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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

                    Informaţii personale  

Nume / Prenume ITU VILHELM 

Adresă(e) str. Aleea Poporului, bl. 4, sc. 2, ap.12, cod 332024, Petroşani, Hunedoara, România 

Telefon(oane) 0254/541474; 0254/543382/220 
 

Mobil: +40733 96 66 39 

Fax(uri)  

E-mail(uri) drituv@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 25.01.1954 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Şef lucrări, Universitatea din Petroşani 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1992 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de predare, seminarizare şi de laborator (disciplinele: Mecanică, Rezistenţa 
materealelor, Mecanică I şi II, Elemente de mecanică, Elemente de mecanică, Statica dinamica şi 
stabilitatea construcţiilor I şi II, Construcţii metalice) 
Coordonare lucrări de licenţă şi disertaţie 
Elaborarea de lucrări de cercetare ştiinţifică, cărţi, îndrumare de laborator 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior 
  

Perioada 1990 – 1992 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi de laborator ( disciplinele: Mecanică, Rezistenţa materealelor) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior 

Perioada 
 

1985-1990 
1. 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de seminarizare şi de laborator ( disciplina: Mecanică) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr.20, cod 332006, Petroşani, România, www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare, învăţământ superior 
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Educaţie şi formare 
                                                  Perioada 
                    Calificarea/Diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
1975-1980 
Inginer / Maşini şi instalaţii miniere, specializarea Mecanic 
Mecanică, Rezistenţa materialelor, Instalaţii mecanice miniere, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de licenţă (5 ani) 

                                                  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 

1999-2004 
Doctor/Doctor în domeniul Inginerie industrială, 
Doctorand fără frecvenţă 
 
 
Universitatea din Petroşani 
 
Studii universitare de doctorat 

 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

  2006-2009 
  Inginer / Construcţii miniere, specializarea Construcţii miniere  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Impactul antropic asupra mediului, Metode speciale în construcţii, Managementul lucrărilor de 
construcţii, Mecatronică, Recuperarea şi refolosirea materialelor, Instalaţii mecanice miniere moderne, 
Utilaje tehnologice de procesare a substanţelor miniere, Instalaţii de tăiere şi dislocare cu jeturi de 
înaltă presiune, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea din Petroşani 
 

  Studii universitare de licenţă (5 ani) 

                                                  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 

  2008 - 2009 
Program de studii psihopedagogice (Nivelul I + Nivelul II) 
Pedagogie II, Didactica specialităţii, Metodologia cercetării operaţionale, Sociologia educaţiei, 
Aptitudini de proiectare a demersului didactic; utilizarea metodelor şi procedeelor didactice consacrate 
Universitatea din Petroşani 
 
Studii postuniversitare în domeniul pedagogiei 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Discipline principale 
studiate/competenţe profesionale 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

2010-2012 
Master în  specializarea Ingineria proiectării construcţiilor miniere, 
Riscuri geotehnice în construcţii miniere, Managementul proiectelor de construcţii miniere şi 
evaluarea economică a acestora, Monitorizarea fiabilităţii construcţiilor miniere. 
 
Universitatea din Petroşani 
 
Studii universitare de masterat 

 
 
 
 
Româna 
Franceză 
Germană 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceză   B2  B1  B2  B1  B2 

Limba Germană   A2  A1  A2  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de mobilizare proprie şi a studenţilor; spirit organizatoric. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare calculator personal, utilizare internet. 
 

  

  
  

Permis(e) de conducere Da, categoria B, C şi E 
  

Informaţii suplimentare  
Membru în organisme ştiinţifice şi profesionale naţionale şi internaţionale 
2004 – prezent: membru Asociaţia Inginerilor din România 
 

  

 


