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Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihnea-Ion MARIN 

Adresă(e) 5, str. Coltunas, 200669 Craiova, Dolj 

Telefon(oane)   Mobil:  07222118817  

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)  

E-mail(uri) mihnea_marin@yahoo.com 
mihnea.marin@edu.ucv.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 23.01.1960 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională 2018 obţinerea atestatului de abilitare în domeniul Inginerie mecanică 

Perioada 1999 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri la ciclul de licenţă: 

„Statica constructiilor-sisteme static determinate” - la Facultatea de Mecanică; 

„Mecanică” - la Facultăţile de Mecanică şi Automaticcă; 

„Rezistenta materialelor” - la Facultăţile de Mecanică şi Electromecanică; 
„Biomecanică” - la Facultatea de Kinetoterapie, Sport şi Educaţie Fizică. 

Cursuri la ciclul de master: 
„Măsurători şi modelări de ergonomie în industria auto”-Master Modelling and Design in Automotive 
Industy 
„Biomecanică” - la Facultatea Kinetoterapie, Sport şi Educaţie Fizică 

Cursuri la ciclul de doctorat: 
   „Analiza biomecanică a mișcarilor corpului uman”- Şcoala doctorală de ştiinţe sociale și umaniste 

 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1996 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar                                                           
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri de „Mecanique”, „Mecanică”, „Resistance des materiaux” la ciclul de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1993 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat Lector universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi seminarii de „Mecanique”, „Mecanică”, „Resistance des materiaux” la ciclul de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1988 – 1993 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Seminarii de „Rezistenţa materialelor”, „Mecanică” la ciclul de licenţă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Craiova, str. A.I. Cuza nr. 13, Craiova, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

Perioada 1985 – 1988 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar, Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Producţie 

Numele şi adresa angajatorului Intreprinderea electrocentrale Craiova, Centrala electrotermică-Işalniţa 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Energetică 

Educaţie şi formare  

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Studii doctorale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova – Facultatea de Mecanica 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Diploma de doctor in stiinte inginereşti 

Perioada 1980-1985 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer   
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

- matematică 
- desen tehnic 
-mecanică 
- mecanisme  
- rezistenţa materialelor  
- organe de maşini 
- termotehnică 
 - bazele electrotehnicii şi electronică 
- actionari electromecanice 
- teoria sistemelor 
- maşini pentru cu comanda numerica 

   -analiza sistemelor economice 
 -utilizarea si programareacalculatoarelor 
-organizarea şi conducerea întreprinderilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 Universitatea din Craiova – Facultatea de Electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii universitare de lunga durata 

Perioada 1975-1979 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Bacalaureat, promotia 1979 - Liceul "Nicolae Balcescu" 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Studii liceale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul teoretic ’’Nicoale Balcescu’’ (in prezent Colegiul nNational Carol I), Craiova  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii liceale 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a mă integra rapid în societate. Îndrumare didactică, pedagogică si tehnica 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Nu am competenţe şi aptitudini organizatorice 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Capacitatea de a utiliza diverse instrumente şi sisteme de măsurare 3D (scanere 3D), precum şi 
de a prelucra datele măsurate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea produselor software Mathematica, Maple, Matlab, Cyclone, soft-uri dedicaterecoltării datelor 
măsurate, modelării numerice, simulării şi analizei mecanice. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - Sculptura 
- Artă fotografică 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Domenii de cercetare ştiinţifică Masuratori  si evaluari biomecanice. 
Modelare 3D şi aliniere referenţială a structurilor reale scanate  
Tehnica masuratorilor terestre 

  

Permis(e) de conducere Categoria B, obtinut in 1978 
  

Informaţii suplimentare - Membru al Societăţii Române de Mecanică Teoretică şi Aplicată. 
- Membru fondator al Ordinului Geodezilor din România. 
Căsătorit, 1 copil 
Publicaţii şi activităţi de cercetare reprezentative: 

 Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact 11; 

 Articole in extenso publicate în reviste cotate ISI fără factor de impact; articole in extenso 
publicate in volumele "proceedings" cu peer review ale conferinţelor indexate ISI   12; 

 Articole publicate în reviste indexate BDI sau în volumele "proceedings" ale conferinţelor 
internaţionale indexate BDI, minimum 3 baze de date internaţionale 14 ;  

 Cărţi publicate în calitate de coautor 8; 

 Brevete nationale indexate OSIM 1. 
 

 
  

 
Septembrie 2020                                                                                                             Prof.dr.ing Mihnea-Ion MARIN, 
 

              


