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Informatii 
personale 

 

Nume /Prenume  CORBAN Mircea 

Adresa  Bucuresti, Romania 
Telephone(s)  Mobile: +407577089606 

Fax(es)  
E-mail corban.mircea@imnr.ro 

Nationalitatea romana 
Data nasterii 18.02.1956 

sex masculin 
                        

Experienta de 
munca: 

 

                                              
Perioada 

 
2017 - prezent 

Functia sau 
postul ocupat 

Cercetator stiintific CS II, in stiinta si ingineria materialelor,  Sef  Centru High PT Met 

 Principalele 
activitati si 

responsabilitati   

Director/responsabil proiect, cercetare tehnologii depunerii straturi subtiri prin procese tip PVD, tehnologii materiale; materia  
compozite 

Numele si 
adresa 

angajatorului 
                 Tipul 
sau sectorul de 
activitate 
                                                                                              
                                                 
Perioada 
                       
Functia sau postul 
ocupat 
     Principalele 
activitati si 
responsabilitati   
 

Numele si 
adresa 

angajatorului 
                 Tipul 
sau sectorul de 
activitate 

INCDMNR-IMNR,  B-dul Biruintei 102, Pantelimon, jud Ilfov, 077145, Romania 
 
 
Organizatie de cercetare publica 
 
 
 
 
2004 – 2017  

   
  Cercetator stiintific CS III si CS II, in stiinta si ingineria materialelor 

 
Director/responsabil proiect, proiectare cercetare metalurgia pulberilor , tehnologii materiale; materiale compozite, aliaje den  
nenobile,aliaje cu memoria formei, dilatometrie; 
 
 
SC METAV Cercetare-Dezvoltare  srl,  Bucuresti,   
 
 
Organizația de cercetare privată 

                                                
Perioada  

 
1983 – 2004 



                       
Functia sau postul 
ocupat  
     Principalele 
activitati si 
responsabilitati   

 
Inginer metalurg, Cercetator stiintific CS, si CS III, in stiinta si  ingineria materialelor; 
 
Laborator de cercetare produse sinterizate / Cercetare proiectare si tehnologii de metalurgia pulberilor; materiale compozite  
aplicații tribologice; control calitate produse sinterizate; 

            Numele 
si adresa 

angajatorului 
                  Tipul 
sau sectorul de 
activitate    

 SC  IMA - METAV S.A , Bucuresti 
 
 
Companie comerciala public-privată  pentru industria aeronautică. Cercetare în domeniul materialelor aeronautice 

                                              
Perioada 

  
1982-1983 

                          
Functia sau postul 
ocupat  
      Principalele 
activitati si 
responsabilitati   

  
Inginer metalurg stagiar 
  
Sectie de productie/tehnolog 

            Numele 
si adresa 

angajatorului 
                  Tipul 
sau sectorul de 
activitate    

F.P.M.C.M Rosiori de Vede -Teleorman 
 
 
  Intreprindere  prelucrarea metalelor si confectii metalice 

                                                  
Perioada 

  
1981-1982 

                          
Functia sau postul 
ocupat  
      Principalele 
activitati si 
responsabilitati   

  
Inginer metalurg stagiar 
  
Sectie de productie/tehnolog 

            Numele 
si adresa 

angajatorului 
 Tipul sau sectorul 
de activitate   

 I.M. Gheorgheni- Harghita 
 
 
Intreprindere mecanica si metalurgica 
 

                     
Educatie si 
formare:                                                
 
                                              
Perioada 

  
 
  
 
 
 1996-2003 

                    
Calificare/diploma 
obtinuta 
             Disciplinele 
principale studiate /     
competenţe 
profesionale 
dobândite 

  
 Diploma de Doctor 
  
 
Stiinta si ingineria  materialelor 



Numele și tipul 
organizației care 
oferă educație și 

formare 
Nivelul în 

clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 

Universitatea Politehnica Bucuresti- Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor 
 
 
 
ISCED 6 

                        
Perioada 

  
1976-1981 

                    
Calificare/diploma 
obtinuta 
             Disciplinele 
principale studiate /     
competenţe 
profesionale 
dobândite 

  
Diploma de Inginer 
  
 
Agregate si instalatii in metalurgia extractiva 

Numele și tipul 
organizației care 
oferă educație și 

formare 
Nivelul în 

clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

 
 
 
 
 

Aptitudini şi 
competenţe 
personale: 

 
                                   

Limba maternă 
                         

Limbi străine 
cunoscute  

                                        
Autoevaluare 

  Institutul Politehnic Bucuresti – Facultatea de Metalurgie 
 
 
 
  ISCED 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 română 

Nivel European(*) 
 
 
           Engleza 
 
           Franceza 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Ascultare Citire Participare la 

conversatie 
Discurs oral Exprimare scrisa 

(B2
) 

Utilizator 
baza 

(B2
) 

Utilizator 
baza 

(B1
) 

Utilizator 
baza 

(B1
) 

Utilizator 
baza 

(B1
) 

Utilizator 
baza 

(B2
) 

Utilizator 
independen
t 

(B2
) 

Utilizator 
independen
t 

(B1
) 

Utilizator 
independen
t 

(B1
) 

Utilizator 
independen
t 

(B1
) 

Utilizator 
indepen
dent 

 
(*) Cadrul european comun de referință pentru limbi 

Competenţe şi 
abilităţi sociale 

Abilități de comunicare, abilitate de lucru in echipa 



 

 
Competențe și 
aptitudini 
organizatorice 
 
Competente si 
aptitudini 
tehnice 

 
  Implicat în elaborarea propunerilor de proiecte naționale de cercetare, abilități de management al proiectelor de cercetare, 
responsabil in 6 proiecte de cercetare  si  director in  4 proiecte de cercetare 
 
 
 Experienta teste de tribologie si dilatometrie 

Competente si 
aptitudini de 

utilizarea 
calculatorului 

 Utilizator experimentat( Word, Excel, Power Point  si  AutoCAD) 

 
Permis de 
conducere auto 
 
Informatii 
suplimentare 
 

 
 Categoria B 
 
 
 
 
  Membru fondator al Societatii Romane de Metalurgia Pulberilor 

  Publicate  peste 30 lucrari din care 5 in reviste - ISI Web of Knowledge-THOMPSON 


