Curriculum Vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Edelhauser Eduard - Victor
1 Decembrie 1918, 122/26
Petroșani (Romania)
0254545889

Mobil

0722562167

edi1ro2001@yahoo.com, eduardedelhauser@upet.ro
română
27 a lunii decembrie 1967
Bărbătesc

Loc de muncă vizat Director de departament
Experienţa profesională 4 ani – management academic, 5 ani management de proiect, 23 ani – management privat
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Febr 2015 →
Profesor universitar
Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activități studenți
Activități didactice la disciplinele Managementul IMM-urilor, Fundamentele managementului de
proiect, Informatică aplicată, Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane, Sisteme
informatice integrate, Proiectare asistată
Coordonator proiecte de licență și disertație, membru în comisii de doctorat și susținere a disertației
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)
Învățământ superior
Nov 2011 →
Director al Departamentului de Management, Ingineria Mediului și Geologie
Managementul departamentului compus din 33 de cadre didactice axate pe 5 domenii de activitate
didactică și științifică (management, ingineria mediului, valorificarea deșeurilor, chimie și geologie),
dar și a 4 programe de licență și 3 de masterat
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Învățământ superior
Iul 2015 →
Manager de proiect
Coordonarea generală a implemetării și monitorizarea proiectului în cadrul POSDRU
189/2.1/G/156053
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Managementul proiectelor POSDRU
Apr 2014 → Oct 2015
Coordonator Universitatea din Petroșani - Manager de proiect
Coordonarea implemetării și monitorizarea proiectului pentru partenerul P1 în cadrul POSDRU
161/2.1/G/141118
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului

Managementul proiectelor POSDRU
Oct 2010 → Sept 2013
Manager de proiect
Coordonarea generală a implemetării și monitorizarea proiectului, coordonare parteneri în cadrul
POSDRU 82/5.1/S/59756
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Managementul proiectelor POSDRU

Perioada

Sept 2007 → Ian 2015

Funcţia sau postul ocupat

Conferențiar universitar

Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Predare, Cercetare, Diseminare, Coordonare proiecte/activități studenți
Activități didactice la disciplinele Managementul IMM-urilor, Fundamentele managementului de
proiect, Informatică aplicată, Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane, Sisteme
informatice integrate, Software aplicativ pentru managementul proiectelor, Proiectare asistată
Manager de proiect POSDRU 59756 axat pe formare profesionala in valoare de 1,25 milioane de euro
Activitate de cercetare științifică în domeniul informaticii aplicate în inginerie și management
Coordonator proiecte de licență și disertație, membru în comisii de doctorat și susținere a disertației
pentru specializările Sisteme informatice de gestiune(2010-2014), Managementul proiectelor (2009 2011) și Inginerie economică (2009 - 2011)
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)
Învățământ superior
Mar 2000 - Sept 2007
șef lucrări
Activități didactice la disciplinele Tehnologia informațiilor în afaceri, Baze de date pentru management,
Programarea calculatoarelor, Proiectarea asistată
Activități de cercetare științifică
Formator de personal
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (România)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Învățământ superior

Perioada

Ian 1997 - Mar 2000

Funcţia sau postul ocupat

asistent universitar
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Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Activități didactice de seminar și laborator la disciplinele Modelarea și simularea proceselor
economice, Sisteme expert, Proiectare asistată, Baze de date
Universitatea din Petroșani
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (Romania)
Învățământ superior
Oct 1994 – Dec 1996
Administrator
Activități de management specifice firmelor mici și mijlocii din domeniul serviciilor IT ( hard și soft ).
Derulare contracte de cercetare în domeniul examinării psihologice asistate de calculator a
personalului
SC Edelhauser Coșa SNC
1 Decembrie 1918, 122, Petroșani (România)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

comerț și servicii IT

Perioada

Iun 1992 - Oct 1994

Funcţia sau postul ocupat

Analist programator

Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi si responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

analist de sistem pentru aplicații de gestiune a resurselor umane
programator baze de date
Compania Națională a Huilei
Timișoara , nr 2, 332015 Petroșani (România)
Explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea si prelucrarea cărbunilor
Nov 1991 - Iun 1992
inginer
înființare și coordonare stație de calcul
coordonarea activității de evidență informatizată a salarizării și urmăririi producției
SC Tesma SA
Păcii, nr 2, Lupeni (România)
activități de producție în domeniul textilelor

