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INFORMAŢII PERSONALE BEZNEA ELENA FELICIA 
 

  

 Str. Furnalistilor, nr. 6 bis, 800629, Romania 

 0743605440 

 elena.beznea@ugal.ro 

 

 

 Data naşterii 29/11/1976  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 

 

01.10.2013 – prezent 

 

Conf. dr. ing. la Departamentul de Inginerie Mecanică 

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, str. Domnească, nr 47,  http://www.ugal.ro/ 

Activitate didactică şi de cercetare. 
-  Prelegeri la disciplinele: Structuri compozite; Mecanica, Construcţia si Proiectarea structurilor; 
Rezistenţa Materialelor; Modelarea şi proiectarea structurilor confecţionate din materiale compozite; 
Statica, stabilitatea si dinamica structurilor. 
- Lucrări de laborator şi seminar la diverse discipline: Analiză cu elemente finite, Structuri compozite; 
Elasticitate şi plasticitate; Mecanica şi Rezistenţa Materialelor; Mecanica, Construcţia si Proiectarea 
structurilor; Rezistenţa Materialelor; Modelarea şi proiectarea structurilor confecţionate din materiale 
compozite; Statica, stabilitatea si dinamica structurilor. 
-  Conducător ştiinţific la proiecte de diplomă (licenţă) si de disertaţie (master); 
-  Îndrumător al grupurilor de cercetare ştiinţifică la sesiunea ştiinţifică studenţească; 
-  Activitatea de practică în producţie cu studenţii; 
-  Lucrări de cercetare în cadrul proiectelor naţionale şi europene ale Departamentului de Inginerie 
Mecanică. 

02.03.2009-31.09.2013 
 

Sef lucr. dr. ing. la Catedra de Mecanică Aplicată   
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, str. Domnească, nr 47,  http://www.ugal.ro/ 
Activitate didactică şi de cercetare. 
-  Am susţinut prelegeri la disciplinele: Structuri compozite; Elasticitate şi plasticitate; Modelari solide; 
Mecanica şi Rezistenţa Materialelor; Mecanica, Construcţia si Proiectarea structurilor; Rezistenţa 
Materialelor; Modelarea şi proiectarea structurilor confecţionate din materiale compozite 
- Lucrări de laborator şi seminar la diverse discipline: Analiză cu elemente finite, Structuri compozite; 
Elasticitate şi plasticitate; Modelari solide; Mecanica şi Rezistenţa Materialelor; Mecanica, Construcţia 
si Proiectarea structurilor; Rezistenţa Materialelor; Modelarea şi proiectarea structurilor confecţionate 
din materiale compozite 
-  Conducător ştiinţific la proiecte de diplomă (licenţă) si de disertaţie (master); 
-  Îndrumător al grupurilor de cercetare ştiinţifică la sesiunea ştiinţifică studenţească; 
-  Activitatea de practică în producţie cu studenţii; 
-  Lucrări de cercetare în cadrul proiectelor naţionale şi europene ale Catedrei. 

23.02.2004 - 01.03.2009 

 

Asist. Drd. Ing. la Catedra de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, str. Domnească, nr 47,  http://www.ugal.ro/ 
- Ore de aplicaţii în Inginerie mecanică (laborator şi proiect); 
- Îndrumare lucrări la sesiunea ştiinţifică studenţească; 
- Activitatea de practică în producţie cu studenţii; 
- Lucrări de cercetare în cadrul proiectelor naţionale şi europene ale Catedrei 

01.10.2001- 03.02.2004 Preparator Ing. la Catedra de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor  
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, str. Domnească, nr 47,  http://www.ugal.ro/ 

http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
http://www.ugal.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

 - Ore de aplicaţii în Inginerie mecanică (laborator şi proiect); 
- Lucrări de cercetare în cadrul proiectelor naţionale şi europene ale Catedrei 

feb 2001 – iunie 2001 Cadru didactic asociat la Catedra de Mecanică şi Rezistenţa Materialelor 
Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, str. Domnească, nr 47,  http://www.ugal.ro/ 

Ore de aplicaţii în Inginerie mecanică (laborator şi proiect) 

