
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume Marcu Marius-Daniel 
Adresă(e) Petrosani, str. C-tin Mille, nr. 3/31, cod 332029 

Telefon(oane)  Mobil: +40 724561150 
Fax(uri)  

E-mail(uri) mariusmarcu@upet.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27.03.1966 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Conferenţiar, Universitatea din Petroşani 
Departamentul Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică şi Energetică 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2000- 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cursuri: Convertoare statice, Maşini și acționări electrice, Modelare şi simulare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi specializate ştiinţifice şi tehnice 
  

Perioada 1997- 2000 
Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Titular cursuri: Convertoare statice, Maşini electrice, Modelare şi simulare 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi specializate ştiinţifice şi tehnice 
   

Perioada 1993 - 1997 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi aplicative la disciplinele: Maşini electrice, Acţionări electrice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi specializate ştiinţifice şi tehnice 
   

Perioada 1990- 1993  
Funcţia sau postul ocupat Preparator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi aplicative la disciplinele: Maşini electrice, Acţionări electrice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi specializate ştiinţifice şi tehnice 
Educaţie şi formare  

Perioada septembrie 2015 



  
 

Calificarea / diploma obţinută General cnglish at intermediate level Certificate 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Language in Dublin Ltd. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

 
septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Operator procesare text şi imagine 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC Memory SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

 
noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Internal auditor for the quality management system 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 
Perioada 

 
1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 
Universităţii, 20, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED5 

Perioada 1991-1998 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în Ştiinţe tehnice, specializarea Maşini, aparate şi acţionări electrice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 
Universităţii, 20, Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED6 

Perioada 1997 
Calificarea / diploma obţinută Specializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maşini şi acţionări electrice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Newcastle upon Tyne, 
Marea Britanie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 1985-1990 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maşini electrice 



  
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Electrotehnică, Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED5 

Perioada 1980-1984 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Operator calculator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

ISCED3 

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  C1 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Franceză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar B1 Utilizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, exigenţă şi obiectivitate 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de acţiune şi sinteză 

  

  
  

  
  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini Sef de catedra 2004-2008 
Cancelar universitate 2008-2012 
Prorector Management Academic, Administrativ şi Financiar 2012-2015 
Rector interimar 2015 
Prodecan Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 2019- 

  

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare Cărţi/capitole carți publicate – 13 
Lucrări ştiinţifice publicate – 95 
Director/Membru în colective de cercetare - 20 

  

Anexe  
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