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

Nov 2014
Atestat de abilitare și calitatea de conducător de doctorat în domeniul de studii universitare de
doctorat Inginerie și Management

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Teza de abilitare cu titlul : The IT&C Impact on the Romanian Industry and over the Romanian
Organizations Management
Inginerie, Management, Informatică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (universitate de stat acreditată)
Cluj Napoca

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

ISCED 6
Sept 2008 – Iun 2011
Doctor în Management - Științe economice
Teza de doctorat cu titlul : Tendințe ale utilizării metodelor avansate in managementul organizațiilor
românești
Management, informatică.
Investigarea situației actuale a metodelor avansate de management din organizațiile românești și
identificarea oportunităților pentru perfecționarea acestora.

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 6
Oct 2007 - Iul 2009
Licență in științe economice, domeniul management

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Management, marketing, ,managementul producției, managementul resurselor umane
Organizarea și conducerea proceselor unei organizații

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Petroșani (Facultatea de Științe)
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 5

Iul 1996 - Iun 2004
Doctor în inginerie industrială - Științe inginerești

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Teza de doctorat cu titlul : Sistem informatic pentru gestiunea resurselor umane ale unui agent
economic
Management, informatică, inginerie.
Proiectarea, perfecționarea și aplicarea în practică a sistemelor informaționale pentru manageri
(domeniul inițial de doctorat fiind management și inginerie industrială)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Petroșani (universitate de stat acreditată)
Universității, nr 20, 332006 Petroșani (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 6

Sept 2000 - Iul 2002
Diplomă de studii academice postuniversitare – Informatică aplicată și programare

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Baze de date, Proiectare asistată, Proiectare Web
Specializare în Informatică aplicată și Programare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca (Școala de Studii Academice Postuniversitare)
Universității, nr 20, 332006 Cluj Napoca (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

ISCED 6

Perioada

Sept 1986 - Iun 1991

Calificarea/diploma obţinută

Diploma de inginer

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Inginerie mecanică, automatizări, robotica, calculatoare (prelucrarea datelor și echipamente periferice)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Transilvania din Brașov (Facultatea de Mecanică, Specializarea Mecanică Fină,
Automatizări Industriale)
Brașov (România)

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea/diploma obţinută

ISCED 5

2005 - 2005
Certificat de absolvire a sesiunii de cursuri

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Sisteme informatice integrate de gestiune (ERP) – instrument modern de conduce al afacerilor

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Lasting System
Timişoara (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută
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Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Absorbţia şi gestionarea programelor cu fonduri structurale şi de coeziune

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte “Gheorghe Cristea“
București (România)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2007 - 2007
Curs de specializare

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Formator de formatori
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,
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

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2009 - 2009
Curs de perfecționare

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Platforme de e-learning și formare virtuală

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea din Malaga (bursa LLP Erasmus Staff Training Program)
(Spania)

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2010 – 2010
Curs de specializare

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Manager Proiect
Comunicare interpersonala, Coordonarea muncii în echipa, Stabilirea scopului proiectului, Planificarea
activităților, Realizarea procedurii de achiziții, Managementul riscurilor, Managementul echipei,
Managementul calității

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2012 - 2012
Certificat de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Instructor acreditat Advanced eLearning

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

SC SIVECO România SA

Perioada
Calificarea/diploma obţinută

2014 - 2014
Diplomă de absolvire

Disciplinele principale
studiate/competenţele profesionale
dobândite

Program de instruire în domeniul Managementului Calității în Învățământul Superior

