ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN"

CURRICULUM VITAE

Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale

Nume / Prenume

ATODIRESEI DINU-VASILE
STR CRIŞANEI, NR,67,BLG2,SC C. APT 58

Adresa(e)
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

Domenii de Arme de luptă sub apă; Mecanică; Ecologie şi protecţia mediului;
competenţă Biotehnii şi ecotehnii marine şi costiere: Oceanografie -meteorologie,
Poluare marină; Hidrografie,Transport si operare mărfuri periculoase
Experienţă
profesională
Perioada 2013-2017
Funcţia sau postul Prodecan învăţămant cu frecvenţă şi managementul calităţii – Facultatea
ocupat de Navigatie si Management Naval din Academia Navală “Mircea cel
Bătrân” din Constanța, (ANMB)
Perioada 2011-2013

Funcţia sau postul Prodecan cu managementul calităţii si cercetare ştiinţifică – Facultatea
ocupat de Marină Militară din Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din
Constanța, (ANMB)
Activități și - respectarea la nivel de facultate a regulamentelor interne şi îndeplinirea
responsabilități hotărârilor adoptate de Consiliul Facultăţii;
principale - elaborarea documentelor de organizare, planificare şi control a
activităţilor din facultate stabilite împreună cu decanul facultăţii;
- stabilirea activităţilor Consiliului facultăţii si elaborarea documentelor
colective ale consiliului şi coordonarea comisiilor lucrative;
- coordonarea activităţilor specifice privind funcţionarea sistemului de
management al calităţii la nivelul facultăţii, cu responsabilităţi privind
planificarea, executarea, controlul şi corectarea proceselor de calitate
specifice;
- asigurarea legăturii dintre conducerea facultăţii şi reprezentanţii aleşi
ai studenţilor de la forma de învăţământ cu frecvenţă;
- coordonarea activităţii de acordare a burselor pentru studenţii de la
forma de învăţământ cu frecvenţă, în baza criteriilor aprobate de
Consiliul Facultăţii şi Senatul ANMB.
- funcţionarea statutară a Consiliul Facultăţii, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare şi a Cartei universitare a ANMB;
- transmiterea către conducerea universităţii şi către departamente a
hotărârilor decanatului sau ale Consiliului facultăţii, respectiv deciziile
conducerii ANMB;
- coordonarea activităţilor îndrumătorilor de grupă la forma de
învăţământ cu frecvenţă;
- desfasurarea de activităti conform regulamentelor pe timpul derulării
proceselor de admitere, absolvire, evaluare etc.;
2011-2012
Perioada
Funcţia sau postul Director Departament Ştiinţe Nautice
ocupat
- managementul planurilor de învăţământ, al statelor de funcţii şi al
Activități și activităţilor didactice, respectiv de managementul cercetării şi
responsabilități managementul calităţii la nivelul departamentului;
principale - selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi
încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului din cadrul
departamentului;
- avizarea atribuţiile personalului didactic auxiliar şi nedidactic din fişa
individuală a postului;
- organizarea si desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor, în
condiţiile respectării normelor de calitate şi etică universitară şi a

