
 

 

  
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

                                      
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pârlac, Sebastian 

Adresă(e)    

Telefon(oane) Fix. 0348438110 Mobil: 0721209460 

Fax(uri) 0348453150 

E-mail(uri) sebastian.parlac@gmail.com,  sebastian.parlac@upit.ro   
  

Naţionalitate(-tăţi) Român 
  

Data naşterii 24/12/1958 
  

Sex masculin 
  

  Casatorit, 1 copil  
  

Experienţa profesională  

Perioada 1998 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări (01.03.1998), Conferenţiar universitar (01.10.2000), Profesor universitar (01.10.2005) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare discipline tehnice, Secretar ştiinţific al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie (2004 -2012), 
Prorector – Calitatea învățământului (2012- 2015), Rector (2015-2016).Președinte comisie etică 
(2016-prezent) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Piteşti, Str. Târgul din Vale, nr. 1, Piteşti, 110040, Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ şi cercetare 
  

Perioada 1995 -1998  

Funcţia sau postul ocupat Inginer, şef departament Informatică - Merketing 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare departament Informatică 

Numele şi adresa angajatorului Trustul de Instalaţii şi Automatizări Bucureşti, Filiala Piteşti, Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Programare în limbajul FOX, analiza pieţei, oferte  
  

Perioada 1992 -1995  

Funcţia sau postul ocupat Inginer, şef laborator Vibaţii şi Zgomote 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Experimentări şi Studii pentru Automobile Româneşti, Mioveni , Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul automobilelor pentru reducerea nivelelor de vibraţii şi zgomote produse de 
automobile.  

  

Perioada 1989 -1992  

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Învăţământ Superior Piteşti, Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul automobilelor  
  



 

Perioada 1985 -1989  

Funcţia sau postul ocupat Inginer Stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului ARO Cămpulung Muşcel, Argeş 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare în domeniul automobilelor  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1992 – 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanică tehnică şi vibraţii mecanice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1979 – 1985 

Calificarea / diploma obţinută Inginer mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Mecanică, Programare, Matematică, Motoare, Automobile, Electronică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea Politehnica Bucureşti, Secţia Autovehicule Rutiere Piteşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  B2 Utilizator 
independent 

B2 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

Limba engleză  A1          

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă făcând parte din echipele a 41 de contracte de cercetare obţinute în urma unor 
competiţii naţionale, 
- o bună capacitate de comunicare, 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Secretar ştiinţific al Facultăţii de Mecanică şi Tehnologie (8 ani), 
- Organizator anual al Sesiunilor Ştiinţifice Studenţeşti (locale) 
- Director (responsabil) a 6 contracte  de cercetare obţinute prin competiţie naţională, coordonator a 
unor echipe de specialişti compusă din 20 – 25 persoane. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Măsurarea mărimilor mecanice, 
- Măsurarea zomotelor, 
- Proiectarea şi optimizarea sistemelor mecanice vibratorii, 
Aptitudinile tehnice au fost dobândite în urma studiilor universitare, a lucrărilor ştiinţifice elaborate, a 
elaborării tezei de doctorat, a contractelor de cercetare, colaborarea cu specialişti din domeniu tehnic 
din ţară şi străinătate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Tehnoredactare computerizată, 
- programare în Fox (baze de date), Pascal, MatLab, C++. 
Competenţe au fost dobândite în urma studiilor universitare şi a cursurilor postuniversitare. 

  



 

Competenţe şi aptitudini artistice - Pictura, sculptură în lut 
Aptitudinile au fost dobândite în clasele 5 - 8  la Liceul de Artă Craiova /secţia de pictură 

  

Alte competenţe şi aptitudini Construcţii radio şi auitomatizări, Radioamator, 
Certificatul de Radioamator (clasa I) a fost obţinut prin examen susţinut sub  Autoritatea Naţională 
pentru Administrare şi Reglementare în Telecomunicaţii , Bucureşti  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoriile B + C. 
  

Informaţii suplimentare  128 - Lucrări ştiinţifice, din care: 
 - 37  de articole publicate în reviste de specialitate, 
 - 23 de articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, 
 - 68 de articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale. 
 10 - Manuale universitare  
  
. 
 41  -proiecte,granturi, contracte de cercetare, din care: 
 - 6, director (responsabil) 
 - 35, colaborator. 
 
 Alte menţiuni 
  - Expert C. N. C. S. I. S.  din 2002. 

- Membru în peste 50 de comisii de susţinere a examenelor şi referatelor de doctorat. 
 - Membru în 4 comisii de acordare a titlului de doctor inginer. 
              - Vicepreședinte CRISFT –filiala Argeș,  Academia Româna 
Specializări şi calificări:   

- Specializare în informatică, 1991, Institutul Roman de Management, CEPECA 
- Specializare în Tehnologia informaţiei şi comunicării, Program TEMPUS, aprilie 2000 
- Specializare în Mecanisme de gestiune şi performanţe economice,  Program TEMPUS, 

CESI  iunie 2001. 
- Specializare în domeniul proiectării asistate de calculator, mai 2004, la ‘Institute Superieur 

d’Inginerie de la Conception ’ si la ‘Centre Europeen de Prototipaje Rapide’,  Saint-Die-
des-Voges, Franta, 

- Specializare la International Centre for Mechanical Sciences (CISM) Udine, Italia. 
Membru al asociaţiilor profesionale:  

- Membru  fondator SRA (Societatea Română de Acustică). 
 - Membru AGIR (Asociaţia Generală a Inginerilor din România), filiala Argeş. 
 - Membru SIAR (Societatea inginerilor de automobile din România), asociaţie afiliată la 
Federaţia Internaţională F.I.S.I.T.A.  

- Membru SRT (Societatea Română de Tensometrie). 
 

  

Anexe  

 


