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CURRICULUM VITAE 

                

 

 

Informatii personale 

Nume/Prenume  EUGEN AVRIGEAN 

Adresa  Com. Selimbar, sat Selimbar, str. Calugareni, nr.22, jud. Sibiu 

Telefon  0744 341799  

Fax  - 

E-mail  eugen.avrigean@ulbsibiu.ro 

 

Cetatenia  ROMÂNĂ 

 

Data nasterii  06.11.1975 

 

 Sex  MASCULIN 

 

Experienta profesionala   

Perioada  01.10.2016-prezent 

Functia sau postul ocupat  Conferentiar universitar 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Instruirea studentilor in cadrul cursurilor, seminariilor si laboratoarelor de 

„Rezistenta materialelor”, ”Mecanica si rezistenta materialelor” , „Metode 

Numerice de Programare si Structuri de Calcul” si „Proiectarea Asistata de 

Calculator - Catia” 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth,  

str. Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
Predarea cursurilor, seminarilor si a lucrarilor de laborator 

 

Perioada 

  

01.10.2013-01.10.2016 

Functia sau postul ocupat  Sef lucrari universitar 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Instruirea studentilor in cadrul cursurilor, seminariilor si laboratoarelor de 

„Rezistenta materialelor”, ”Mecanica si rezistenta materialelor” , „Metode 

Numerice de Programare si Structuri de Calcul” si „Proiectarea Asistata de 

Calculator - Catia” 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth,  

str. Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
Predarea cursurilor, seminarilor si a lucrarilor de laborator 
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Experienta profesionala   

Perioada  01.10.2004-2013 

Functia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Instruirea studentilor in cadrul cursurilor, seminariilor si laboratoarelor de 

„Rezistenta materialelor”, ”Mecanica si rezistenta materialelor” , „Metode 

Numerice de Programare si Structuri de Calcul” si „Proiectarea Asistata de 

Calculator - Catia” 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth,  

str. Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
Predarea cursurilor, seminarilor si a lucrarilor de laborator 

 

Experienta profesionala  2000-2004 

Perioda  01.02.2000 – 01.10.2004 

Functia sau postul ocupat  Preparator universitar 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Instruirea studentilor in cadrul seminariilor si laboratoarelor de „Rezistenta 

materialelor”, ”Mecanica si rezistenta materialelor” , „Metode Numerice de 

Programare si Structuri de Calcul” si „Proiectarea Asistata de Calculator - Catia” 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth, str. 

Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
Predarea seminarilor si a lucrarilor de laborator. 

 

Experienta profesionala  1999-2000 

Perioda  01.10.1999-01.02.2000 

Functia sau postul ocupat  Preparator universitar (debutant) 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Instruirea studentilor in cadrul seminariilor si laboratoarelor de „Rezistenta 

materialelor; 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth, str. 

Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 
Predarea seminarilor si a lucrarilor de laborator. 

 

Experienta profesionala 

 
 

Perioda  19.06.2004 – 01.06.2016 

Functia sau postul ocupat  Administrator 

Principalele activitati si 

responsabilitati 

 Responsabil cu coordonarea si executia lucrarilor de instalatii de gaz metan, apa-

canal, termice si sanitare; 

Responsabil tehnic cu sudura; 

Administarea si organizarea activitatilor in vederea executarii lucrarilor de instalatii 

de gaz metan, apa-canal, termice si sanitare.  

Numele si adresa angajatorului   SC PROCONFORT SRL  

Tipul activitatii sau sectorul de 

activitate 

 Proiectare si executie lucrări de instalatii de gaz metan, apa-canal, termice si 

sanitare. 
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Educatie si formare 

Perioada 05.11.2014-09.11.2014 

Calificarea / diploma obţinută In cadrul proiectului Digital Factory, Programul „Fondul de burse RO 15” finantat 

prin mecanismul financiar SEE 2009-2014, contract nr. 3/22.07.2014. 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Mobilitate de Formare a Personalului (Staff Training) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Buskerud and Vestfold University College,  www.hbv.no 

Educatie si formare 

Perioada 31.05.2014-07.06.2015 

Calificarea / diploma obţinută „Sesiune specifica de formare privind managementul cercetarii avansate si 

respectarea dreptului de proprietate” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

„Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-

doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, ID 133255 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

 

Specializare 

 

Educatie si formare 

Perioada 01.07.2014-06.07.2015 

Calificarea / diploma obţinută „Sesiune specifica de formare privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, 

nediscriminarea si respectarea diversitatii, dezvoltarea durabila si protectia mediului” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

„Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-

doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, ID 133255 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

Specializare 

 

Educatie si formare 

Perioada 04.2014-10.2015 

Calificarea / diploma obţinută „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-

doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”, ID 133255 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Bursa post-doctorala 

http://www.hbv.no/
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

Specializare 

 

Educatie si formare 

Perioada 04.2015-06.2015 

Calificarea / diploma obţinută „e-Incluziune : Dezvoltarea si implementarea unui program de asistenta bazat pe 

tehnologii TIC , pentru cresterea accesului la invatamantul superior al persoanelor cu 

dizabilitati” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

(BURSE POSDRU 156/1.2/G/141055) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

Specializare 

 

Educatie si formare 

Perioada 04.2015-11.2015 

Calificarea / diploma obţinută Dezvoltarea cunostiintelor in cadrul programului UNIVERSITARIA 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

(BURSE POSDRU 156/1.2/G/141055) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

Specializare 

 

Educatie si formare 

Perioada 05.09.2013-12.09.2013 

Calificarea / diploma obţinută LLP Erasmus 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Mobilitate de Formare a Personalului (Staff Training) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

