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INFORMAȚII PERSONALE  Emilian-Narcis Riți-Mihoc 

  

 Str. Ion Meșter 10/34, 400650 Cluj-Napoca, România 

 +40-745-115585 

 emilian.narcis@gmail.com 

  

  

 Sex: Masculin Data nașterii: 27 noiembrie 1980 Naționalitate: Română 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 
POZIȚIA 

Șef lucrări, poziția 19 
Departamentul de Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile 
Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 

EXPERIENȚA PROFESSIONALĂ  

 

04.2014 – prezent Inginer Metrologie/Calitate 

SC THOMAS ROMANIA PLASTIC SRL Cluj –Napoca, B-dul Muncii, Nr. 16, 400441, Cluj-Napoca, 
www.thomas-sa.com 
Principalele activități și responsabilități: 
Verificarea calității produselor și întocmirea documentelor specifice 
Tipul sau sectorul de activitate: 
Producție industrială – fabricarea produselor din mase plastice 

  
10.2013 – 09.2014 Cadru didactic asociat - Șef lucrări – contract pe perioadă determinată (cadru didactic asociat) 

la Departamentul de Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile, Facultatea de 
Ingineria Materialelor și a Mediului 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Principalele activități și responsabilități: 
Predare curs Analiza proceselor Industriale II, 
Predare proiect la disciplina Sisteme mecanice cu aplicații în ingineria mediului 
Predare lucrări de laborator la disciplinele: Analiza proceselor industriale I, Analiza proceselor 
industriale II; 
Predare seminar la disciplinele: Gestionarea resurselor naturale, Poluarea antropică, risc 
tehnologic și natural. 
Tipul sau sectorul de activitate: 
Învățământ superior 

  
10.2012 – 09.2013 Cadru didactic asociat - Șef lucrări – contract pe perioadă determinată (cadru didactic asociat) 

la Departamentul de Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile, Facultatea de 
Ingineria Materialelor și a Mediului 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Principalele activități și responsabilități: 
Predare proiect la disciplina Analiza proceselor Industriale II; 
Predare lucrări de laborator la disciplinele: Analiza proceselor industriale I, Analiza proceselor 
industriale II; 
Predare seminar la disciplinele: Gestionarea resurselor naturale, Poluarea antropică, risc 
tehnologic și natural, Dezvoltare regională și amenajarea teritoriului. 
Tipul sau sectorul de activitate: 
Învățământ superior 
Activități și responsabilități secundare: 
Expert Proiect POSDRU/92/3.1/S/50933 – Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Domeniul Dezvoltării Durabile, www.cpaddd.utcluj.ro 

  
10.2011 – 09.2012 Asistent – contract pe perioadă determinată (cadru didactic asociat) la Departamentul de 

Ingineria Mediului și Antreprenoriatul Dezvoltării Durabile, Facultatea de Ingineria 
Materialelor și a Mediului 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Principalele activități și responsabilități: 
Predare proiect la disciplina  Analiza proceselor Industriale II, 
Predare lucrări de laborator la disciplinele: Analiza proceselor industriale I, Analiza proceselor 
industriale II; 
Predare seminar la disciplinele: Gestionarea resurselor naturale, Poluarea antropică, risc 
tehnologic și natural, Dezvoltare regională și amenajarea teritoriului. 
Tipul sau sectorul de activitate: 
Învățământ superior 
Activități și responsabilități secundare: 
Expert Proiect POSDRU/92/3.1/S/50933 – Centrul pentru Promovarea Antreprenoriatului în 
Domeniul Dezvoltării Durabile, www.cpaddd.utcluj.ro 

  
10.2004 – 04.2011 Doctorand 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Principalele activități și responsabilități: 
Elaborare teza de doctorat: Studii şi cercetări privind procesarea termică în câmp de 
microunde a nămolurilor de la stațiile de epurare 
Proiectarea și realizarea a două standuri de laborator necesare cercetărilor pentru 
definitivarea tezei 
Activități și responsabilități secundare: 
Activități didactice: 
Predare proiect la disciplina  Analiza proceselor Industriale II, 
Predare lucrări de laborator la disciplinele: Analiza proceselor industriale I, Analiza proceselor 
industriale II; 
Membru în echipele de cercetare 
Tipul sau sectorul de activitate: 
Învățământ superior și cercetare 

- Soluții novative privind depoluarea termică, separarea și captarea CO2 din gazele arse 
rezultate din procesele termice industrial (PN II 21-016/18.09.2007 - DEPOLTERCHIM). 

- Modelarea matematică a proceselor care au loc la turnarea pieselor metalice, în vederea 
reducerii consumului de materiale și energie (CEEX 290/09.2006 – MrPrTuRc). 

- Sistem ecologic de regenerare a deșeurilor de amestec de formare liate chimic în 
industria de turnătorie (CEEX 164/07.07.2006 – REGMATFORM). 

- Valorificarea energetică a emisiilor din depozitele de deșeuri municipal (PN II 32-
131/01.10.2008). 

