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Informaţii personale       

Nume Prenume     MANGU SORIN-IULIU 

Adresa(e)     ROMÂNIA, PETROŞANI, STRADA ŞT.O. IOSIF, BL. 2A, AP. 45, COD POŞTAL 332023  

Telefon(oane)     0721 636242; 0254 543675   

E-mail(uri)     mangusorin@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi)     ROMÂNĂ 

Data naşterii     14,09,1968 

Sex     M 

Loc de muncă vizat 
 
 

Experienţa profesională 

    

 Responsabil măsuri asistenţă educaţională şi sprijin financiar A62, Proiect European POCU 
320/6/21 – 122596 ”Educaţia – o şansă pentru Valea Jiului”, Universitatea din Petroşani 

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
învăţământ superior 

Perioada     Prezent-1999 

Funcţia sau postul ocupat     Şef lucrări  la Departamentul de Management şi Inginerie Industrială, Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 

    

Activităţi didactice la disciplinele „Evaluarea întreprinderii”, „Analiza diagnostic şi evaluarea 
întreprinderii”, „Evaluarea proiectelor”, „Managementul proiectelor”, „Management strategic”, 
„Economie inginerească”, „Proiecte economice”, „Economia resurselor”, „Microeconomie”, 

„Microeconomie aplicatǎ” pentru formele de învătământ de licenţă şi masterat 

Coordonator proiecte de licenţă şi lucrări de disertaţie 
Activităţi de cercetare ştiinţifică 

    

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
învăţământ superior 
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Perioada     1999-1997 

Funcţia sau postul ocupat 
    

Asistent  universitar  la Catedra de Management, Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 

    

Activitate de seminar la disciplinele „Evaluarea întreprinderii”, „Analiza diagnostic şi evaluarea 
întreprinderii”, „Evaluarea proiectelor”, „Management strategic”, „Economia resurselor”, „Economie 
inginerească”, „Proiecte economice”, „Microeconomie” pentru formele de învătământ de licenţă  
Activităţi de cercetare ştiinţifică 

    

Numele şi adresa angajatorului     Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Învăţământ superior 

Perioada     1997-1993 

Funcţia sau postul ocupat     Preparator universitar  la Catedra de Management, Universitatea din Petroşani 

Activităţi si responsabilităţi principale 
    

Activitate de seminar la disciplinele „Evaluarea intreprinderii”, ”Evaluarea proiectelor”,” Proiecte 
economice” 
Activităţi de cercetare ştiinţifică 

    

Numele şi adresa angajatorului     Compania Naţională a Huilei, strada Timişoara, numărul 2, Petroşani (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

    
Exploatarea cărbunelui 

Perioada     1993-1992 

Funcţia sau postul ocupat     Inginer conducător formaţie de lucru  la Exploatarea Minieră Lonea, Compania Naţională a Huilei 

Activităţi si responsabilităţi principale     Activitate conformă fişei postului 

    

Numele şi adresa angajatorului   S.C. PETROEVAL S.R.L. Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  
Consultanţǎ în afaceri şi management 

Perioada   1999 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat   Administrator 

Activităţi si responsabilităţi principale   Conforme Actului Constitutiv şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al societǎţii   

    

Numele şi adresa angajatorului   S.C. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  
Producerea energiei electrice 

Perioada   2012 – 2014 

Funcţia sau postul ocupat   Administrator nexecutiv 

Activităţi si responsabilităţi principale   Conforme Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al C.A. 

    

Numele şi adresa angajatorului   S. COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A.  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  
Producerea energiei electrice 
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Perioada   2014 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat   Administrator special 

Activităţi si responsabilităţi principale   Conforme Contractului de Mandat 

 
Educaţie şi formare 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 
 

Perioada 

    

 
 
 
2007 - 2009 
 
Analiza diagnostic şi evaluarea firmei / Diplomă de master 
 
Evaluarea întreprinderii, Analiza diagnostic a întreprinderii, Managementul riscurilor, Evaluarea 
activelor firmei, Gestiunea stocurilor, Contabilitate managerială 
 
 
Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 
 
 
 
2006– 2008 

Calificarea/diploma obţinută     Managementul proiectelor / Diplomă de master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Managementul proiectelor, Implementarea şi monitorizarea proiectelor, Managementul financiar al 
proiectelor, Metode şi tehnici pentru managementul calităţii proiectelor, Metode cantitative în 
managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

 
Perioada 

 
Calificarea/diploma obţinută 

 
Disciplinele principale 

studiate/competenţele profesionale 
dobândite 

 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de formare 
 
 