2002-2008 DOCTOR INGINER    
în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul Inginerie Mecanică 

EQF, nivel  8 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Galaţi, România 

Titlul tezei de doctorat: Studii şi cercetări privind comportarea la stabilitate a structurilor compozite 

▪ Conducător de doctorat: Prof. Dr. Ing. Ionel Chirică   
2000-2002 MASTER  

în domeniul „Modelarea numerică a proceselor mecanice şi tehnologice” 
Media generală de promovare a studiilor 9.53. Nota la examenul de disertaţie 10.l 

EQF, nivel  7 

 

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Galaţi, România 
Discipline principale studiate: 
Modelarea structurilor metalice; Metoda elementului finit şi optimizarea proceselor mecanice; 
Mecanica mediului continuu; Metode ale inteligenţei artificiale în procesele mecanice; Modelarea 
proceselor de deformare plastică; Modelarea numerică a generării suprafeţelor; Modelarea numerică 
a proceselor hidrodinamice; Procedee termomecanice de asamblare; Modelarea proceselor 
termomecanice; Principii şi tehnici experimentale în tribologie; Metode matematice în mecanica 
vibraţiilor; Achiziţia şi prelucrarea datelor experimentale. 
Competenţe profesionale dobândite:  
- Utilizarea soft-urilor specifice în vederea rezolvării problemelor tipice pentru proiectarea, testarea şi 
administrarea bazelor de date din domeniul ingineriei mecanice 
- Analiza comparativă a datelor şi evaluarea lor pe baza teoriilor şi metodelor utilizate în cercetarea 
aplicativă a sistemelor mecanice, în context bine definit. 
- Evaluarea critică şi constructivă a modalităţilor de rezolvare a problemelor tehnologice de fabricaţie a 
structurilor mecanice. 
- Realizarea unui proiect în care să se utilizeze metodele de simulare/modelare şi optimizare a 
sistemelor mecanice 

1995-2000 INGINER    
în domeniul Ştiinţe Aplicate, specializarea Mecanică Aplicată 
Media generală de promovare a studiilor 9.51 
Media examenului de diplomă: 9.75 

EQF, nivel 6 

 
 
 

 Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică, Galaţi, România 

http://www.ugal.ro/
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 Discipline principale studiate: 
Discipline de domeniu: 
Analiza matematică; Mecanica; Încercări mecanice; Fizica, Algebra, geometrie analitică şi 
diferenţială; Rezistenţa Materialelor; Geometrie şi desen; Studiul materialelor; Mecanica 
fluidelor; Mecanisme; Toleranţe şi control dimensional; Organe de maşini; Termotehnică şi 
maşini termice; Maşini unelte şi prelucrări prin aşchiere; Marketing şi analiza economică; 
Psihologia muncii. 
Discipline de specializare: 
Elasticitate; Analiză cu elemente finite; Matematici speciale; Teoria plasticităţii; Metode 
numerice; Vibraţii mecanice şi elasto – dinamică sistemelor mecanice; Mecanica ruperii, 
Statica şi stabilitatea plăcilor plane şi curbe; Oboseala structurilor; optimizarea structurilor; 
Calculul structurilor sudate; Mecanica structurilor cu pereţi subţiri; Metode experimentale în 
mecanica solidului deformabil. 
Competenţe profesionale dobândite: 
-  Exprimarea în limbaj tehnic a fundamentelor teoretice din domeniul ingineriei mecanice. 
- Formularea de ipoteze si conceptelor pentru explicarea si interpretarea proceselor din 
domeniul ingineriei mecanice. 
- Identificarea, definirea, utilizarea noţiunilor din ştiinţele fundamentale specifice domeniului 
de inginerie mecanică. 
- Utilizarea instrumentelor grafice pentru descrierea şi proiectarea sistemelor mecanice. 
- Aplicarea metodelor de proiectare, modelare, analiza si testare a elementelor si sistemelor 
mecanice. 
- Analiza/ diagnosticarea echipamentelor şi utilajelor din domeniul ingineriei mecanice, prin 
aplicarea de  concepte, teorii şi metode de lucru în vederea alegerii, instalării, exploatării şi 
mentenanţei acestora. 
 - Implementarea şi coordonarea sistemului de management al calităţii şi marketing 

