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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

 
Informaţii personale 

 

Nume / Prenume Irimie, Sabina 

Adresă(e) Str. Universităţii, Nr. 20, cod 332006, Petroşani, jud. Hunedoara, România 

Telefon(oane) 0254-542580 (1) int. 171;    

E-mail(uri) SabinaIrimie@upet.ro

Naţionalitate română 

Experienţa profesională  

Perioada 1 octombrie 2008 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor univ. dr. ing. la disciplinele Managementul resurselor umane şi Ergonomie 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitate didactică de titular de curs la disciplinele Managementul resurselor 
umane şi Ergonomie; - coordonare lucrările de licenţă şi dizertaţie; - Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie, învăţământ superior 

Perioada 2019 – în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect TRACER, partener AISVJ - Smart strategies for the transition in 
coal intensive regions (www.tracer-h2020.eu), coordonat de  WIP Renewable 
Energies, Germania, Project No: 836819, Horizon 2020, EU 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonarea activității echipei de proiect 

Numele şi adresa angajatorului AISVJ, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Management 

Perioada 1 octombrie 2007 – 2011 

Funcţia sau postul ocupat Director ştiinţific al Centrului de cercetări  economice şi sociale pentru dezvoltare 
regională, unitate de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Petroşani; 

Activităţi şi responsabilităţi principale  - Coordonare ştiinţifică a activităţii de cercetare a centrului 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Cercetare, învăţământ  superior 

Perioada 1 octombrie 2004 – 30 septembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar univ. dr. ing. la disciplinele Managementul resurselor umane, 
Managementul resurselor umane în proiecte, Conducerea afacerilor şi Ergonomie 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Activitate didactică de titular de curs la disciplinele Managementul resurselor 
umane şi Ergonomie; - Am iniţiat şi coordonat 2 cursuri de masterat: masteratul de 
Managementul resurselor umane în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi masteratul de 
Managementul dezvoltării afacerilor în cadrul Facultăţii de Mine; - coordonare 
lucrările de licenţă şi dizertaţie; - Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie, învăţământ superior 

Perioada 1 octombrie 1990 - 30 septembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

mailto:SabinaIrimie@upet.ro
mailto:sabina.irimie@gmail.com
http://www.tracer-h2020.eu/
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Activităţi şi responsabilităţi principale  - Activitate didactică de titular de curs la disciplinele:  
 „Tehnologia materiilor prime minerale”, “Bazele tehnologiei”, “Tehnologie industrială”,   
“Materiale şi tehnologii”, “Economie şi organizarea ergonomică a muncii”, “Studiul 
muncii”, “Organizarea ergonomică a locului de muncă”, “Management în turism şi 
servicii”, “Conducerea afacerilor”, “Managementul resurselor umane în administraţia 
publică”, “Ergonomie”, “Managementul resurselor umane”. 

- Cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, cod 332006, Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Educaţie, învăţământ superior 

Perioada 1 octombrie 1981 - 30 septembrie 1990 

Funcţia sau postul ocupat Inginer stagiar; Inginer; Inginer principal; Şef birou Personal învăţământ retribuire 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Integrarea în colectiv şi cunoaşterea activităţilor şi responsabilităţilor unui inginer 
într-o întreprindere constructoare de maşini – organizarea conducerii, producţiei şi a 
muncii – coordonarea activităţii în domeniul evidenţei, gestiunii, pregătirii 
profesionale şi salarizării personalului 

Numele şi adresa angajatorului Întreprinderea de Utilaj Minier Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, Petroşani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industria constructoare de maşini 

Educaţie şi formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 
 
 

2016 
Evaluator de competente profesionale, cod COR 242405 
Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice & Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice/ SC Mediere si formare profesională 
SRL, furnizor Formare Profesională Adulți 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
Perioada    

