Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)

UŢU, Ilie
Petroșani, cod poștal 332026, România
(004) 0254 542 580

Mobil:

(004) 0722 613 413

Fax(uri)
E-mail(uri)

IlieUtu@upet.ro , ilieutu@yahoo.com

Naționalitate

Română

Data naşterii

24.06.1962

Sex
Locul de muncă vizat / Domeniul
ocupațional

Masculin
Decan, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică, Universitatea din Petroșani

Experiența profesională
Perioada
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale

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

Decembrie 2019 – prezent
Prodecan al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, Universitatea din Petroșani
Coordonarea activității de învățământ
- organizarea procesului de învățământ la programele de studii de licență și masterat și la
programele de studii postuniversitare;
- participarea la elaborarea Planului Strategic al Facultății și a Planurilor Operaționale Anuale;
- propunerea înmatriculării, exmatriculării/reînmatriculării studenților facultății;
- coordonarea activității de inițiere, monitorizare și revizuire periodică a planurilor de
învățământ pentru programele de studii universitare de licență/masterat și pentru programele
de studii postuniversitare din oferta educațională a facultății;
- coordonarea activității de autorizare și acreditare a programelor de studii universitare de
licență și masterat;
- recrutarea și selecția cadrelor didactice și urmărirea desfășurării concursurilor de ocupare a
posturilor didactice în concordanță cu legislația în vigoare la nivel național și cu metodologia
proprie;
- participă în calitate de membru la activitățile comisiei de admitere din cadrul facultății;
- colaborare cu departamentele la procesul de evaluare a performanțelor și calității cadrelor
didactice
Universitatea din Petroșani, str. Universității, nr.20, Petroșani, cod poștal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro
Funcție de conducere
septembrie 2019 - Decembrie 2019
Director Departament de Administrare a Activităţilor de Cercetare Ştiinţifică
Coordonarea activității de cercetare
Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, Petroşani, cod poştal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Funcție de conducere
Ianuarie 2019 – septembrie 2019
Prorector management universitar, proiecte europene și internaționale, Universitatea din Petroșani
-

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
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

coordonarea activității Centrului de marketing universitar și admitere;
promovare a imaginii academice a Universității din Petroșani și creșterea vizibilității la nivel
regional, național și internațional;
coordonarea activității Centrului de relații cu mediul socio-economic;
crearea si menţinerea legăturii permanente cu mediul socio-economic și dezvoltarea relaţiilor
de parteneriat cu organizaţiile publice/private pentru sprijinirea integrării absolvenţilor pe piaţa
muncii și alte activităţi specifice. participarea în comun la proiecte naționale și internaționale
de dezvoltare și organizarea de stagii de practică pentru studenți;
motivarea studenţilor pentru a participa la activităţi de dezvoltare și promovare a Universităţii
din Petroșani;
coordonarea activității de depunere a proiectelor instituționale, prin asigurarea suportului
logistic necesar derulării în condiții optime a acestora;
stabilirea și implementarea modalităților de informare si asistență acordată comunității
universitare în accesarea fondurilor structurale.

Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, Petroşani, cod poştal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro
Funcție de conducere
Aprilie 2016 – Ianuarie 2019
Prodecan al Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, Universitatea din Petroșani
Coordonarea activității de învățământ
- organizarea procesului de învăţământ la programele de studii de licenţă şi masterat şi la
programele de studii postuniversitare;
- participarea la elaborarea Planului Strategic al Facultăţii şi a Planurilor Operaţionale Anuale;
- propunerea înmatriculării, exmatriculării/reînmatriculării studenţilor facultăţii;
- coordonarea activităţii de iniţiere, monitorizare şi revizuire periodică a planurilor de
învăţământ pentru programele de studii universitare de licenţă/masterat şi pentru programele
de studii postuniversitare din oferta educaţională a facultăţii;
- coordonarea activităţii de autorizare şi acreditare a programelor de studii universitare de
licenţă şi masterat;
- recrutarea şi selecţia cadrelor didactice şi urmărirea desfăşurării concursurilor de ocupare a
posturilor didactice în concordanţă cu legislaţia în vigoare la nivel naţional şi cu metodologia
proprie;
- participă în calitate de membru la activităţile comisiei de admitere din cadrul facultăţii;
- colaborare cu departamentele la procesul de evaluare a performanţelor şi calităţii cadrelor
didactice
Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, Petroşani, cod poştal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro
Funcție de conducere
aprilie 2012 – aprilie 2016
Director Departament de calitate la Universitatea din Petroşani
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Activităţi şi responsabilităţi principale

-

-

-

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, Petroşani, cod poştal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Funcție de conducere

Perioada

aprilie 2008 – aprilie 2012

Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Director Centrul de evaluare și asigurarea calității învățământului
-

