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PETCU DANIEL
Adresă Sector 1, Bucuresti
Telefon Mobil: +40728214313
E-mail

PedorthicArt@gmail.com

Naţionalitate

Romana

Data naşterii

05-07-1970

Sex

Masculin

Experienţa profesională Experienta in activitatea de clinica si cea de cercetare privind dispozitivele medicale (incaltaminte
ortopedica si orteze pentru picior), in proiectarea si realizarea protezelor si ortezelor pentru protezarea
si ortezarea aparatului locomotor.

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

2018- in prezent
Inginer, Tehnician Protezist-Ortezist
Servicii de evaluare biomecanica a mersului si implementarea ortezelor de picior si incaltmaintei
medicale in tratamentul conservativ al piciorului

SC Pedorthic Art Srl, www.pedorthicart.com
Dispozitive medicale
2008-2018
Cercetator stiintific gradul 3
Cercetare in domeniul dispozitivelor medicale (incaltaminte ortopedica, orteze pentru picior) si al
incaltamintei de serie
Director de proiect: Program Nucleu: „Dezvoltarea si pregatirea pentru certificare a unui centru de
excelenta in proiectarea incaltamintei medicale”, 2016-2017
Responsabil de proiect: in FP7-SME-2013 “Demoultragrip - Implementation of high grip designing
tools”, 2013-2015
Director de proiect: Program Nucleu: „Proiectarea asistata de calculator a calapoadelor si talpilor
pentru incaltamintea terapeutica”, 2013-2015
Director de proiect: Program Cooperare Bilaterala Romania-Turcia „Noi tehnici de prescriere,
proiectare si executie a dispozitivelor medicale utilizate in tratamentul conservativ al patologiilor de
natura mecanica ale piciorului „, 2010-2011
Director de proiect: Program Nucleu „Metodologie de analiza clinica a mersului cu aplicatii in
proiectarea incaltamintei ortopedice”, 2009-2013
Expert: Proiect “SoHealthy – Ist European & Mediteranean Research Network on Healthy Feet” 20122015

INCDTP – Sucursala ICPI, Bucuresti

Tipul activităţii

Cercetare

Perioada

2007-2008

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Inginer – expert calitate
Asigurarea calitatii in Sistemul de Management al Calitatii, protezarea si ortezarea amputatiilor de
membru inferior
S.C. ROSAL Ortopedic Srl
Protezarea/ortezarea persoanelor cu handicap fizic locomotor

1997-1999, 2001-2002, 2002-2007
Inginer coordonator, Sef Modul Croit; Inspector de Calitate
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Responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Coordonare activitate productie. Inspector de calitate
SC ANTILOPA SA, SC AKRON SRL, SC INTERTEK SRL
Productie incaltaminte; controlul calitatii

1994-1997
Inginer stagiar cercetare
Participare la finalizarea a 5 subiecte de cercetare din domeniul încălţămintei de masă precum şi a
încălţămintei ortopedice
Universitatea Tehnica „Gh.Asachi” Iaşi-Colectivul de Cercetare nr. 21

Cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

2009-2015

Diploma de Doctor in domeniul Medicina (OMENCS nr.3867 din 27.05.2016).
Tema tezei de doctorat „Aspecte antropologice ale fenotipurilor de diabet si ale deformatiilor
piciorului cauzate de aceste afectiuni. Solutii ortetice”
Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” al Academiei Romane
2007-2008
Diploma de Tehnician Ortoprotezist
Protezarea si ortezarea aparatului lococmotor
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Bucuresti

1989 – 1994
Diploma Inginer Confectii Incaltaminte
Institutul Politehnic Iaşi-Facultatea Tehnologia şi Chimia Textilelor, Secţia Confecţii Incălţăminte

Aptitudini şi competenţe Integritate, capacitate de autoeducare precum si de educare continua, capacitate de integrare si
personale colaborare in cadrul echipei, onestitate.
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Romana

Înţelegere

Nivel european (*)

Engleza

Ascultare
C1

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat
experimentat

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