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Curriculum Vitae 
  Europass 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Praporgescu Gabriel 

Adresa(e) Petro�ani (Romania)  

Telefon(oane) 0254542580/int. 195   

E-mail(uri) GabrielPraporgescu@upet.ro, gpraporgescu@gmail.com  

Naţionalitate(-tăţi) română  

Data naşterii 11.12.1964 

Sex Bărbătesc 

Experienţa profesională  

 Iulie 2019 → Prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi 

Activităţi si responsabilităţi principale  reprezintă departamentul şi răspunde în faţa departamentului, a Consiliului facultăţii şi a 
Decanului şi ia decizii în toate domeniile de competenţă a departamentului; 

 răspunde de planurile de învăţământ, de statele de funcţiuni şi personal didactic, de programele 
de perfecţionare continuă, de managementul cercetării şi al calităţii şi de managementul 
financiar al departamentului; 

 răspunde de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor 
contractuale de muncă ale personalului din subordine. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învă�ământ superior 

Experienţa profesională  

 2016 → 2019 

Funcţia sau postul ocupat  Director Departamentul de Administrare a Activităţii de Cercetare Ştiinţifică 

Activităţi si responsabilităţi principale  formularea şi monitorizarea derulării Planului de Activităţi al Departamentului, conform cu 
strategia de dezvoltare a Universităţii din Petroşani; 

 elaborarea rapoartelor către organismele ierarhice şi Senatul Universităţii şi a rapoartelor 
operative; 

 formarea şi dezvoltarea bazei de informare privind activitatea de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învă�ământ superior 

Perioada 2012 - 2016 

Funcţia sau postul ocupat  Prodecan învăţământ, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Activităţi si responsabilităţi principale  organizarea procesului de învă�ământ la programele de studii de licenţă şi masterat şi la 
programele de studii;  

 participarea la elaborarea Strategiei Universită�ii şi la fundamentarea planurilor opera�ionale 
anuale; 
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 coordonarea activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de facultate; 
 coordonarea elaborării regulamentelor şi metodologiilor specifice activităţilor didactice şi de 

asigurare a calităţii; 
 coordonarea procesului de autorizare şi acreditare a programelor de studii universitare de 

licenţă şi masterat care formează oferta facultăţii; 
 coordonarea procesului de evaluare a performanţelor şi calităţii cadrelor didactice la nivel de 

facultate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învă�ământ superior 

Perioada 2011-1012 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct, Departamentul de Inginerie Mecanicvă, Industrială şi Transporturi 

Activităţi si responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învă�ământ superior 

Perioada 2011-1012 

Funcţia sau postul ocupat Director adjunct, Departamentul de Inginerie Mecanicvă, Industrială şi Transporturi 

Activităţi si responsabilităţi principale  coordonarea procesului de autorizare şi acreditare a programelor de studii universitare de 
licenţă şi masterat care formează oferta departamentului; 

 coordonarea procesului de evaluare a performan�elor şi calităţii cadrelor didactice la nivel de 
departament. 

 coordonarea activităţii Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii la nivel de departement 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învă�ământ superior 

Perioada 2008 -2010 

Funcţia sau postul ocupat Director, Centrul de Creaţie Ştiinţifică şi Tehnică 

Activităţi si responsabilităţi principale  identificarea de agenţi economici potenţiali pentru încheierea contractelor de cercetare ştiinţifică; 
 formarea şi dezvoltarea bazei de informare privind activitatea de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 2007 → Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activităţi studenţi 
Activităţi didactice la disciplinele Bazele cercetării experimentale, Tribologie, Maşini şi instalaţii pentru 
manipularea mărfurilor, Logistică în transporturi, Monitorizare şi evaluare în transporturi, Modelarea 
treficului rutier. 
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în domenile Mecanic şi Ingineria transporturilor 
Membru în comisii de susţinere a examenelor de licenţă la programul de studii de licenţă Ingineria 
transporturilor şi a traficului; 
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învă�ământ superior 

Perioada 1999→2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrărir 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activităţi studenţi 
Activităţi didactice la disciplinele Bazele cercetării experimentale, Tribologie, Mecanisme şi organe de 
maşini 
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie 
Coordonare activităţi de practică studenţească 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniul mecanic 
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1992→1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminar, laborator şi întocmire de proiecte la disciplinele Rezistenţa materialelor, 
Utilaje de încărcare şi transport minier 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Perioada 1991→1992 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminar, laborator şi proiect la disciplinele Rezistenţa materialelor, Utilaje de 
încărcare şi transport minier. 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 

