
 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PRAPORGESCU Gabriel 
Adresă(e) Str. Unirii, bl. 10, sc.3, et. 1, ap. 4, Petroşani, cod poştal 332093, jud. Hunedoara, România 

Telefon(oane) 0254547190 Mobil: 0724708876 

Fax(uri) - 

E-mail(uri) GabrielPraporgescu@upet.ro; gpraporgescu@gmail.com  
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 11 decembrie 1964 
  

Sex bărbătesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Cadru didactic la Departamentul de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi / 
Învăţământ 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada martie 2007 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic la Departamentul de Inginerie mecanică, Industrială şi Transporturi 
Conferenţiar universitar, dr.ing., Prodecan Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la disciplinele: „Maşini şi instalaţii pentru manipularea mărfurilor”, „Logistică în 
transporturi”, „Tribologie”, „Bazele cercetării experimentale” „Monitorizare şi evaluare în transporturi” 
Activitate de cercetare 
Activitate de mangement la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani, România 
Tel. (40-254) 54 25 80, Fax (40-254) 54 34 91 
Website: www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Perioada Martie 1999 - martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic la Catedra de Maşini, Instalaţii şi Transporturi 
Şef lucrări .dr.ing. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la disciplinele: „Maşini şi instalaţii pentru manipularea mărfurilor”, „Tehnologia 
fabricării şi reparării autovehiculelor”, „Transport uzinal”, „Tribologie”, „Bazele cercetării experimentale” 
Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani, România 
Tel. (40-254) 54 25 80, Fax (40-254) 54 34 91 
Website: www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Perioada octombrie 1992 - martie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic la Catedra de Maşini Miniere 
Asistent universitar .drd.ing.; Titlul de doctor obţinut în februarie 1998 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la disciplinele: „Utilaje de încărcare şi transport minier”, „Rezistenţa materialelor”, 
„Tribologie”. 
Activitate de cercetare 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani, România 
Tel. (40-254) 54 25 80, Fax (40-254) 54 34 91 
Website: www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Perioada octombrie 1991 - octombrie 1992 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic la Catedra de Maşini Miniere 
Preparator universitar, drd. ing. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la disciplinele: „„Utilaje de încărcare şi transport minier”, „Rezistenţa materialelor” 
Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani, România 
Tel. (40-254) 54 25 80, Fax (40-254) 54 34 91 
Website: www.upet.ro 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Perioada octombrie 1989 - octombrie 1991 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar - conducător formaţie de lucru la compartimentul de întreţinere şi reparaţii maşini şi 
utilaje 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de organizare şi conducere a echipelor de întreţinere şi reparare a utilajelor tehnologice 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Prospecţiuni şi Explorări Geologice „Argeş”, Piteşti, România 
  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de producţie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada februarie 1992 -februarie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor, Ramura de ştiinţă Tehnică, specializarea Utilaj tehnologic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Perfecţionare prin doctorat, Titlul tezei de doctorat „Cercetări pentru creşterea performanţelor 
instalaţiilor de perforat de construcţie românească, destinate săpării galeriilor”, conducător ştiinţific 
Prof.univ.dr.ing. Marian Ion 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 
Facultatea Maşini şi Instalaţii Electromecanice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada septembrie 1984 - iunie 1989 

Calificarea / diploma obţinută Inginer, Diploma de inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie, fizică, matematică, mecanică, rezistenţa materialelor, mecanisme şi organe de maşini, 
electrotehnică, electronică, maşini şi acţionări electrice, discipline de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petroşani 
Facultatea Maşini şi Instalaţii Miniere 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada septembrie 1979 - iunie 1983 

Calificarea / diploma obţinută Electrotehnică / Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie, fizică, matematică, mecanică, organe de maşini, electrotehnică, discipline de specialitate / 
aptitudini în domeniul electrotehnic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial de Chimie, nr. 1 din Turnu-Măgurele 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

http://www.upet.ro/
http://www.upet.ro/


Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  A1 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Franceză  
B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 

Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Experienţa muncii în echipă dobândită încă din facultate, prin participări la activităţile de cercetare 
derulate în cadrul colectivelor de cercetare din facultate; am făcut parte din ansamblul coral al 
facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de inginer stagiar şi apoi 
în cel de cadru didactic la Universitatea din Petroşani 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună de conducere dobândită în perioada de producţie când am avut atribuţii de 
conducere şi organizare a activităţii întreţinere şi reparare a utilajelor tehnologice 
Experienţă de conducere dobândită în perioada de activitate didactică desfăşurată la Universitatea din 
Petroşani prin funcţiile de conducere îndeplinite: membru în Consiliul Facultăţii de Inginerie Mecanică 
şi Electrică în perioada 2004 - 2008; Director al Centrului de creaţie ştiinţifică şi tehnică din 
universitate în perioada 2008 - 2010; Director adjunct al Departamentului de Inginerie Mecanică, 
Industrială şi Transporturi; Prodecan al Facultăţii de Inginerie Mecanică şi Electrică în perioada 2012 - 
prezent. 

  

Membru în colectivul de cercetare la Contract nr. 142 ASL/2007, „Retehnologizarea fluxurilor de 
transport de la unităţile miniere din cadrul CNH SA” încheiat între: Compania Naţională a Huilei SA 
Petroşani şi Universitatea din Petroşani, 2007. 
Membru în colectivul de cercetare, Contract nr. C98/2006, „Materiale metalice cu structuri compozite 
utilizabile în atmosfera potenţial explozivă”, încheiat între Universitatea din Petroşani şi MEdC, 
Universitatea Politehnica din Bucureşti, Program MATNANTECH, 2006-2008. 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

Responsabil de temă la Contract nr. 8/2006 „Cercetări teoretice şi aplicative privind creşterea gradului 
de mecanizare a săpării galeriilor în cadrul amenajărilor hidrotehnice realizate de către S.C. 
Hidroconstrucţia S.A. Caransebeş – sucursala Poiana Mărului”, încheiat între Universitatea din 
Petroşani şi S.C. TAPEDO S.R.L. Petrila, 2006. 
Membru al asociaţiilor profesionale şi ştiinţifice: Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR), 
Societatea Română de Tensometrie (ROTENS) , Asociaţia Română de Teoria Mecanismelor şi a 
Maşinilor (ROAMET), Asociaţia Română de Tribologie (ART); Asociaţia română de mecanica ruperii 
(ARMR),. Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României(ACM-V) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™), AutoCAD, 
MathCAD dobândite în cadrul activităţilor de cercetare şi didacticer 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionat de editarea foto şi video, dobândite autodidact, în timpul liber 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: muzică, pescuit sportiv, automobilism 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe - 

 
16.05.2016        Conf.univ.dr.ing. PRAPORGESCU Gabriel 
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