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
2010 
Manager proiect, certificat de absolvire nr. 0180 din 29.09.2010, seria E, Nr. 
0038018 şi supliment descriptiv al certificatului 
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării & Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, EXELO TRAINING&DEVELOPMENT, furnizor Formare Profesională Adulți 
 
2009 – şi în prezent 
Advances Master of Science în Coaching şi Mediere al Austrian Training Center for 
NLP, formare în coaching cu NLP acreditată de European Coaching Federation - 
EuCF / în curs de acreditare 
Coaching, medierea conflictelor, contractare şi etică / comunicare, empatie, 
modelare neurolingvistică, negociere 
MIND MASTER, Bucureşti 

 

 
Perioada    

Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 
2007-2008  
Coaching & NLP Professional - program de nivel Master of Science în Coaching şi 
Mediere al Austrian Training Center for NLP. Formare în coaching cu Programare 
neuro-lingvistică (NLP), acreditată "Master Practitioner Coach Green Level" de 
European Coaching Federation - EuCF  
MIND MASTER, Bucureşti 

 
Perioada 

 
2007 

Calificarea / diploma obţinută Formator de formatori, certificat de absolvire nr. 272 din 21.11.2007, seria B, Nr. 
0036539 şi supliment descriptiv al certificatului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MMSSF şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului/Camera de comerţ şi 
industrie a judeţului Hunedoara, furnizor Formare Profesională Adulți 

 
Perioada 

 
2006-2007 

Calificarea / diploma obţinută Programare neuro-lingvistică (NLP), nivel I – start, Nivel II –intensiv, Nivel III – 
practitioner, acreditată" Practitioner Coach Yellow Level " de European Coaching 
Federation (EuCF) 

http://www.eucf.org/
http://www.eucf.org/
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

MIND MASTER, Bucureşti 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă absolvent curs postuniversitar de perfecţionare ”Evaluarea riscurilor de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, Igiena industrială, Mijloace 
industriale de protecţie, Legislaţia muncii, / Evaluator de risc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de absolvent program instruire  “Dezvoltarea capacităţii manageriale de 
accesare şi utilizare a surselor de finanţare prin aplicarea managementului de 
proiect” (PHARE RO-2002/000-586.05.02.02.) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul proiectelor, Surse de finanţare, Management, Managementul 
resurselor umane, Comunicare / accesarea, elaborarea şi implementarea 
proiectelor europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă cursuri Universitatea Virtuală de afaceri – UVA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy”, Şcoala Naţională de 
Studii Politice şi Administrative 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs postuniversitar de perfecţionare a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltare antreprenorială, Programul „Sprijin pentru Întreprinzători şi 
Managementul Centrelor de Afaceri”, Finanţat de Banca Mondială, Petroşani 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul afacerilor, Contabilitate şi finanţe, Management, Comunicare / 
competenţe şi abilităţi antreprenoriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.N.P.D.I.P.R.Z.M. şi Enterprise plc Marea Britanie 

Perioada 1994-2002, stagiu de doctorat 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Inginerie industrială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

titlul tezei: Cercetări în cadrul sistemelor industriale a condiţiilor de microclimat sub 
aspectul ergonomic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă cursuri Prevenirea bolilor musculo-scheletice dobândite în procesul de 
muncă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Inspectoratul Teritorial de muncă Constanţa 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Iniţiere în afaceri 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conducerea afacerilor, Contabilitate şi finanţe, Management, Comunicare / 
competenţe şi abilităţi antreprenoriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Perioada 1988 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs postuniversitar ’’Mecanizarea lucrărilor miniere, aeraj, protecţia 
muncii’’ 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Maşini miniere, Instalaţii şi echipamente miniere, Aeraj, Protecţia muncii / 
organizatorice, decizionale, tehnice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petroşani 

Perioada 1983 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent curs postuniversitar ‚’’Metode şi tehnici de organizare ergonomică a 
locurilor de muncă’’, cursuri CEPECA pentru pregătirea cadrelor de specialitate 
(Metode şi tehnici de conducere şi organizare în economie) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ergonomie, Studiul muncii, Conducere şi organizare / comunicare, organizare 
ergonomică, normare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia „Ştefan Gheorghiu”, Bucureşti 

