
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume 
 

Postolache / Mihaela 
 

Adresă Str. independenţei, 35/60, Petrosani, jud.Hunedoara 

Telefon  Mobil: 0768351050  

 Fax  

E-mail  mihapos@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 22.07.1976 

Sex Feminin 
 

Experienţa profesională  

Perioada Octombrie 2014 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări la Departamentul de Management, Ingineria Mediului şi Geologie, Facultatea de Mine 

.Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara, cod 332006, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare în învăţamântul superior. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Predare cursuri şi activităţi de laborator şi seminar. 
- Coordonare studenţi pentru elaborarea proiectelor de diplomă. 
- Coordonarea studenţilor la diferite simpozioane studenţeşti 
- Efectuare practică tehnologică şi practică de proiect. 

 
Perioada 

 
Martie 2006 – Octombrie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar – Departamentul de Management, Ingineria Mediului şi Geologie, Facultatea de Mine 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara, cod 332006, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare în învăţamântul superior. 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Activităţi de laborator şi seminar. 
- Coordonare studenţi pentru elaborarea proiectelor de diplomă. 
- Coordonarea studenţilor la diferite simpozioane studenţeşti 
- Efectuare practică tehnologică şi practică de proiect. 

 

Perioada 

 
Octombrie 2002 – Martie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar – Catedra de Tehnică Minieră şi Geologie, Facultatea de Mine 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, jud. Hunedoara, cod 332006, ROMÂNIA 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică şi de cercetare în învăţamântul superior. 



 - Activităţi de laborator şi seminar. 
- Coordonare studenţi pentru elaborarea proiectelor de diplomă. 
- Coordonarea studenţilor la diferite simpozioane studenţeşti 
- Efectuare practică tehnologică şi practică de proiect. 

Educaţie şi formare  

Perioada Octombrie 1995 – Iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Geolog - Specializarea: Geologie minieră / Diplomă de licență 
Discipline principale studiate/Competențe profesionale dobândite: 
- Geologie 
- Cristalografie 
- Mineralogie 
- Petrologie 
- Petrografia cărbunilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Petroşani / Facultatea de Mine 

 
Perioada 

 
Octombrie 2000 – Februarie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Evaluarea impactului antropic şi reabilitarea ecologică a zonelor afectate / Cursuri masterale / Diplomă de 
Master 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani / Facultatea de Mine 

 
Perioada 

 
Septembrie 2004 – Septembrie 2005  

Calificarea / diploma obţinută Curs de păregătire a cadrelor didactice / Curs postuniversitar / Diplomă. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani 

 
Perioada 

 
Noiembrie 2002 – Iulie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Ştiinţe inginereşti / Doctor inginer 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani / Facultatea de Mine 

 
Perioada 

 
20.08.2012 –  30.08.2012 

Calificarea / diploma obţinută Operator procesare text şi imagine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

S.C. Memory S.R.L. Hunedoara 

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  
/ furnizorului de formare 

 
Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
2019-2020 (200 ore) 
Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională 
„Instruire asistată de calculator și platforme educațională on-line” /  
Certificat de atestare 
Universitatea din Petroșani / Facultatea de Inginerie mecanică și electrică 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

Limba Engleză  
 

 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

B1 B1 B1 A2 B1 

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



 
 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
Bune aptitudini de comunicare. 
 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Organizarea și desfășurarea în bune condiții a cercetării în laborator. 
  

  

 

Competenţe şi aptitudini tehnice 
- determinarea rocilor şi mineralelor cu ajutorul microscopului polarizant şi cel cu lumină 
reflectată. 
- descrierea mineralogo-petrografică a rocilor şi mineralelor determinate. 
- utilizarea aparaturii necesare determinării rocilor şi mineralelor. 

 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Experienţă în utilizarea calculatorului şi a componentelor auxiliare din dotare. 

  

Alte competenţe şi aptitudini - spirit de observație 

- simt analitic 

- gândire flexibila și deschisă 

- aptitudinea da a acumula rapid noi cunoștite 

- disponibilitate de a-i motiva pe cei din jur  

  

Informaţii suplimentare  - Membru în colectivul de organizare la al Al VI – lea SIMPOZION ŞTIINŢIFIC STUDENŢESC NAŢIONAL 

„GEOECOLOGIA 2005” PETROŞANI, 20 – 21 MAI 

- Secretar al comisiei de susţinere a Proiectului de Diplomă  / Dizertație 

   - specializarea Geologie Minieră – sesiunile februarie/iunie 2003; februarie/iunie 2004; iulie 2010. 

   - specializarea Controlul și Monitorizarea Calității Mediului – Master, sesiunea iulie 2019 

- Membru în comisia de alegere a consiliului Facultății de Mine nr.9109/19.12.2019 

- Coordonare proiecte de diplomă la specializarea Geologie şi resurse minerale. 

- Autor doua cursuri şi un îndrumător de laborator. 

- 3 publicații in reviste ISI 

- 14 publicații cotate BDI sau B+/B/C 

- 36 proiecte de cercetare (membru în colectiv), 2 grant (membru în colectiv) și 4 

proiecte de cercetare (responsabil temă). 

Permis(e) de conducere Permis de conducere auto, categoria B 

 
 
                    
 
12.10.2020                                                                                                               Șef lucr. dr. ing. Mihaela POSTOLACHE 
 
 