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

dezvoltarea strategiilor privind sistemul de management al calităţii adecvat specificului
universităţii, cuprinzând structura organizatorică şi funcţională integrată în managementul
strategic din cadrul Universității din Petroșani;
elaborarea planului de calitate al Universității din Petroșani;
elaborarea documentaţiei sistemului de management al calității din Universitatea din
Petroșani;
implementarea şi monitorizarea sistemului de management al calităţii din universitate,
facultăţi şi diferite compartimente aferente;
armonizarea indicatorilor de performanţă ai instituţiei pentru autoevaluarea internă a calităţii
cu cei existenţi la nivel naţional şi analiza documentelor care se înaintează ARACIS;
implicarea studenţilor şi a altor beneficiari direcţi şi indirecţi în evaluarea internă a calităţii;
evaluarea periodică a procesului de implementare a managementului calităţii în universitate
si propunerea de soluţii corective şi respectiv îmbunătăţire, după caz;
înscrierea în programe cu caracter naţional şi/sau internaţional cu caracter de parteneriat
instituţional în diferite domenii, în concordanţă cu planul strategic instituţional şi cu planurile
operaţionale;
dezvoltarea culturii organizaţionale în universitate bazată pe managementul strategic şi al
calităţii.
transfer şi diseminare de cunoştinţe privind managementul calităţii şi schemele de finanţare
pe bază de proiecte, crearea paginii web a departamentului DCA, elaborarea documentației
aferente (manualul calităţi, ghid de bună practică pe universitate, referinţe şi documentaţie
din ţară şi străinătate, etc.).
realizarea de expertiză, servicii şi consultanţă în domenii de interes multidisciplinar din
domeniul managementului calităţii cu instituţii din ţară şi străinătate.
realizarea de cursuri de formare de diferite nivele, universitare şi postuniversitare, în
domeniul management universitar şi al calităţii.

reprezintă universitatea la evaluarea externă a calităţii instituţionale şi a programelor de
studiu;
coordonarea activității de implementare / actualizare / dezvoltare a sistemului de asigurare a
calităţii din universitate;
coordonează aplicarea procedurilor de evaluare şi asigurare a calităţii aprobate de Senatul
Universităţii din Petroșani
reprezintă universitatea în relaţiile cu organismele naţionale şi internaţionale pe probleme de
calitate;
reprezintă universitatea la auditurile externe de evaluare a sistemului de asigurare a calităţii şi
a programelor de studiu;
avizează planurile şi monitorizează auditurile / evaluările interne ale calităţii din universitate;
furnizează anual Senatului universităţii un raport intern privind calitatea educaţiei în
Universitatea din Petroșani;

Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, Petroşani, cod poştal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro
Funcție de conducere

Decembrie 2004 –aprilie 2008
Adjunct Șef Catedra de Electrotehnica
Coordonarea activității de învățământ, întocmire state de funcții, întocmire/revizuire planuri de
învățământ
Universitatea din Petroșani, str. Universității, nr.20, Petroșani, cod poștal 332006, România
Tel.: (004) 0254 542 580, Fax (004) 0254 546 238; Website: http://upet.ro
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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
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
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

Funcție de conducere

octombrie 2002 - prezent
Conferențiar universitar
Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activități studenți
Activități didactice la disciplinele Măsurări electrice și electronice, Mașini si acționări electrice,
Tracțiune electrică, Electrotehnică;
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniile inginerie electrică și inginerie energetică
Membru in comisia de admitere la Universitatea din Petroșani
Membru în comisii de susținere a examenelor de licență la programul de studii de licență
Electromecanică și Energetică industrială
Membru în comisii de susținere a examenelor de disertație la programele de studii de masterat
Sisteme electromecanice și Exploatarea instalațiilor electrice industriale
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare
Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România,
www.upet.ro
Învăţământ superior

octombrie 1992 – octombrie 2002
Șef de lucrări
Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activități studenți
Activități didactice la disciplinele Măsurări electrice și electronice, Mașini si acționări electrice,
Tracțiune electrică, Electrotehnică;
Coordonarea de lucrări de diplomă şi disertaţie
Coordonare activități de practică studențească
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică în domeniile ingineriei electrice și energetice
Membru în Comisia de Admitere la Facultatea de Inginerie mecanică și electrică
Participarea în echipele de elaborare şi implementare a unor proiecte de cercetare-dezvoltare
Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România,
www.upet.ro
Învăţământ superior

septembrie 1990 – octombrie 1992
Asistent universitar
Activităţi didactice de laborator, seminarizare şi întocmire de proiecte la disciplinele Măsurări
electrice și electronice, Mașini si acționări electrice, Electrotehnică;
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică
Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, Cod 332006, Petroşani, România,
www.upet.ro
Învăţământ superior

septembrie 1989 – septembrie 1990
Inginer proiectant
Activitate proiectare instalații electrice si mecanice
I.C.I.T.P.M.H. (Institutul de Cercetări Inginerie Tehnologică si Proiectări Miniere Pentru Huilă),
Petroşani, str. Mihai Viteazul nr.2
Industria extractiva, activitate de proiectare
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

august 1987 - august 1989
Inginer electromecanic
Coordonarea activităţii sectorului energetic din cadrul întreprinderii
E.M. Iscroni, Combinatul Minier Valea Jiului
Industrie extractiva