Perioada 1976-1981,  studii universitare 

Calificarea / diploma obţinută inginer, specializarea mecanică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea şi conducerea producţiei, Termotehnică, Mecanica fluidelor, 
Mecanisme şi organe de maşini, Tehnologia construcţiilor de maşini, Fiabilitate, 
Electronică şi Automatizări, Aparate electrice/Competenţe tehnice, organizatorice şi 
de conducere  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Facultatea de Maşini şi Instalaţii Miniere 
Institutul de Mine Petroşani 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
C
1 

Utilizator 
independent 

 

C
1 

Utilizator 
independent 

 
B2 

Utilizator 
independent 

 
B2 

Utilizator 
independent 

 
B2 

Utilizator 
independent 

 

Limba engleză  
A2 

Utilizator 
elementar 

 
A2 

Utilizator 
elementar 

 
A1 

Utilizator 
elementar 

 
A1 

Utilizator 
elementar 

 
A1 

Utilizator 
elementar 

 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, abilitate de adaptare, comunicativ, dinamic şi empatic. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Bune aptitudini de conducere, organizare, management al proiectului dobândite la 
seminarii, traininguri, proiecte 

 Membru în echipa de organizare a două evenimente ştiinţifice de prestigiu şi cu 
caracter inovativ pentru domeniul managementului resurselor umane din România:  

1. Prima Conferinţă internaţională de NLP din România, Bucureşti, 2007;  
2. Conferinţa „People - a Cost or an Investment?” susţinută de Andrew Mayo, 

profesor de managementul resurselor umane la Middlesex University 
Business School, April 15, 2008 - RIN GRAND HOTEL, Bucureşti 

 Membru în organizare, coordonare programe de training în domeniul Managementul 
resurselor umane; Conducerea afacerilor, Managementul securităţii şi sănătăţii în 
muncă şi Coaching: 

1. http://www.carotrainer.ro/pagini.php?pagID=32 
2. http://business-edu.ro/People/Who-s-Who/sabina-irimie.html 

 Membru în SENATUL Universităţii din Petroşani, 2008– 2012. 
 Membru în Consiliul Facultăţii de MINE, Universitatea Petroşani, 2004 – 2016. 
 Membru în Consiliul Facultăţii de ŞTIINŢE, Universitatea Petroşani, 2000 – 2004. 
 Membru în Consiliul Facultăţii de MINE, Universitatea Petroşani, 1996 – 2000. 
 Secretarul Consiliul de administraţie S.C. UMIROM S.A. Petroşani, 1990. 

 Şef birou Personal – Învăţământ – Retribuire, Întreprinderea de Utilaj Minier Petroşani, 1990. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de sinteză, corelare a datelor, analiză şi studiul muncii, creativitate  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculator (pachetului Microsoft Office - Word, Power Point, Vision, 
utilizare Internet 

http://www.carotrainer.ro/pagini.php?pagID=32
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Competenţe şi aptitudini artistice Desen şi pictură – am participat la cercuri de specialitate, tabere de creaţie, 
expoziţii in şcoala generală 

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de iniţiativă, capacitate de analiză şi putere de decizie, obiectivitate: 
 Expert evaluator Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS) 
 Expert managementul resurselor umane MMFPS 
Sunt membru în următoarele organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 

 Academia Americană de Management/American Academy of 
Management, AOM, SUA, 2015, aom.org 

 Societatea de managementul resurselor umane/Society for Human 
Resource Management,  SHRM, SUA, 2015,  www.shrm.org 

 Institul de management de proiect/Project Management Institute, PMI, 
SUA, 2015, www.pmi.org 

 Entrepreneurship Research and Education Network of Central European 
Universities, ERENET, 2010 
http://www.erenet.org/members/members.htm 

