag sau 
independ
ent 

 B
1 

 Nivel-
prag sau 
independ
ent  

 B
1 

Nivel-
prag sau 
independ
ent  

Limba rusă  
  
 A
1  

 Indrodu
ctiv sau 
de 
descoper
ire 

 A
2 

 Intermed
iar sau de 
supraviet
uire 

 A
1 

 Indrodu
ctiv sau 
de 
descoper
ire 

 A
1 

 Indrodu
ctiv sau 
de 
descoper
ire  

 B
1 

Nivel-
prag sau 
independ
ent  

             

Competenţe şi 

abilităţi sociale 
- Curs psihopedagogic în domeniu, 
- Curs instructori IMO; CERONAV Constanta Certificat nr 

000000084 din 26.01.2010 
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- Curs evaluatori IMO: CERONAV Constanta, 2014 
- Curs instructor simulator marfuri periculoase: Transas Marine 

International: TechSim 5000: LNG Membrane Tanker, LNG 
Terminal, Chemical Tanker, Product Tanker. Certificate LCH-
IOT,  2014: 

-  

      

Competenţe şi 

aptitudini 
organizatorice 

 Organizare si planificare activitati de invatamant, informare - 
documentare, cercetare ştiinţifică şi asigurare a calităţii. 

      

Competenţe şi 

aptitudini tehnice 
 Inginer arme de luptă sub apă 

      

Competenţe şi 

aptitudini de 
utilizare a 
calculatorului 

 Utilizare pachet Office, lucru in retea 

      

Alte competenţe 

şi aptitudini 
 Domeniul ştiinţelor naturii- specialist ecologie şi protecţia mediului, 

biotehnologii marine şi costiere, oceanografie 

    Experienţă in domeniul evaluarii competentelor profesionale: 
 - Membru al comisiilor examenului de diplomă/licenţă al 

absolvenţilor Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”, specializarea 

Navigaţie si transport maritim si fluvial , perioada 2013-2016; 

Informaţii 

suplimentare 
 Lista contractelor de cercetare ştiinţifică din ultimii 7 ani ca membru 
al echipelor de cercetare sau responsabil de contract:  
1. Programul sectorial de cercetare dezvoltare al MApN ( 2007–2008) 
- Laborator de explozii pentru determinări ale efectelor exploziilor 
aspra mediului inconjurător – poz 127;  
2. Centrala electrica hidropneumatica actionata de valuri CEHPV NR. 
2182/2007, PROGRAM 4 PARTENERIATE - 2007 – 2009; 
 3. Influenţa modificărilor geo-climatice globale şi regionale asupra 

dezvoltării durabile în Dobrogea – GLOBE, din contractul 31-
057/2007, programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare 2007 - 
2007–2010; 
 4. Sistem software pentru simularea evoluţiilor situaţiilor de poluare 

chimică în Marea Neagră. Proiect din Planul sectorial de cercetare al 
Ministerului Apărării Naţionale, poz 101-102/2008, poz 79/2009 - 
2008 -2009;  
5. “Platformă tehnologică pentru construcţia miniroboţilor 

subacvatici telecomandaţi prin cablu, utilitari şi de agrement “  
Nr 12116/01.10.2008, Autoritate contractantă C.N.M.P. Bucureşti - 
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2008-2011;  
6. Internaţional Romanian-Norwegian Maritime Project (RoNoMar) 
in cadrul acordului „Norwegian Cooperation Programes for Economic 

Growth and Sustenaineeble ”Measurements of the underwater 

background noise on the Romanian continental platform of the Black 
Sea and the impact on the ecosystem with economical implications” - 
2009-2011; Nr. contract: 111922/2008;  
7. Impactul de mediu asociat transportului naval al mărfurilor 

periculoase pe canalul Dunăre – Marea Neagră” proiect în Planul 
sectorial de cercetare dezvoltare al MApN nr. 144/2010 – 2010. 
8. “Studiul efectelor exploziilor submarine, emisiilor acustice şi a 

vibraţiilor produse in mediul marin asupra personalului ambarcat şi 

ecosistemelor marine costiere” proiect multianual în Planul sectorial 
de cercetare dezvoltare al MApN nr. 114/ 2013 - 2014 
9. Dispersia hidrocarburilor în cazul poluării accidentale la bordul 

navelor militare cu utilizarea în timp real a prognozelor hidro-
meteorologice recepţionate : Proiect multianual în Planul sectorial de 
cercetare dezvoltare al MApN nr. 144/ 2014 - 2015 

Activitatea 
publicistică 

- Articole publicate în reviste și în volumele unor manifestări    
 științifice: peste 30 
- Cărți și lucrări didactice: 5.  

 