- Tehnologie inovativa de remediere a solurilor contaminate prin activitățile specifice 
industriei metalurgice (Proiect PNCDI II – Programul Parteneriate în domenii prioritare, 
Contract 32161/1.10.2008) 

  
01.2008 – 04.2010 Inginer proiectant 

SC Bogart Construct SRL Cluj-Napoca, 400699, Bd. 1 Decembrie 1918, 38, Cluj-Napoca, 
Proiectarea structurilor metalice 
Tipul sau sectorul de activitate: 
Proiectare în construcții 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

 

2004-2011 Doctor în știința și ingineria materialelor 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro (coordonator științific Prof. dr. ing. Tiberiu Rusu) 
Studii şi cercetări privind procesarea termică în câmp de microunde a nămolurilor de la stațiile 
de epurare 
Proiectarea și realizarea a două standuri de laborator necesare cercetărilor pentru 
definitivarea tezei 

  

2007-2008 Certificat de absolvire – Post universitar  

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Evaluarea riscurilor si auditul de conformitate de securitate și sănătate în munca 

  

2004-2005 Diplomă - Studii aprofundate (master) – Procedee speciale în ingineria fabricării mașinilor și 
utilajelor 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Metode moderne de calcul și proiectare a mașinilor si utilajelor 
Procedee și echipamente speciale în sectoarele de deformări plastice la cald 
Procedee și echipamente speciale în sectoarele de turnare a metalelor 
Procedee și echipamente speciale în sectoarele de tratamente termice 
Sisteme optimale în mentenanța mașinilor și utilajelor 
Selecția și proiectarea materialelor în construcția de mașini 

  

2002-2003 Curs de perfecționare 

ADA Computers EDS PLM Solutions Partner ROMANIA și Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, www.utcluj.ro 
Curs de specializare în SolidEdge 

  

1999-2004 Studii universitare – Diploma de inginer mecanic 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, str. Memorandumului, nr. 28, Cluj-Napoca, 
www.utcluj.ro 
Rezistența materialelor; Electrotehnică, Termotehnică, Mecanisme; Organe de mașini; 
acționări hidraulice și pneumatice; Tratamente termice și ingineria suprafețelor 
Sudare și procedee conexe; Mașini de ridicat și transportat; Utilaje și instalații termice; Utilajul 
și tehnologia prelucrării prin deformare plastică; Utilajul și tehnologia prelucrării prin turnare; 
Fabricarea și mentenanța mașinilor și utilajelor; Management și marketing industrial; Ingineria 
calității 

  

1995-1999 Bacalaureat 

Liceul teoretic „George Barițiu” Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 15, Cluj-Napoca, 
www.colegiulbaritiu.ro 
Disciplinele specifice programei de liceu – specializarea matematică - informatică 

 

COMPETENȚE PERSONALE  

 

Limba maternă Limba română 

  

Alte limbi străine cunoscute 
APTITUDINEA DE A ÎNȚELEGE APTITUDINEA DE A VORBI 

APTITUDINEA DE A 

SCRIE 

Ascultare Citire Conversație Exprimare orală Exprimare scrisă 

Franceză C1 C1 B2 B1 B1 

Engleză B2 B2 B2 B1 B1 

 
Certificat de Competență Lingvistică 

Universitatea Tehnică Din Cluj-Napoca, Departamentul De Limbi Moderne Și Comunicare 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Aptitudini și competențe 
manageriale și de comunicare 

Bune competențe de comunicare cu studenții dobândite prin experiența de predare cursuri, 

proiecte, seminarii și lucrări de laborator. 

Bune competențe de structurare și organizare a orelor didactice dobândite prin cursurile și 

aplicațiile de pedagogie urmate în cadrul pregătirii universitare 

Capacitate de adaptare la medii multiculturale și de lucru în echipă, dobândite in activitățile 

Work & Travel în SUA pe perioada vacanțelor, (06.2003-07.2003 Weber State University, UT, 

USA și 07.2003 – 09.2003 Fitzgerald’s Hotel & Casino, NV, USA ) 

  

Aptitudini și competențe 
tehnice 

Concepția și proiectarea echipamentelor industriale, mentenanță, montaj, punere în 

funcțiune a mașinilor si echipamentelor. 

Proiectarea construcțiilor metalice. 

Mecanică, electromecanică și automatizare, hidraulică și pneumatică.  

Controlul dimensional și de calitate al produselor. 

  

Aptitudini și competențe 
informatice 

Cunoștințe Hardware 

Cunoștințe Soft: Microsoft Windows, Office, AutoCAD, SolidWorks. SolidEdge, Adobe 

Photoshop 

  

Alte aptitudini și competențe Design industrial; 

Arte marțiale, dans. 

  

Permis de conducere Categoriile A, B și C 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

 

Distincții Șef de promoție, 2004, al specializării Ingineria și Managementul Fabricării Mașinilor și 
Utilajelor al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor din Universitatea Tehnică in Cluj 
Napoca. 

  

Afilieri Membru al Asociației Generale a Inginerilor din România - AGIR; 

Membru al Asociației Tehnice de Turnătorie din România – ATTR. 

Membru al Fundației Române de Aikido Aikikai - FRAA 
 

ANEXE  

 

Copii după: Diplomă de Doctor în “Știința și ingineria materialelor”; 

Diploma de Studii Aprofundate în “Procedee speciale în ingineria fabricării mașinilor și 

utilajelor”; 

Diploma de Inginer “Ingineria și managementul fabricării mașinilor și utilajelor”; 

Diploma de Bacalaureat 

Certificat de absolvire a cursurilor de pedagogie; 

Certificat de absolvire a cursului “Evaluarea riscului și auditului de conformitate de securitate 

în muncă”; 

Diplomă de absolvire cursul de “SolidEdge V. 12 BASIC”; 

Diplomă de merit “Șef de promoție”; 

Certificat de competențe lingvistice 

  

Publicații și cercetări: Cărți cu ISBN: 3 (1 în curs de apariție) 

Lucrări publicate în reviste cotate ISI: 2 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Lucrări publicate in reviste ISI Proceedings: 5 

Lucrări publicate în volum conferințe naționale și internaționale: 12 

Prezentări sub formă de poster la conferințe naționale și internaționale: 3 

Participări în colective de cercetare: 5 
Lucrări de laborator: 7 
Suport proiect de an: 1 
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