Octombrie 2019 MENTORAT EDUCAŢIONAL ÎN MEDIUL ACADEMIC 
Curs desfăşurat prin  Departamentul de formare continua si transfer tehnologic, la Universitatea 
Dunărea de Jos din Galaţi, în domeniul Stiinţe ale educaţiei, forma de învăţământ cu frecvenţă, având 
durata de 24 de ore, finalizat cu examen de certificare a competenţelor în sesiunea octombrie 2019, 
cu nota 10. 
Adeverinţa nr 188 din 23.01.2020, valabilă până la 31/10/2020. 

iulie 2019 STRATEGII DIDACTICE INOVATIVE 
Curs desfăşurat prin  Departamentul de formare continua si transfer tehnologic, la Universitatea 
Dunărea de Jos din Galaţi, în domeniul Stiinţe ale educaţiei, forma de învăţământ cu frecvenţă, având 
durata de 24 de ore, finalizat cu examen de certificare a competenţelor în sesiunea septembrie 2019, 
cu nota 10. 
Adeverinţa nr 27071 din 4.10.2019, valabilă până la 30/09/2020. 

Mai 2018 NOMENCLATURA NAVALĂ – curs 
Curs desfăşurat în cadrul Facultăţii de Inginerie, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, 
Departamentul de Inginerie Mecanică , având durata de 28 de ore, finalizat cu examen de certificare 
a competenţelor în mai 2018, cu nota 10. 
Adeverinţa nr 734 din 30.05.2018 

01.06.2016 – 01.07.2016 EVALUATOR ÎN SISTEMUL FORMĂRII PROFESIONALE 
COR 242411 / Certificat de absolvire, seria K, nr. 00018927 / 13.09.2016 

EQF, nivel  5 

 
S.C. TRU TRAINING  SRL, Baia Mare 
Competenţe profesionale dobândite: Elaborarea instrumentelor de evaluare; Consilierea 
candidatului pentru procesul de evaluare; Organizarea procesului de evaluare; Efectuarea 
evaluării; Luarea deciziei privind competenţele candidatului; Verificarea instrumentelor de 
evaluare; Certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; Întocmirea documentaţiei 
necesare autorizarii centrelor de formare; Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare; 
Verificarea documentaţiei şi a condiţiilor de desfăşurare a programelor de formare 
profesională; Evaluarea îndeplinirii criteriilor de autorizare; Verificarea documentaţiei şi a 
condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională; Aplicarea cerinţelor de 
asigurare a calităţii în formarea profesională continuă; Verificarea transpunerii standardului 
ocupaţional/ standardului de pregatire profesională în programul de pregătire. 

08.04.2016 – 10.04.2016 EXPERT  ACCESARE  FONDURI STRUCTURALE SI DE COEZIUNE 
EUROPENE 
COR 242213 / Certificat de absolvire, seria L, nr. 00022201 / 24 06.2016 

EQF, nivel  5 

 

STRUCTURAL EUROTRAINING Bucureşti 
Competenţe profesionale dobândite: Aplocarea normelor de sănătate şi de securitate în 
muncă; Aplicarea normelor de protecţia mediului; Menţinerea unor relaţii de muncă eficace; 
Pregătirea elaborării proiectului; Documentarea în vederea realizării proiectului; Stabilirea 
parteneriatelor; Elaborarea proiectului. 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

18.01.2016 – 22.01.2016 MANAGER PROIECT 

COR 242101 / Certificat de absolvire, seria L, nr. 00022110 / 22 06.2016 

EQF, nivel  5 

STRUCTURAL EUROTRAINING Bucureşti 
Competenţe profesionale dobândite: Stabilirea scopului proiectului; Stabilire cerinţelor de 
management integrat al proietului; Planificarrea activităţilor şi jaloanelor proiectului; Gestiunea 
utilizării costurilor şi resurselor operaţionale pentru proiect; Realizarea procedurilor de achiziţie 
pentru proiect; Managementul riscurilor; Managementul echipei de proiect; Managementul 
comunicării în cadrul proiectului; Managementul calităţii proiectului. 