legislaţiei în vigoare;
- avizarea angajarii specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută în
domeniu, din ţară sau din străintate, în calitate de profesori ori
conferenţiari asociaţi invitaţi
- Coordonarea activității laboratoarelor didactice şi de cercetare;
- Coordonarea activității cercurilor științifice studențești;
- Coordonarea activității universitare și extra-curriculare a studentilor
Numele și adresa Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța
angajatorului
Tipul activității/
Sectorul de Învățământ superior de stat, educație și cercetare
activitate
Experienţă
profesională
Perioada 2010 - prezent
Funcţia sau postul Cadru didactic: Instructor Avansat
ocupat
Activități și - Activități didactice universitare la programele de studii de licență,
responsabilități disciplinele: Meterologie-oceanografie, Hidrografie marină şi asigurare
principale hidrografică, Geografie maritimă.
- Activități didactice universitare la programul de studii de masterat din
domeniul, Inginerie Navală și Navigație, la disciplinele: Meterologie
marină si oceanografie; Siguranţa vieţii pe mare si protectia mediului
marin;Transportul si operarea mărfurilor periculoase
- Conducerea și îndrumarea de proiecte de diplomă și lucrări de
disertație;
- Membru în comisiile de examen de diplomă/ licență/disertație;
- Membru în comisiile de susținere a unor examene de ocupare a unor
posturi universitare/ de cercetare/ din activitatea economică, organizate
de către universități/ institute de cercetare-proiectare/ mediul economic.
- Director / membru la contracte de cercetare și la proiecte naţionale și
internaţionale;
- Coordonarea de teme de cercetare pentru studenţi în domenile:
transport maritim și fluvial, electromecanică navală;
- Publicarea de articole științifice, studii, cărți și manuale.
Numele și adresa
angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța
Tipul activității/ Facultatea de Marină Militară, Catedra Ştiinţe Nautice (2010-2013),
Sectorul de Facultatea de Navigaţie şi Management naval, Departamentul Navigaţie,
activitate transport maritim şi fluvial (2013-2017)
Experienţă

profesională
Perioada 2008 → 2010
Funcţia sau postul Sef birou invatămant şi asigurare a calităţii
ocupat
Activități și Activităţi de organizare, informare, planificare şi control a
responsabilități învăţământului şi asigurare a calităţii din ANMB. Activiţăţi didactice în
principale calitate de colaborator extern.
Numele și adresa
angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța
Tipul activității/
Sectorul de Secţia invăţământ şi cercetare ştiinţifică
activitate
Experienţă
profesională
Perioada 2000 → 2008
Funcţia sau postul Ofiter 2 Secţia învăţămant şi cercetare ştiinţifică
ocupat
Activități și Activităţi de organizare, informare - documentare, planificare şi control
responsabilități a activităţii de cercetare ştiinţifică. Activiţăţi didactice in calitate de
principale colaborator extern
Numele și adresa
angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța
Tipul activității/
Sectorul de Secţia invăţământ şi cercetare ştiinţifică
activitate
Experienţă
profesională
Perioada 1999 → 2000
Funcţia sau postul Sef de stat major batalion studenţi
ocupat
Activități și Activităţi de conducere, pregătire pentru luptă, învăţământ şi consiliere
responsabilități la batalionul studenţi
principale
Numele și adresa
angajatorului Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța

Tipul activității/
Sectorul de Batalionul Studenţi al ANMB
activitate
Experienţă
profesională
Perioada 1995 → 1999
Funcţia sau postul Comandant UL Arme de luptă sub apă la VSM 31 şi Fregata 264 şi
ocupat ofiţer de cart punte
Activități și Activităţi specifice conform atribuţiunilor funcţionale de comandant
responsabilități UL3 şi ofiţer de cart. Partiticipări la misiuni internationale ("Black Sea
principale Partnership", Cooperative Partner", "Sea Breeze 1998" etc.,)
Numele și adresa
angajatorului UM 02051 MIDIA şi UM 02078 Mangalia
Tipul activității/
Sectorul de
activitate
Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea/diplom
a obţinută
Disciplinele
principale studiate
/ competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea/diplom
a obţinută
Disciplinele
principale studiate
/ competenţe
profesionale

Ofiter cdt UL pe nave de luptă de suprafaţă si participare la misiuni
internationale

2005-2012
Doctor în Biologie/Specializarea Ecologie si protectia mediului
Oceanografie, Ecologie generală, Prevenirea poluării mediului marin;
Impactul actiunilor militare asupra mediului;

Universitatea "Ovidius"Constanta, Facultatea de ştiinţe ale Naturii

2000 – 2002
Diploma de master în specializarea: Biotehnii şi ecotehnii marine şi
costiere;
Oceanografie, Poluare marină, Ecotehnii marine şi costiere

dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea/diplom
a obţinută
Disciplinele
principale studiate
/ competenţe
profesionale
dobândite
Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de
formare
Educaţie şi
formare
Perioada
Calificarea/diplom
a obţinută
Disciplinele
principale studiate
/ competenţe
profesionale
dobândite

