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INFORMAŢII PERSONALE GRECU Alexandru Tudor 

 

 Institutul Na ional de C&D pentru Fizica i Inginerie Nucleară „Horia ț ș
Hulubei”, str. Atomi tilor nr. 30, RO-077125, Bucure ti-Măgurele, Româniaș ș

 +4021.404.62.48           ---       
 alexandru.grecu@nipne.ro

http://www.theory.nipne.ro/~agrecu/ 
  Skype alex.t.grecu

Sexul Masculin | Data naşterii 14/11/1979  | Naţionalitatea română

FUNC IA DIN CADRUL Ț
PROIECTULUI Cercetător tiin ific Grad 3, Adjunct al liderului de grup LHCb-RomaniaȘ ț

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

ianuarie 2013 – prezent Cercetător Ştiinţific grad 3
Institutul  Naţional  de  C&D  pentru  Fizică  şi  Inginerie  Nucleară  “Horia
Hulubei”, str. Atomiştilor nr. 30, RO-077125, Bucureşti-Măgurele, România
(http://www.nipne.ro)
▪ Fizică matematică neliniară; simulări numerice ale sistemelor neliniare discrete
▪ Fizica energiilor înalte; Dezvoltare software pentru generatori de eveniment Monte

Carlo (MC) în cadrul platformei LHCb; Optimizare/validare generatori MC
▪ Persoană de contact LHCb – HepData şi colaborarea Professor/RIVET (din ian. 2015)
▪ Administrare staţii de lucru şi servere; Dezvoltare software pentru clusterul privat al

grupului LHCb-Romania
Cercetare/dezvoltare

iunie 2011 – ianuarie 2013 Cercetător Ştiinţific
Institutul  Naţional  de  C&D  pentru  Fizică  şi  Inginerie  Nucleară  “Horia
Hulubei”, str. Atomiştilor nr. 30, RO-077125, Bucureşti-Măgurele, România
(http://www.nipne.ro)
▪ Fizică matematică neliniară; simulări numerice ale sistemelor neliniare discrete
▪ Fizica energiilor înalte; Dezvoltare software pentru generatori MC de eveniment în

cadrul platformei LHCb; Optimizare/validare generatori MC
▪ Administrare staţii de lucru şi servere; Dezvoltare software pentru clusterul privat al 

grupului LHCb-Romania
Cercetare/dezvoltare

decembrie 2003 – iunie 2011 Asistent cercetare ştiinţifică 
Institutul  Naţional  de  C&D  pentru  Fizică  şi  Inginerie  Nucleară  “Horia
Hulubei”, str. Atomiştilor nr. 30, RO-077125, Bucureşti-Măgurele, România
(http://www.nipne.ro)
▪ Studiul fenomenelor neliniare în fizică; simulări numerice ale sistemelor neliniare 

discrete
▪ din iunie 2007 membru al colaborării LHCb, CERN, Geneva – dezvoltare aplica ie webț

organizare  şi  management  ture  de  control  ale  detectorului  (2008-2010);  fizica
particulelor elementare; optimizare/validare generatori MC de eveniment 

▪ Dezvoltare software web
▪ Administrare staţii de lucru şi servere
Cercetare/dezvoltare
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EDUCAŢIE ŞI

FORMARE  

octombrie 2007 – mai 2011 Doctor în fizică Nivelul 8 

Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România

▪ Studiul fenomenelor colective neliniare în fizica plasmei; Metode statistice în fizica nucleară 
aplicată; Astrofizică; Modelul Standard în fizica particulelor elementare şi extensiile acestuia

octombrie 2003 – martie 2005 Masterat în fizică Nivelul 7 

Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România

▪ Fizica stării condensate; modele de conducţie în materiale de rezistivitate înaltă; simulări 
numerice a fenomenelor de conducţie; fizica polimerilor şi a cristalelor lichide

octombrie 1998 – iunie 2003 Inginer fizician (licenţiat în fizică)
Universitatea din Bucureşti, Bucureşti, România

▪ Introducere în algebra operatorilor, algebră vectorială, analiză complexă, fizică matematică;
Fizica  fenomenelor  termodinamice,  optice,  electro-magnetice;  electrodinamică  şi  teoria
relativităţii; mecanica analitica; fizică cuantică; fizică atomică; fizica stării condensate; fizică
nucleară şi a energiilor înalte 

COMPETENΤE
PERSONALE  

Limba maternă româna

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la
conversaţie 

Discurs oral 

Engleza C1 C2 C1 C1 C2 

Italiana B1 B1 B1 B1 B2 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Competenţe de comunicare ▪ bune  competenţe  de  comunicare  dobândite  prin  participarea  la  conferinţe  de  profil  şi
evenimente sociale asociate precum şi prin stagii de lucru în centre de cercetare ştiintifică
europene (CERN) şi îndeplinirea de reponsabilităţi în cadrul colaborării internaţionale LHCb de la
CERN, Geneva.