22.04.2015-22.06.2015 FORMATOR    

COR 242401 /Certificat de absolvire,  seria J, nr. 00147447 / 31.08.2015 

EQF, nivel  5 

 

Camera de comert Industrie si Agricultura Galati 

Competenţe profesionale dobândite:  Pregătirea formării; Realizarea activităţilor de formare; 
Evaluarea participanţilor la formare; Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare; 
Marketingul formării; Proiectarea programelor de formare; Organizarea programelor şi stagiilor 
de formare; Evaluarea, revizuirera şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare. 

03.01.2011 – 31.12.2013 ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR EQF, nivel  5 

 

Universitatea Spiru Haret, Academia Comerciala din Satu Mare, TUV Austria Romania 

Programul de formare şi conştientizare în asigurarea calităţii în învaţământul la distanţă, în 
cadrul proiectului POSDRU 86/1.2/S/60720   

01.04.2013 – 05.04.2013 MENTORAT EDUCATIONAL  

pentru creşterea accesului la învăţământul superior pentru persoanele cu dizabilităţi 

EQF, nivel  5 

 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Educatia Universitara pentru persoanele cu dizabilitati 
curs desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/ 86/1.2/S/63951 

04.2012 INSTRUMENTE TIC  
Pentru îndrumarea studenţilor cu dizabilităţi 

EQF, nivel  5 

 

Universitatea Dunarea de Jos din Galati, Educatia Universitara pentru persoanele cu dizabilitati 
curs desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/ 86/1.2/S/63951 

Octombrie 1996 – iunie 1998 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A MODULULUI PSIHO-PEDAGOGIC 
Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, România 
Departamentul pentru pregătirea personalului didactic din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din 
Galaţi 

EQF, nivel  5 

 

Discipline studiate: Psihologie şcolară; Pedagogie; Metodica predării disciplinelor tehnologice; Practica pedagogică 

Limba maternă româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Specificaţi limba străină B2  B2 B2 B1 B2 

 A2 seria SE, nr 2247 / 23.05.2013;  B1 seria SE, nr. 2519/ 23.10.2013 
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Competenţe de comunicare  ▪ Competenţă în comunicarea profesională, abilităţi de comunicare orală şi scrisă; 
▪ Seriozitate;  

▪ Capacitate de asimilare de noi informaţii şi abilităţi; 
▪ Disponibilităţi de lucru în echipă;  
▪ Capacitate de adaptare sporită; 
▪ Responsabilitate; 

▪ Iniţiativă; 
▪ Disponibilităţi psiho - afective şi sociale pentru investigarea şi optimizarea fenomenelor   

educaţionale 

▪        Competente dobândite: 

-  în urma realizării a numeroase proiecte de grup în cadrul activităţii de la locul de muncă; 
- Tutorat studenţi anii 1, 2, 3, 4 de la facultatea de  Inginerie 
- Tutorat studenţi Erasmus ( Portugalia, Turcia) pentru aplicaţiile de la disciplinele Analiză cu 

elemente finite, Mecanica Construcţia si proiectarea Structurilor, Rezistenta Materialelor; 
Structuri Compozite 