University of Balearic Islands  (Universita de les Illes Balears http://www.uib.es/) 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

 

 

Specializare 

 

http://www.uib.es/
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Educatie si formare 

Perioada 04.2011- prezent 

Calificarea / diploma obţinută Membru in comisia nationala de autorizare a instalatorilor autorizati din domeniul 

gazelor naturale (ANRE) 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Autorizare instalatori in domeniul sistemelor de distributie si transport gaze naturale 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ANRE 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

Specializare 

 

 
 

Educatie si formare 

Perioada 20.09.2010-22.09.2010 

C-alificarea / diploma obţinută Diploma de curs pentru utilizare modul de e-learning 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Dezvoltare regionala prin educatie flexibila si deschisa implementarea unei platforme 

complexe de e-educatie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 

Specializare 

  

Educatie si formare 

Perioada 01.03.2010-10.04.2010 

 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire formator 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Formare profesională pentru adulţi 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. DAD EXPERTISE S.R.L-Alba Iulia 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 
Formator 

  

Educaţie şi formare   

Perioda  2010 

Calificarea / diploma obtinuta  Auditor energetic in instalatii - gradul I 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Audit energetic in instalatii 
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Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 Specializare 

 

 

Educaţie şi formare 

  

 

 

Perioda  2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Auditor energetic in constructii - gradul I 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 Audit energetic in constructii 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Tehnica din Cluj Napoca 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 Specializare 

   

   

Educaţie şi formare   

Perioda  2000-2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Titlul stiintific de Doctor in Inginerie Mecanica 

Domenii principale studiate / 

competente dobindite 

 
Inginerie Mecanica 

Numele si tipul institutiei de 

invatamint / furnizorului de 

formare 

 

Universitatea „Transilvania” din Brasov 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 
Cea mai inalta forma de invatamant superior 

 

Educaţie şi formare 

Perioda  Mai 2004 

Calificarea / diploma obţinută  Absolvent al cursului de specialitate CIMATRONE E 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobîndite 

 Cursuri de specializare in utilizarea softului de inginerie asistata de calculator 

CIMATRON E, module de modelare, desenare si fabricarea de stante/matrite prin 

EE si fabricare manuala. 

Numele şi tipul instituţiei de 

invăţămint / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth, str. 

Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 
Absolvent al cursului de specialitate CIMATRONE E 

 

Educaţie şi formare 

Perioda  2001 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Master in „Proiectarea si Fabricatia  Asistata de Calculator” 

Domenii principale studiate /  Cursuri de masterat in „Proiectarea si Fabricatia  Asistata de Calculator” 
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competenţe dobîndite 

Numele şi tipul instituţiei de 

invăţămint / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth, str. 

Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 
Invatamant superior 

 

Educaţie şi formare 

Perioda  1999 - 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Master in „Managementul Fabricatiei” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobîndite 

 
Cursuri de masterat in „Managementul Fabricatiei” 

Numele şi tipul instituţiei de 

invăţămint / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth, str. 

Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 
Invatamant superior 

 

 

Educaţie şi formare 

Perioda  1994-1999 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licenta in „Inginerie Manageriala si Tehnologica” 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobîndite 

 Inginerie Manageriala si Tehnologica 

Tehnologii si Echipamente Neconventionale 

Numele şi tipul instituţiei de 

invăţămint / furnizorului de 

formare 

 
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie „Hermann Oberth, str. 

Emil Cioran, nr.4, Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 
Invatamant superior 

 

Educaţie şi formare 

Perioda  1990-1994 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Bacalaureat   „Grupul Scolar De Industrie Alimentara” Sibiu 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobîndite 

 Electronica, 

Specializarea „Automatizari’ 

Numele şi tipul instituţiei de 

invăţămint / furnizorului de 

formare 

 

„Grupul Scolar De Industrie Alimentara” Sibiu 

Nivelul de clasificare a formei de 

invatamint / formare 

 
Invatamant mediu 
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Aptitudini şi competente 

personale 

Limba maternă  limba  română 

Limbi straine cunoscute  

Autoevaluare  Citit Vorbit Scris 

 Nivel european 
(*)

   Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

 

Limba engleză 
  BUNE  BINE  BINE  BINE 

 
(*) 

Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 

Competente si aptitudini 

organizatorice 

 Bun organizator si conducator aptitudini dovedite pe parcursul activitatii. 

Capacitate de munca, dinamism, eficienta in realizarea activitatilor. 

 

Competente  si aptitudini tehnice  Cunostinte solide in teoria elasticitatii, plasticitatii si rezistentei materialelor; 

Metode de programare numerica si de calcul al structurilor;  

Proiectarea si fabricatia asistata de calculator – Catia. 

 

Competente si cunostinte de 

utilizare a calculatorului 

 Editare texte Word si Excel,Sisteme de operare Windows  

Utilizarea programului Autocad; Catia; Pro E. 

Utilizarea softului de inginerie asistata de calculator CIMATRON E, module de 

modelare, desenare si fabricarea de stante/matrite prin EE si fabricare manuala. 

 

Permis de conducere  Categoria B 

 

  

 

  

Informaţii suplimentare 

 - Am publicat un număr de 67 de lucrări ştiinţifice în reviste, anale, buletine ale 

unor manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate; 

- Lucrările publicate de mine au fost citate de un număr de 23 de ori; 

- Am făcut parte din colectivul de cercetare la 12 contracte (granturi), dintre care la 

4 în calitate de director; 

- Sunt vicepreşedintele şi membru fondator al Asociatie Inginerilor Instalatori din 

Romania- sucursala Sibiu; 

- membru in comisia nationala de autorizare a instalatorilor in gaze. 

 