Universitatea "Ovidius"Constanţa, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii

1996 – 2000
Diploma de licenta în specializarea: Ecologie şi protecţia mediului –
Ecolog
Fiziologia plantelor si animalelor, Ecologie generală, Managementul
poluării, Meteorologie – Oceanografie; Microbiologie, Biofizică,
Chimie; Biochimie

Universitatea "Ovidius"Constanţa, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii

1990 – 1995
Diploma de inginer în profilul Mecanic - Specializarea arme de luptă sub
apă - Ofiţer punte
Mecanica, Rezistenţa, Teoria navei, Construcţia navei, Mecanica şi construcţia
navei, Mecanica fluidelor, Bazele proiectării minelor; Bazele proiectării
bombelor; Bazele proiectării torpilelor; Folosirea în luptă a armamentului
antisubmarin ş.a.

Numele şi tipul
instituţiei de
învăţământ /
furnizorului de Academia Navală “Mircea cel Bătrân” din Constanța
formare
Membru al Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR)
asociaţiilor Liga Ofiţerilor din Marina Militară (L.O.M.M.)
profesionale Membru al Asociaţiei Absolvenţilor Academiei Navale “Mircea cel Bătrân”
(ALUMNI)
Aptitudini şi
competenţe personale
Limba (i) străină (e)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Participare
Discurs oral
conversaţie

Scriere
Exprimare
scrisă

cunoscută (e)
Engleză

Rusă

Competenţe şi
aptitudini
organizatorice

B Utilizator
1 elementar

B Utilizator B Utilizator B Utilizator
1 elementa 1 elementa 1 elementar
r
r
A Utilizator A Utilizator
A Utilizator A Utilizator A Utilizator
2 elementar 2 elementar
2 elementa 2 elementa 2 elementar
r
r
Membru al Consiliului Departamentului Navigatie si Transport Naval (din 2016 prezent)
Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Marină Militară (din 2011 -2013 ) şi
Consiliul Facultătii de Navigatie si Management Naval (din 2013 - prezent)
Membru în Senatul Academiei Navale Mircea cel Bătrân (din 2016 - prezent)
Responsabil CEAC al al Facultăţii de Marină Militară (din 2011 -2013 ) şi Consiliul
Facultătii de Navigatie si Management Naval (din 2013 - prezent)
-

Alte competenţe şi
aptitudini

-

-

-

-

B
1

Utilizator
elementar

Certificat de pregatire pedagogică cu nr 163/02.04.1998, seria DI nr 0147
eliberat de Centrul de Cercetări psihopedagogice si de perfectionare a
personalului din invăţământul militar;
Certificat de absolvire a Cursului de Inspector pentru poluare marină si
pescuit, cu Nr 026/ 10.05.2002, eliberat de International Training Center of
Enviromental Professions, sub coordonarea BENA.
Certificat de absolvire a Cursului de Stat Major pentru Ofiteri, eliberat de
SAFN CU nr 114 din 15.04.2004
Certificat de competenta lingvistică: STANAG:2121 Eliberat de DMRU, cu
nr.013317/18.07.2008 si Certificat de pregătire – Reimprospatare cunostinte
de limba engleză nr 441 din 10.05.2007;
Certicat de formare instructor IMO, conform prevederilor STCW eliberat de
CERONAV Constanta, cu nr 00000084/26.01.2010;
Certificat de formare instructor pentru operare Simulator mărfuri periculoase
(TechSim 5000: LNG Membrane Tanker, LNG Terminal, Chemical tanker,
Product tanker) cu nr LCH –IOT-2014062705/27.06.2014, eliberat de Transas
Marine International;
Certificat de absolvire: Regional Training Course on Hydrography and
Hydrographic Governance : Organizatori: IMO; OHI; DHM : 3.11 13.11.2014

Utilizare diferite programe specializate în modelare și simulare (Programul de
modelare a poluarii marine:PISCES; Programul de modelare al parametrilor
hidrometeorologici SIMIN). O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office
(Word, Excel şi PowerPoint);