- participare la conferinţe şi workshop-uri naționale și internaţionale; 
- participarea la proiecte naţionale de cercetare 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Management academic:   
-coordonatorul  Departamentului de orientare şi consiliere în carieră a studenţilor din 
Faculattea de Mecanică ( 2010-2015); 
- membru în Consiliul Facultăţii de Mecanică (2012-2015);   
- Activitate de tutoriat la anul I, Facultatea de Mecanică (din anul 2009) 
- Activitate de tutoriat la anul III Inginerie Mecanica, Facultatea de Inginerie (din anul 2013) 
- Activitate de tutoriat la anul IV Inginerie Mecanica, Facultatea de Inginerie (din anul 2013) 
- Membru în comitetul de organizare al Conferinţei naţionale REZMAT-10, Universitatea 
“Dunărea de Jos” din Galaţi, 8-10 mai 2003; 
Membru în comitetul de organizare al Conferinţei naţionale REZMAT-18, Universitatea 
“Dunărea de Jos” din Galaţi, 13 mai 2011 
- Coordonator al Laboratorului de “Teoria structurilor” pentru studenţii spanioli (ERASMUS) 
veniţi la Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi, Facultatea de Mecanică (din anul 2004); 
- Organizator şi secretar al birourilor la Secţiile: Mecanică Aplicată şi Rezistenţa structurilor 
la Sesiunile ştiintifice studenteşti din anii: 2002- 2006 şi al comisiei la Secţia: Ingineria 
Structurilor Mecanice în cadrul  Sesiunii ştiintifice studenteşti în anul 2008; 
- Membru în comisia de Acreditare a domeniului INGINERIE MECANICĂ (iunie 2007); 
- Membru în comisia de Monitorizare a domeniului Inginerie Mecanică (2009); 
- Membru în comisia de Autorizare provizorie a domeniului Autovehicule Rutiere (2010-
2011); 
- Membru în comisia de Evaluare periodică a domeniului INGINERIE MECANICĂ (iunie 
2012); 
-  Membru  in comisia de organizare a Conferinţei internaţionale MARTEC (24.04.2010), 
Galaţi; 
- secretar în comisia de licenţă la specializarea Inginerie Mecanică între 2003- 2008  
- secretar în comisia de admitere la Master la Facultatea de Mecanică între 2003-2005 
- Secretar la Fascicula X- Mecanică Aplicată (Applied mechanics) – Analele Universitatii 
“Dunărea de Jos” din Galaţi, (în perioada 2004-2009) 
- Acreditare Fascicula X- Mecanică Aplicată (Applied mechanics) – Analele Universitatii 
“Dunărea de Jos” din Galaţi în anul 2005 
- realizarea şi dotarea Laboratorului de cercetare: Laborator de Rezistenţa Materialelor 
Avansate 
- reprezentanta Facultăţii de Mecanică în ANCONAV (Asociaţia naţională a constructorilor 
de nave din Romania) 
- întocmire orar la anul II, Facultatea de Mecanică, în perioada  2002-2006 şi pentru anul I 
şi II, an IV IM şi la Master MSIM, Facultatea de Mecanică  2009-2015 
Managementul cercetării ştiinţifice şi dezvoltării: 

Proiecte 
- Responsabil proiect internaţional: 1 

- Director de proiect sau responsabil la granturi naţionale: 2  
- Director de proiect la un contract de cercetare cu industria: 3 
- Participarea la programe internaţionale ca membru în colectiv: 4 
- Participarea la proiecte naţionale ca membru în colectiv: 13 
- Propuneri de proiecte în cadrul apelurilor naţionale şi internaţionale: 10 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

O bună cunoaştere a proceselor de asigurare şi control al calităţii în învăţământul superior – 
studii certificate în managementul calităţii în învăţământul la distanţă, competenţe formator, 
responsabil şi membru în echipa unor proiecte naţionale şi internaţionale 

 Asumarea responsabilităţilor şi finalizarea sarcinilor 
 Obiectivitate în aprecieri şi în luarea deciziilor 

Domenii de competenţă: 
 - Materiale compozite – Analiza comportării statice şi dinamice a structurilor confecţionate 
din materiale compozite 
- Elasticitate şi plasticitate 
- Metoda elementelor finite  

▪ - Structuri mecanice - Analiza comportării statice şi dinamice 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare 

Creare de 
conţinut Securitate 

Rezolvarea de 
probleme 

 
UTILIZATOR 

INDEPENDENT   
UTILIZATOR 

EXPERIMENTAT 
UTILIZATOR 

INDEPENDENT   
UTILIZATOR 

INDEPENDENT   
UTILIZATOR 

INDEPENDENT   

  

  

 - Abilităţi de utilizare avanstata  a calculatorului: MS Office, Internet şi comunicare 
electronică  
- Abilităţi de utilizare a softurilor dedicate proiectării asistate de calculator: AutoCAD 
- Program de analiza structurală:  Cosmos/M, Femap, ANSYS 

▪ - Utilizarea  programelor şi a tehnicilor şi echipamentelor digitale: achiziţia de date, prelucrarea 
datelor experimentale. 

