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Curriculum vitae  
Europass  

  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihăilescu, Sorin 
Adresă(e) Bl. 105, Str. 1 Decembrie 1918, 332019, Petroşani, judeţul Hunedoara, România. 

Telefon(oane) 0254 542 580, int. 255 Mobil: 0745 947 479 
Fax(uri) 0254 543 491 

E-mail(uri) mihailescus@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.01.1966 
  

Sex Bărbătesc 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Martie 2007 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat conferenţiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei mecanice şi ingineriei transporturilor; 
• Coordonare proiecte de cercetare, organizare manifestări științifice locale sau naționale; 
• Coordonare proiecte de diplomă, îndrumare activitate științifică studențească. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Nr. 20, Str. Universităţii, 332006, Petroşani, judeţul Hunedoara, România; 
Tel.: 0254 542 580; Fax: 0254 543 491; Website: http://www.upet.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare 
  

Perioada martie 1999-februarie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei mecanice şi ingineriei transporturilor; 
• Coordonare proiecte de cercetare, organizare manifestări științifice locale sau naționale; 
• Coordonare proiecte de diplomă, îndrumare activitate științifică studențească. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Nr. 20, Str. Universităţii, 332006, Petroşani, judeţul Hunedoara, România; 
Tel.: 0254 542 580; Fax: 0254 543 491; Website: http://www.upet.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare 
  

Perioada octombrie 1993-februarie 1999 
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei mecanice; 
• Coordonare proiecte de diplomă, îndrumare activitate științifică studențească. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Nr. 20, Str. Universităţii, 332006, Petroşani, judeţul Hunedoara, România; 
Tel.: 0254 542 580; Fax: 0254 543 491; Website: http://www.upet.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare 
  

Perioada octombrie 1990-septembrie 1993 
Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale • Activitate didactică şi de cercetare în domeniul ingineriei mecanice; 
• Coordonare proiecte de diplomă, îndrumare activitate științifică studențească. 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, Nr. 20, Str. Universităţii, 332006, Petroşani, judeţul Hunedoara, România; 
Tel.: 0254 542 580; Fax: 0254 543 491; Website: http://www.upet.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare 
  

Perioada septembrie 1990 
Funcţia sau postul ocupat inginer stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare şi realizare de proiecte tehnice, documentaţii de execuţie, cărţi tehnice, programe de 
experimentare, studii de asimilare în fabricaţie pentru maşini şi utilaje tehnologice. 

Numele şi adresa angajatorului Uzina de Reparaţii Utilaj Minier Petroşani, Str. Republicii, nr.1, Petroşani, Jud. Hunedoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instalaţii hidraulice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2007-2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de master în specializarea „Inginerie tehnologică asistată de calculator”. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

• Tehnologii moderne de prelucrare şi materiale compozite; Tehnologii de realizare rapidă a 
prototipurilor de produse; 

• CAD – proiectare asistată de calculator a produselor din construcţia de maşini. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1992-1998 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor în Ştiinţe tehnice, specializarea „Maşini miniere” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: „Creşterea gradului de mecanizare a operaţiei de încărcare-evacuare a rocii la 
săparea galeriilor” / Competenţe în cercetare științifică interdisciplinară. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 1985-1990 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer în specializarea „Inginerie mecanică” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

• Transport pe cale ferată pentru subteran; Maşini de încărcat şi transportat; Sisteme de transport 
continuu; Sisteme de transport pe cablu; 

• Competenţe inginereşti. 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Franceză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale • spirit de echipă; 
• bune abilităţi de adaptare. 
Toate aceste cunoştinţe au fost dobândite în context profesional. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• 2010-prezent - Redactor şef al revistei „Annals of the University of Petroşani - Mechanical 
Engineering”; 

• 2000-2009 - Secretar Editor al revistei „Annals of the University of Petroşani - Mechanical 
Engineering”; 

• 2009-prezent - Preşedinte al Sucursalei AGIR Petroşani; 
• 2012-2014 - Director al Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic şi Formare Continuă 

(DPPDFC); 
• 2006-2008; 2012-2016 - Membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică; 
• 2012-2016 - Membru în Senatul Universităţii din Petroşani; 
• 2010-2014 - Membru în Consiliul DPPDFC din Universitatea din Petroşani; 
• 2014-prezent – Preşedinte al Sindicatului Cadrelor Didactice şi Personalului Muncitor din 

Universitatea din Petroşani; 
• 2004-2014 - Vicepreşedinte al Sindicatului Cadrelor Didactice şi Personalului Muncitor din 

Universitatea din Petroşani; 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice • o bună cunoaştere a modului de realizare şi elaborare a proiectelor tehnice, documentaţiilor de 
execuţie, cărţilor tehnice, programelor de experimentare pentru maşini şi utilaje miniere; 

• autor şi coautor a: 
- 6 - cărţi de specialitate; 
- 122 - lucrări ştiinţifice publicate în reviste şi în volumele conferinţelor de specialitate; 
- 40 - granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică; 
- 1 – invenţie; 

• 2008-prezent - Membru al Registrului naţional de evaluatori ai ARACIS, în domeniul Inginerie 
mecanică; 

• 2008-2012; 2014-prezent - Membru în Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din 
Universitatea din Petroşani; 

Toate aceste cunoştinţe au fost dobândite în context profesional. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

• cunoştinţe bune de utilizare a calculatorului. 
Toate aceste cunoştinţe au fost dobândite în context profesional. 

  

Data:             Semnătura: 
16.03.2016 