Informaţii Persoane de contact, referinţe:
suplimentare Prof.univ.dr. ing.Vergil CHITAC
E-mail:vergil.chitac@yahoo.com
Academician prof. univ. dr. Marian-Traian GOMOIU
E-mail: mtgomoiu@gmail.com
Informaţii
despre
proiectele
de 1.Studiul efectelor exploziilor submarine, emisiilor acustice si vibraţiilor produse în
cercetare-dezvoltare mediul marin asupra personalului ambarcat şi ecosistemelor marine costiere;
pe care le-a condus Planul Sectorial de Cercetare –Dezvoltare al Ministerului Apărării Nationale
ca
director
de Perioada de derulare: 2013 -2014 ( Poz 117/2013; Poz 121/ 2014)
proiect şi granturile Valoare Contract ANMB : 56887 Lei (2013: 26325 lei; 2014: 30562 lei)
Functia Indeplinită: Responsabil Partener
obţinute, în cazul în 2. Dispersia hidrocarburilor în cazul poluării accidentale la bordul navelor militare
care există astfel de cu utilizarea în timp real a prognozelor hidro-meteorologice recepţionate.
proiecte
sau Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului Apărării Nationale

granturi, indicânduse pentru fiecare
sursa de finanţare,
volumul finanţării şi
principalele
publicaţii
sau
brevete rezultate

Informaţii
despre
premii
sau
alte
elemente
de
recunoaştere
a
contribuţiilor
ştiinţifice

Perioada de derulare: 2015 ( Poz 144/ 2015)
Valoare Contract ANMB: 28437 Lei
Functia Indeplinită: Responsabil Partener
3. Laborator integrat mobil destinat aplicaţiilor practice în domeniile meteorologieioceanografiei-hidrografiei”
Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului Apărării Nationale
Perioada de derulare: 2016 ( Poz 142/ 2016)
Valoare Contract ANMB: 31750 Lei
Functia Indeplinită: Responsabil Partener
PUBLICATII:
D. ATODIRESEI, F. NICOLAE, A. COTORCEA
Cost-benefit Analysis of Photovoltaic Systems Installed on Ships on the Trade Routes
in the Northwest Black Sea Basin
Journal of Environmental Protection and Ecology 18, No 1, 40–45 (2017) ISSN 13115065
http://www.jepe-journal.info/journal-content/vol-18-no-1
4. Analiza parametrilor meteorologici proveniti de la reteaua de staţii automate si
influenţa asupra navigaţiei costiere - Model functional de baze de date pentru
gestiunea si analiza parametrilor meteorologici
Planul Sectorial de Cercetare – Dezvoltare al Ministerului Apărării Nationale
Perioada de derulare: 2017 ( Poz 164/ 2017)
Valoare Contract ANMB: 50980 Lei
Functia Indeplinită: Responsabil Partener
5.Efecte estimate asupra ecosistemelor marine costiere din zona de NW a Mării
Negre datorită emisiilor acustice şi vibraţiilor – Responsabil lucrare de cercetare.
Contract de cercetare nr 5/14.09.2015, încheiat cu OCEANOGRAFICA SRL
Constanta.
Valoare contract: 3180 lei

I.
II.
III.
IV.

V.

Diploma de excelenţă acordată la sărbătorirea a 130 de ani de la
înfiinţarea Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”;
Diploma de excelenţă acordată la sărbătorirea a 135 de ani de la
înfiinţarea Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”;
Diploma de excelenţă acordată la sărbătorirea a 140 de ani de la
înfiinţarea Academiei Navale ”Mircea cel Bătrân”;
Premiul Viceamiral ing. Grigore Marteş în domeniul Ştiinţă şi tehnică
de
marină, pentru volumul “Implicatiile actiunilor militare asupra
ecosistemelor marine costiere în situatii de rutină si conflict. Studiul
emisiilor acustice asupra speciilor marine”, Constanţa, 2014
Premiul de excelenţă Viceamiral Dr. Constantin Preda-Fundăţeanu la
secţiunea Legislaţie maritimă şi fluvială, pentru lucrarea “Siguranţa
Vieţii pe Mare si Protecţia Mediului Marin” Constanţa , 2015

Data
20.09.2017

Semnătura