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

19 – 22 februarie 2019
Diploma de participare Curs de profesionalizare a managementului universitar
instruire
Academia Română

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2 - 3 aprilie 2015
Certificat de participare activitate de formare a evaluatorilor externi şi interni
formare
ARACIS București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

02.12.2013 - 04.12.2013
Diploma de absolvire program de instruire in domeniul Managementul calității în învățământul
superior
instruire
Universitatea Spiru Haret București

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

August, 2013
Visiting Professor la TECHNOLOGHIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA (T.E.I.) PIREA

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

TECHNOLOGHIKO EKPAIDEFTIKO IDRYMA (T.E.I.) PIREA

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

octombrie - noiembrie 2012
Certificat de absolvire program de formare privind utilizarea instrumentelor de urmărire a
frecventării și de monitorizare a inserției ALUMINI pe piața muncii
formare
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, Centrul Național
de Pregătire în Statistică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2009, Noiembrie
Certificat auditor ISO 9001: 2008
Auditor ISO 9001: 2008
AJA Registrars

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2009, iunie – septembrie
Stagiu de perfecţionare
Întocmire documentaţii proiecte
Institute of Innovation for Human Wellbeing, Málaga, Spania

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2009, mai
Certificat Evaluator intern in domeniul calităţii învăţământului
Întocmire/verificare dosare de autoevaluare programe de studii universitare
Evaluator ARACIS Domeniul Inginerie electrica
ARACIS

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2008, octombrie – decembrie
Curs postuniversitar de Bilanţuri electroenergetice
Bazele electrotehnicii;
Măsurări electrice şi electronice;
Maşini şi acţionări electrice;
Aparate electrice;
Electronică;
Universitatea Politehnica Timişoara, Facultatea de Electroenergetică

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2008 – 2010
Licenţiat în ştiinţe economice
Domeniul: Finanţe
Specializarea: Finanţe bănci
Disciplinele cuprinse in planul de învăţământ
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe

6

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED lvl 4
Octombrie 1990 – decembrie 1998
Doctor inginer
Teza de doctorat: „Reducerea consumului de energie electrica la utilajele de puteri mari din
industria miniera”
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

ISCED lvl 6
1982 – 1987
Inginer
Profil: Electromecanic
Specializarea: Automatizări
Disciplinele cuprinse in planul de învăţământ
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică

ISCED lvl 4

Aptitudini şi competenţe personale

Tehnici de măsurare;
Maşini şi acţionări electrice
Bilanţuri electroenergetice
Compensarea regimului deformant
Evaluator ARACIS
Evaluator intern ISO 9001: 2008

Apartenența la organizații
științifice sau profesionale în țară și
străinătate

Membru în Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)
Membru in Editorial Board, Annals of the University of Petroșani, Electrical Engineering
Membru în Societatea de Robotică din România Filiala CRAIOVA

Limba maternă

Limba română

Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)
Limba engleză

Limba germană

Limba spaniolă

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare
scrisă

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

B
1

Utilizator
independent

Utilizator
B
independ
1
ent

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

Utilizator
A
elementa
1
r

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

A
1

Utilizator
elementar

Utilizator
A
elementa
1
r

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă dovedită în cadrul activităţii de cercetare
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Competenţe şi aptitudini organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Coordonarea activităţilor de cercetare şi proiectare obţinută prin realizarea unui număr de teme de
cercetare la Universitatea din Petroşani
Proiectarea şi utilizarea echipamentelor electrice
Cunoaşterea limbajelor de programare şi software: Matlab, Simulink, Acces, AutoCad, Multisim
Aplicaţii grafice: Microsoft Office

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Hobby: schi, automobilism
Permis de categoria B

Informaţii suplimentare
Anexe

Diploma de doctor inginer, Diploma de inginer, Diploma licenţiat ştiinţe economice, Diploma de
Bacalaureat, Adeverinţa de absolvire curs postuniversitar de Bilanţuri Electroenergetice, Certificat
de absolvire cursuri formare evaluatori interni ARACIS, Certificat de absolvire cursuri auditori ISO
9001: 2008
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