 Federaţia internaţională de coaching, ICF, SUA, 2008-2012 
http://www.coachfederation.org/find-a-coach/find-a-coach-now/member-
directory/ 

 Consiliu Consultativ Economic, CCE Petroșani, 2015 

 Societatea Academică de Management din România, SAMRO,  Bucureşti, 
2013 
http://www.samro.ro/index.htm 

 Membru fondator a Asociaţiei Absolvenţilor Universității din Petroșani 
ALUMNI, 2009 
http://www.upet.ro/pdf/actconstitutiv.pdf 

 membru și Președinte Asociația Institutului Social Valea Jiului, AISVJ, 
Petroșani, 2009/2014 
http://www.institutulsocialvj.ro/index.php/membri-asociatiei 

 membru fondator Institutul social Valea Jiului, ISVJ, Petroșani, 2008 
http://www.institutulsocialvj.ro 

 Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România, AMIER, Cluj-
Napoca, 2008 
http://www.amier.org/componenta.htm 

 Membru fondator Asociaţia de Programare Neuro-Lingvistică NLP 
Professional, Romania, 2006-2017 

 Fundaţia română pentru provarea calităţii, FRPC, Bucureşti, 2006 

 Asociaţia Generală a Inginerilor din România, AGIR, Bucureşti, 2000 
http://www.agir.ro/membri.php 

 Societatea GeoResurse şi Mediu, SOGEREM, Petroşani, 1998 

 Fundaţia internaţională de management, FIMAN, Bucureşti, 1994 
 

 trainer în cadrul firmei CaroTrainer, Bucureşti: http://business-
edu.ro/People/Who-s-Who/sabina-irimie.html 

 master practitioner coach; 
 trainer participant la a 5-a ediție a Conferinței Anuale, Training’08, 7-9 

octombrie 2008, Hotelul J.W. Marriott, București, organizator al workshopului 
de Inteligență emoțională: http://training.business-edu.ro; 

 autor și coautor la 12 cărți de specialitate și manuale, autor și coautor la peste 
120 de articole publicate în volumele conferințelor, reviste indexate în baze de 
date internaționale, editor și revizor la reviste si conferințe, participant la peste 
65 conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale. Participarea 
ca manager sau membru al echipei la proiecte / granturi / contracte naționale. 
Competenţa profesională, dinamismul şi abilităţile privind munca în echipă, 
comunicarea şi creativitatea conferă atributele esenţiale necesare soluţionării 
sarcinilor. 

 
 

 
 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?ld=20160118&app=1&c=speeddial2&s=speeddial&rc=speeddial2&dc=&euip=77.81.48.227&pvaid=610a351870f74eafa360df3094d61c89&dt=Desktop&fct.uid=750fc433d8564684a123cfe6db546dc1&en=F9yKYkSQXFl2SJeJVGYXC%2fw3u4MZxkmX%2ffTGUOuvTjRj3%2fUqv7Qddg%3d%3d&du=aom.org&ru=http%3a%2f%2faom.org%2f&ap=1&coi=1494&cop=main-title&npp=1&p=0&pp=0&ep=1&mid=9&hash=6D64851A0D39BF72DAADCE0C5DFD7483
http://www.shrm.org/
http://www.pmi.org/
http://www.erenet.org/members/members.htm
http://www.coachfederation.org/find-a-coach/find-a-coach-now/member-directory/
http://www.coachfederation.org/find-a-coach/find-a-coach-now/member-directory/
http://www.samro.ro/index.htm
http://www.upet.ro/pdf/actconstitutiv.pdf
http://www.institutulsocialvj.ro/index.php/membri-asociatiei
http://www.institutulsocialvj.ro/
http://www.amier.org/componenta.htm
http://www.agir.ro/membri.php
http://business-edu.ro/People/Who-s-Who/sabina-irimie.html
http://business-edu.ro/People/Who-s-Who/sabina-irimie.html
http://training.business-edu.ro/