Perioada 

    

 
2007 
 
Evaluator proprietăţi imobiliare 
 
Evaluarea clădirilor, construcţiilor, terenurilor 
 
 
 
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR) 
 
 
 
2007 

Calificarea/diploma obţinută 
    

Formator de formatori / Certificat de absolvire 
 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Dezvoltarea profesională a formatorului de formatori, stimularea comunicării implicative şi a muncii 
în echipă, asigurarea de servicii de consiliere, organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare, 
prospectarea pieţei şi promovarea programelor de formare, conceperea propriei activităţi de formare 
ca formator de formatori, proiectarea şi elaborarea cursurilor de formare.  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare     

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Solidarităţii sociale şi Familiei 
CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A JUDETULUI HUNEDOARA 
 

Perioada     2000-2008 

Calificarea/diploma obţinută     Titlul de doctor în domeniul “Inginerie Industrială” 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Teza de doctorat cu titlul “Costuri relevante în fundamentarea deciziilor de utilizare a factorilor de 
producţie capital şi zăcământ în perimetrele miniere existente” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

 
Perioada 

  
 
2003- 2004 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat curs de perfecţionare “Pregătirea personalului didactic” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Psihologia educaţiei, Introducere în pedagogie, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi 
metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Didactica specialităţii. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

 
Perioada  

    
  
2002 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de absolvire al cursurilor postuniversitare  “Evaluarea nivelului de risc/securitate” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Legislaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, Managementul şi auditul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
Evaluarea nivelului de risc/securitate a sistemelor de muncă, Elemente de teoria probabilităţilor 
aplicate în analiza riscurilor industriale, Tehnici de prevenire şi combatere a noxelor industriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

 
Perioada  

  
 
2000 

Calificarea/diploma obţinută   Evaluator întreprinderi 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Evaluarea bunurilor, afacerilor, întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 

 
Perioada  

    
  
2000 

Calificarea/diploma obţinută   Certificat de absolvire al cursurilor postuniversitare  “Managementul Resurselor Umane” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Managementul resurselor umane, Motivarea şi performanţa în muncă, Evaluarea resurselor umane 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Universitatea din Petroşani, strada Universităţii, numărul 20, 332006, Petroşani (România) 

 
Perioada    

 

1998 

Calificarea/diploma obţinută   Inginer expert în tehnica, economia şi gestiunea întreprinderii miniere 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
  

Geostatisticǎ, Economia resurselor minerale, Gestiunea întreprinderii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

  
Institutul Naţional Politehnic al Lorenei, Şcoala Superioarǎ de Mine din Nancy 
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Perioada 

    
 
1987-1992 

Calificarea/diploma obţinută     Diplomă de inginer 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 
    

Exploatari miniere subterane, Exploatari miniere la zi, Aerajul minelor, Constructii miniere subterane, 
Masini miniere, Transport minier, Tehnologia materialelor, Prospectiuni si explorari miniere, 
Geologie, Ingineria proceselor de productie, Management. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

    
Universitatea din Petroşani,  Facultatea de Mine 
 

 
  

    
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

    
  

Limbi străine cunoscute       

Autoevaluare     Înţelegere Vorbire Scriere   

Nivel european 
    Ascultare Citire 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral     

 
 

Engleză 
    B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

  

Franceza     A1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

independent 
  

        

Competenţe şi abilităţi sociale     Abilităţi de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă   

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

    
Experienţă în organizarea, îndrumarea şi coordonarea activităţilor studenţilor în activitatea didactică 
şi de cercetare 

Competenţe şi aptitudini tehnice      

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

    
Operare calculator (Windows, Office)  

Alte competenţe şi aptitudini 
    

Conştinciozitate, seriozitate, receptivitate, gândire flexibila şi deschisă, consecvenţă în atingerea 
obiectivelor.   

Permis de conducere     Da 

Informaţii suplimentare 

    

Coautor la publicarea mai multor cărţi (domeniile “Microeconomie”, “Evaluarea întreprinderii”, 
“Proiecte economice”, „Management strategic”) şi a peste 50 lucrãri elaborate şi prezentate în cadrul 
sesiunilor şi simpozioanelor naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste de specialitate  
indexate în baze de date internaţionale. 
Domenii de cercetare: Microeconomie, Evaluarea întreprinderii, Economia resurselor, Evaluarea 
proiectelor, Management strategic 
Apartenenţa la asociaţii profesionale: Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România 
(ANEVAR)  

Anexe      

 

 