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ/furnizorului de formare

Universitatea Spiru Haret – TUV Austria

Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

Maghiară

B2

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

A1

Utilizator
elementar
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Germană

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

TOEFL - Test of English as a Foreign Language 1992 - Score 587
GRE – Graduate Record Examination 1993 – Score 440, 760, 640

Competenţe şi abilităţi sociale

capacitatea de a lucra în echipa
putere de muncă
creativitate
capacitate adaptativă

Competenţe şi aptitudini organizatorice

spirit organizatoric, creativ, inițiativă, om de echipa
experiența în managementul organizațiilor
experiența în managementul proiectelor
experiența în managementul academic
capacitate de autocontrol și autoperfecționare
dinamism și seriozitate
abilități de comunicare

Competenţe şi aptitudini tehnice

proiectare mecanică
proiectare de procese industriale

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

Operare calculator ( Windows , Office )
Dezvoltare de aplicații specifice RDMS ( Access)
Programare ( Visual Basic )
Proiectare asistată (Autodesk Inventor, AutoCad Mechanical Desktop)
Prelucrare date statistice ( SPSS )

Alte competenţe şi aptitudini

spirit de observație
simt analitic
gândire flexibila și deschisă
aptitudinea da a acumula rapid noi cunoștințe
disponibilitate de a-i motiva pe cei din jur
dedicare în activitatea de implicare și coordonare a studenților

Permis de conducere

B

Informaţii suplimentare Membru Asociația Academia a conducătorilor de doctorat din domeniul de Inginerie și Management
din Romania

Membru Consorțiul de Inginerie Economică din România
Membru Asociația Managerilor și Inginerilor Economiști din România AMIER
Directorul Departamentului de Management, Ingineria Mediului si Geologie
Membru al Consiliului Facultății de Mine
Membru al Senatului Universității din Petroșani
Membru în Consiliul de management, gestionare și evaluare a activității economico-financiare a
Universității din Petroșani
Experiență managerială prin coordonarea activității firmelor din domeniul comerțului și serviciilor IT

Activitatea științifică

începând cu anul 1992, ( administrator a 2 societăți comerciale )
Lucrari stiintifice: 131
Articole științifice publicate în reviste si proceeding-uri cotate ISI: 20
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Articole științifice publicate în reviste și volume ale unor manifestari stiintifice indexate BDI: 50
Articole științifice publicate în reviste și volume ale unor manifestari stiintifice neindexate: 61
Activitate didactică - Cursuri de specialitate publicate: 15

Activitatea de cercetare

Proiecte și contracte de cercetare: 30
Director sau membru in proiecte și granturi 8
Responsabil sau membru în contracte de cercetare cu tertii: 21
Brevete de invenție 1
Formator în cadrul unor sesiuni de formare a adulților
Manager de Proiect intr-un proiect pe fonduri structurale POSDRU in valoare de de 4.954.718 lei cu
titlul „Formarea profesională alternativă utilizand solutii informatice – o solutie pentru reconversia fortei
de munca din minerit”, in parteneriat cu Federatia Sindicatelor Valea Jiului, Uniunea Sindicatelor
Miniere Oltenia și Siveco Romania SA, care a necesitat proiectarea unei platforme de eLearning
Coordonator partener intr-un proiect pe fonduri structurale POSDRU in valoare de de 1.538.485,50
lei cu titlul “Practica nu-i efemeră, e un pas în carieră !” in parteneriat cu Universitatea de Vest din
Timisoara si ASPI Bucuresti, care implica realizarea unei insertii cat mai bune a studentilor pe piata
muncii
Manager de Proiect intr-un proiect pe fonduri structurale POSDRU in valoare de de 338,484 lei cu
titlul „Studenți ancorați în realitate”,care implica realizarea unei insertii cat mai bune a studentilor pe
piata muncii
Resposabil de contracte de cercetare si consultanta pentru implemetarea de sisteme IT in organizatiii
incepand cu anul 1994 in valoare totala de peste 120.000 lei

Petrosani,

Semnatura,

11.11.2015
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