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Personal Information 
 

Nume / Prenume  ANDRAS IOSIF  

Adresa(e)  
  

    

  

E-mail(uri) andras@upet.ro , iosif.andras@gmail.com 

Naţionalitate maghiară  

Cetățenie   română 

Data naşterii 14 septembrie 1952 

Sex Bărbătesc  
  

Domeniu ocupaţional învățământ superior / educație/ resurse minerale 
  

Experiența profesională  
 

Perioada 
 

14/09/2017- prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar asociat 

Activități si responsabilități principale învățământ si cercetare științifică 

Numele și adresa angajatorului Universitatea din Petroșani 

Adresa(e) Universității 20 
332006 Petroșani (Romania)  

Tipul activității sau sectorul de activitate învățământ superior 
 

Perioada 01/10/2001 -14/09/2017  

Funcția sau postul ocupat profesor universitar 

Activități si responsabilități principale învățământ si cercetare științifică 

Numele și adresa angajatorului Universitatea din Petroșani 

Adresa(e) universității 20 
332006 Petroșani (România)  

Tipul activității sau sectorul de activitate învățământ superior 

  
  

Perioada 01/10/1996 - 30/09/2001  

Funcția sau postul ocupat conferențiar universitar titular 

Activități si responsabilități principale învățământ superior si cercetare 

Numele și adresa angajatorului Universitatea din Petroșani 

Adresa(e) universității 20 
332006 Petroșani (România)  

Tipul activității sau sectorul de activitate învățământ superior 
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Perioada 01/10/1988 - 30/09/2006  

Funcția sau postul ocupat șef lucrări universitar 

Activități si responsabilități principale învățământ si cercetare științifică 

Numele și adresa angajatorului universitatea din Petroșani 

Adresa(e) universității 20 
332006 Petroșani (Romania)  

Tipul activității sau sectorul de activitate învățământ superior 
  

Perioada 01/03/1980 - 30/09/1988  

Funcția sau postul ocupat asistent universitar 

Activități si responsabilități principale învățământ si cercetare 

Numele și adresa angajatorului universitatea din Petroșani 

Adresa(e) universității 20 
332006 Petroșani (Romania)  

Tipul activității sau sectorul de activitate învățământ superior 
  

Perioada 10/08/1976 - 28/02/1980  

Funcția sau postul ocupat inginer electromecanic 

Activități si responsabilități principale întreținerea si repararea echipamentelor mecanice si electrice  
gospodărirea energiei electrice  
inovarea tehnologica 

Numele și adresa angajatorului Exploatarea Miniera Dâlja 

Adresa(e) Cărbunelui , 1 
Petroșani (Romania)  

Tipul activității sau sectorul de activitate inginerie electro-mecanica in sectorul extractiv 
  

Educație și formare  
  

Perioada 01/10/1985 - 30/06/1995  

Calificarea/diploma obținută doctor inginer 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Mine, mașini, instalații si echipamente, electromecanică minieră 
Competente de cercetare avansata in domeniu 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani (universitate) 

Adresa(e) Universității 20, 332006 Petroșani (Romania) 
  

Perioada 01/10/1992 - 30/07/1993  

Calificarea/diploma obținută DESS Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (Echivalent Master) 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Valorificarea resurselor subterane 

Numele și tipul instituției de 
învățământ/furnizorului de formare 

Ecole Nationale Supérieure des Mines Nancy (Grand Ecole) 

Adresa(e) Parc de Saurupt, 54042 CEDEX Nancy (Franța) 
  

Perioada 01/10/1971 - 30/06/1976  

Calificarea/diploma obținută Inginer Electromecanic (ech. Licență + Master) 

Disciplinele principale 
studiate/competențele profesionale 

dobândite 

Pregătire superioara in domeniul ingineriei 

Numele și tipul instituției de Institutul de Mine Petroșani (Universitate tehnică) 