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

▪ bune competenţe organizatorice dezvoltate pe baza experienţei proprii ca redactor tehnic al
revistei de fizică „Romanian Journal of Physics” (www.nipne.ro/rjp) şi ocazional ca editor invitat
pentru diverse numere ale jurnalului menţionat iar din ianuarie 2015 în calitate de co-convener al
subgrupului de lucru softQCD din cadrul grupului de lucru QEE (QCD, Electroweak and Exotica)
al colaborării LHCb de la CERN, Geneva

Competenţe dobândite la locul
de muncă 

▪ o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii pentru microproducţii de tehnologie înaltă
destinate experimentelor de fizica particulelor elementare dobândite pe parcursul a două stagii
de lucru în 2005-2006 la INFN Sezione di Roma în cadrul cărora am participat la construcţia
unei părţi a calorimetrului electromagnetic pentru experimentul CMS de la LHC, CERN

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat 

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat 
Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț   

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences
https://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://www.nipne.ro/rjp
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Alte competen e informaticeț ▪ o bună stăpânire a suitelor de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software 

pentru prezentări) Open/LibreOffice i Microsoft Officeș
▪ bune cunoştinţe de editare foto i tehnoredactare profesională (LaTeX) dobândite ca redactor ș

tehnic revista de fizica
▪ utilizator avansat al limbajelor de programare VisualBasic, C/C++, Python, PHP, Javascript i ș

abilitate de a învă a rapid noi limbaje de programare; abilităţi dobândite prin specificul ț
activităţilor de cercetare tiin ifică i de tehnoredactorș ț ș

Alte competenţe ▪  Chimie anorganică; electrotehnică; proiectare/implementare reţele Ethernet; astrofizică

INFORMAΤII SUPLIMENTARE  

Publicaţii
(ultimele cele mai relevante 5

publicaţii)

 1. R. Aaij, A. Grecu et al. (LHCb Collab.)
„Observation of J/ψ p Resonances Consistent with Pentaquark States in Λb

0 →  J/ψ K- p 
Decays”, Phys. Rev. Lett. 115 (2015) 072001

 2. V. Khachatryan, A. Grecu et al. (CMS & LHCb Collab.)
„Observation of the rare Bs

0 → μ+ μ-- decay from the combined analysis of CMS and LHCb 
data”, NATURE 522 (2015) 68-72

 3. R. Aaij, A. Grecu et al. (LHCb Collab.)
„Measurement of the exclusive Υ production cross-section in pp collisions at √s=7 TeV and 8 
TeV”, JHEP 09 (2015) 084

 4. R. Aaij, A. Grecu et al. (LHCb Collab.)
„Dalitz plot analysis of B0 → D0 π+ π-- decays”, Phys. Rev. D 92 (2015) 032002

 5. Ana Elena Dumitriu, A. T. Grecu
„RIVET Plug-in for  Z0 → e+ e-- Production Cross-section Measurement in pp Collisions at √s 
= 7 TeV”, Rom. Journ. Phys. 60 (2015) 415-428

Prezentări ▪ “Soft QCD Measurements at LHCb”, A. T. Grecu (on behalf of LHCb Collab.)
20th International Conference on Particles and Nuclei (PANIC 14), Hamburg, Germania, 25 – 
29 august 2014

▪ „Studies of Soft QCD at LHCb”, Alexandru T. Grecu (on behalf of the LHCb collaboration)
Large Hadron Collider Physics 2013 (LHCP 2013), Barcelona, Spania, 13-18 mai 2013

▪ „Statistical Approach of Modulational Instability for Cylindrical and Spherical NLS Equations”,
A. T. Grecu, S. De Nicola, R. Fedele, D. Grecu, A. Visinescu
7th General Conference of the Balkan Physics Union (BPU-7), Alexandroupolis, Greece, 9-13 
septembrie 2009

Conferinţe
(co-organizator)

▪ „2nd  National Conference on Theoretical Physics”, Universitatea Ovidius Constanţa, Romania,
26-29 august 2004

Data: 15.03.2016 CS III,
Alexandru Tudor GRECU