Educaţie şi formare  

Perioada 2014-2016 

Calificarea / diploma obţinută Ingineria transporturilor şi a traficului/Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Telematică rutieră, Dinamica autovehiculelor; Autovehicule rutiere, Mijloace de transport, Modelarea şi 
planificarea transporturilor, Analiza economică în transporturi 
Abilităţi acumulate: Proiectarea tehnologiilor de circulaţie şi conducerea operativă a circulaţiei pe 
reţelele infrastructurii de transport; Fundamentarea tehnică, economică şi financiară a deciziilor de 
modernizare a sistemului de transport; Evaluarea interdependenţelor dintre transporturi şi urbanism 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie, Str. Târgul din Vale, Nr. 1, Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Inginer în domeniul Ingineria transporturilor 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire desfăşurat în cadrul proiectului POSDRU/7/1.3/64273 „Dezvoltarea resurselor umane 
din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-Learning” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Utilizarea softului de e-Learning LECTORA pentru desfă�urarea activită�ilor didactice la programele de 
studii organizate sub forma învă�ământului la distan�ă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Memory SRL Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Operator procesare text şi imagine 

Perioada 1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ramura de Tehnică, domeniul Utilaj tehnologic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Cercetări pentru creşterea performanţelor instalaţiilor de perforat de construcţie 
românească, destinate săpării galeriilor 
Capacitatea de a proiecta şi implementa utilaje tehnologice noi; 
Aptitudini de cercetare în domeniul mecanic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de doctorat 

Perioada 1984-1989 

Calificarea / diploma obţinută Inginer, specializarea Maşini şi instalaţii miniere 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maşini miniere; Utilaje de încărcare şi transport minier, Instalaţii mecanice miniere 
Cpmpetenţe: 
Elaborarea unor, proiecte, modele şi prototipuri de structuri şi sisteme mecanice; Elaborare 
documentaţii tehnice şi economice privind organizarea şi conducerea lucrărilor de montare, reglare şi 
exploatare pentru maşinile, instalaţiile şi echipamentele utilizate în industria minieră 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petroşani, Str. Instututului, nr. 20, Petroşani, România, www.upet.ro 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă 

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e)  

 Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

 
C2 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
experimentat B2 Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, spirit de echipă, abilitatea de a antrena şi motiva colegii în realizarea unor 
obiective comune. Creativitate (activităţi didactice şi de cercetare) 

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona colective, spirit organizatoric, gestionarea eficientă a 
schimbărilor, dinamism �i seriozitate, abilită�i de comunicare. 

Alte competenţe şi aptitudini Aptitudinea de a acumula noi cunoştinţe, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate în gândire, 
consecvenţă în realizarea obiectivelor profesionale. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi 
PowerPoint™) şi AutoCAD. 

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 

Informaţii suplimentare  

Publicaţii 
 
 
 

Conferinţe 
 
 

Afilieri 
 
 
 

Proiecte 

▪ Bazele cercetării experimentale, Editura Bibliofor Deva, 2001, Sisteme de transport în turism, Editura 
Bibliofor Deva, 2000; Transport uzinal, Suport de curs în format electronic, 60 pag., 2010; Maşini şi 
instalaţii pentru manipularea mărfurilor, Suport de curs în format electronic, 201 pag., 2011; Logistică în 
transporturi, Suport de curs, în format electronic, 100 pag., 2012. 
▪ International Scientific Conference, MicroCAD Miskolc; Innovative Technologies for Joining Edvanced 

Materials, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale ISIM Timişoara; 
World Mining Congress; 
▪ Asociaţia Absolvenţilor Universităţii din Petroşani (ALUMNI); Academia de Transporturi a Ukrainei 

(ATU); Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR); Asociaţia Română de Teoria Mecanismelor 
şi a Maşinilor (ROAMET); Asociaţia română de mecanica ruperii (ARMR); Asociaţia pentru Cercetare 
Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V). 
▪ Expert pe termen scurt la Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior şi Parteneriat

cu Mediul Economic şi Social – ACPART, Contract nr. POSDRU/2/1.2/S/2, 2008-2011, Dezvoltarea unui 
sistem operaţional al calificărilor din învăţământul superior din România, co-finanţat de Fondul Social 
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi Guvernul României, 
2009-2010 
▪ DINAMIC - optimizarea ofertelor de studii din învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar tehnic în sprijinul 

angajabilităţii persoanelor defavorizate, Contract POCU/320/6/21/122773 
 

  Petroşani,        Conf. univ.dr.ing. PRAPORGESCU Gabriel 
25.11.2019 

 