Permis de conducere  Detin permis de conducere auto, categoria B, din anul 1996 
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 Publicaţii, Prezentări, Conferinţe 

Elaborarea şi publicarea unui număr de peste 150 de lucrări ştiinţifice dintre care (10 articole ISI şi 
în proceeding ISI, 33 articole în reviste BDI sau B+, 93 lucrari prezentate la conferinţe 
internaţionale, 29 articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS, 4 articole publicate in jurnale 
online, 4 articole publicate în buletine ale simpozioanelor naţionale). 
Elaborarea şi publicarea unui numar de 9 cărţi didactice în edituri recunoscute CNCSIS şi a unui 
capitol de carte Advancea in composite materials – ecodesign and analysis chapter: Buckling of 
Composite Plates, Edited by Brahim Attaf, Ed. INTECH ,ISBN: 978-953-307-150-3, Publisher: 
InTech, Publishing date: March 2011 

Expert evaluator 

- Expert evaluator la proiectele din Call 2009, in cadrul Proiectului de tip FP7 ERA-NET 
MARTEC 

- Expert evaluator la proiectele din Call 2010, in cadrul Proiectului de tip FP7 ERA-NET 
MARTEC 

Distincţii 
1. Medalia de aur la Salonul Internațional al Cercetării Științifice, inovării și Inventicii - 

INVENTICA, 2018, Iasi, 27-29 iunie 2018 cu lucrarea: „Jointed device developing 
shear loading on the plane plates sides”, autori: Ionel Chirică, Elena-Felicia Beznea. 

2. Medalia de aur şi diploma de excelenţă la Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, inovării și Inventicii - PRO INVENT, 2018, Cluj-Napoca cu lucrarea: 
„Dispozitiv articulat pentru realizarea solicitării de forfecare pe conturul plăcilor 
plane”, autori: Ionel Chirică, Elena-Felicia Beznea. 

3. Medalia de aur şi diploma de excelenţă la Salonul Internațional al Cercetării 
Științifice, inovării și Inventicii - PRO INVENT, 2018, Cluj-Napoca cu lucrarea: 
„Stand hidraulic de montare a casetelor cilindrilor de laminare - Varianta de 
laborator”, Autor: Nicușor Baroiu, Elena Felicia Beznea, Ing. Vasile Iroveanu 

4. Medalia de argint UGAL- INVENT 2017 cu lucrarea: „Stand pentru încercarea la 
impact a plăcilor compozite”, Ionel Chirică, Elena- Felicia Beznea, Viorel Totolici 

5. Medalia de aur UGAL-INVENT 2015 cu lucrarea: „Damping characteristics 
estimation of the magnetoreologichal elastomers”, Ionel Chirica, Eduard Chirila, 

Doina Boazu, Elena Felicia Beznea 

6. Medalia de aur UGAL INVENT 2014 cu lucrarea: „Numerical Simulation of the MRE 
adaptive damper characteristics”, Ionel Chirica, Doina Boazu, Elena Felicia Beznea, 
Eduard Chirila 

7. Diploma de Excelenţă „Anghel Saligny” pentru rezultate deosebite obţinute în 
funcţia didactică de şef de lucrări, acordată de Consiliul Facultăţii de Mecanică 
Galaţi (mai 2013) 

8. Diploma de Excelenţă „Anghel Saligny” pentru rezultate deosebite obţinute în 
funcţia didactică de şef de lucrări, acordată de Consiliul Facultăţii de Mecanică 
Galaţi (mai 2011) 

9. Premiul Salonului Regional al Cercetării (în anii 2010 şi 2011) prin participarea 
alături de echipa de cercetare din cadrul departamentului de Mecanică Aplicată 

10. Diploma de Excelenţă pentru Tinerii Cercetători „Mircea Manolache” acordată de 
Consiliul Facultăţii de Mecanică Galaţi (mai 2010) 
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