
 
  
Data naşterii: 26.12.1968                                                                  

  

Telefon (birou): 0214029636, 0214029648 

  

E-mail: biris.sorinstefan@gmail.com; sorinstefanbiris@yahoo.com 

  

Adresă corespondenţă: 
            Universitatea Politehnica Bucureşti 

            Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 

            Catedra de Sisteme Biotehnice 

Spl. Independentei 313, sector 6, Cod 060042 

Bucureşti, ROMANIA 

  

Domenii de competenţă: metoda elementelor finite, calculul şi construcţia maşinilor 

pentru agricultură şi industrie alimentară, instalaţii pentru industria alimentară extractivă 

şi fermentativă, operaţii şi echipamente de proces, proiectare asistată de calculator, 

achiziţie de date 

  

Limbi străine cunoscute: engleza, germana 

  

Cursuri, seminarii, lucrări de laborator susţinute: 
          “Metoda elementelor finite” (din 1998-prezent –predare curs, lucrări de laborator); 
          “Operaţii şi echipamente de proces” (din 2005-prezent –predare curs, proiecte de diplomă); 
          “Ştiinţa solului, apei şi plantelor” (1996-2000 –predare curs, lucrări de laborator); 
          “Programe avansate de proiectare asistată de calculator” (1997-2001 –predare curs, lucrări de laborator); 
          “Maşini şi instalaţii pentru industria alimentară extractivă şi fermentativă” (din 1997-prezent –predare curs, 

lucrări de laborator, proiecte de an, proiecte de diplomă); 
          “Proiectarea maşinilor pentru cultivarea plantelor” (1993-2000 –lucrări de laborator, proiecte de an, proiecte de 

diplomă); 
          “Sisteme de acţionare hidraulică şi pneumatică a tractoarelor şi maşinilor agricole” (1993-1998 –lucrări de 

laborator). 
  

Publicaţii de specialitate 

Articole: peste 100 de articole publicate în reviste de specialitate recunoscute; 45 articole publicate în volume ale 

unor manifestări ştiinţifice internaţionale; 40 articole publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale 
Cărţi: 11 cărţi de specialitate şi manuale 

Contracte: 30 rapoarte de cercetare la 15 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare obţinute prin competiţie pe 

bază de contract/grant în ţară; 2 rapoarte de cercetare la contracte de cercetare cu terţi 
  

Listă selectivă 
1.Biriş S.Şt., -Metoda elementelor finite. Concepte fundamentale, Editura PRINTECH, Bucureşti, 2005. 
2.Biriş S.Şt., -Elemente privind calculul şi proiectarea trupiţelor de plug, Editura MATRIX ROM, Bucureşti, 2001. 
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3.Biriş S.Şt., -Metoda elementelor finite. Aplicaţii în construcţia de maşini agricole, Editura PRINTECH, Bucureşti, 

1999. 
4.Biriş S.Şt., -Descrierea analitică şi proiectarea asistată de calculator a suprafeţelor active ale trupiţelor de plug, 

Editura PRINTECH, Bucureşti, 2000. 
5.Biriş S.Şt., -Dicţionar tehnic poliglot de maşini şi instalaţii pentru agricultură şi industrie alimentară –român, englez, 

francez, german, maghiar, Editura PRINTECH, Bucureşti, 2000. 
  

Diverse (maxim ¼ pag.; acest paragraf nu este obligatoriu) 
-Membru din anul 2004 al Consiliului Profesoral al Facultăţii de Ingineria Sistemelor Biotehnice; 
-Membru din anul 1991 al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România; 
-Membru din anul 1996 al International Soil Tillage Research Organization; 
-Membru din anul 1996 al Organizaţiei Române de Cercetări pentru Lucrările Solului; 
-Membru din anul 2002 al Asociaţiei pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României; 
-Membru din anul 2005 al Societăţii Române de Tensometrie; 
-Membru din anul 2008 al Balcan Environment Association; 
-Membru din anul 2002 al Editorial Board al revistei „Balkan Agricultural Engineering Review”; 
-Referent ştiinţific din anul 2007 al „Scientific Bulletin”, Seria D: Mechanical Engineering, al Universităţii „Politehnica” 

din Bucureşti; 
-Membru al colectivului de redacţie al revistei INMATEH; 
-Redactor asociat în perioada 1995-1997 la revista de proiectare asistată de calculator “Hello CAD_Fans”; 
-Expert de specialitate RENAR din anul 2005; 
-Membru din anul 2007 al corpului de experţi de specialitate pentru evaluare proiecte de cercetare la Centrul Naţional de 

Management Programe şi la Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. 
-Preşedinte al comitetului de organizare şi responsabil în colegiul redacţional al volumului pentru Simpozionul Naţional 

cu tema “Simulare şi proiectare asistată de calculator în domeniul maşinilor agricole” (SPACMA-2001), U.P.B., 8 dec. 

2001. 
-Membru în comitetul de organizare al Sesiunii jubiliare de comunicări ştiinţifice “Realizări şi perspective în Ingineria 

Sistemelor Biotehnice” (ISBTeh-2002), U.P.B., 7-8 iunie 2002. 
-Referent de specialitate, din 2006, la revista „TechnoMarket –Utilaje Unelte Echipamente. 
-Secretar al comisiei “Producţii şi tehnologii agricole” din cadrul ANSTI, programul RELANSIN (1999, 2000). 
-Vizită de studiu şi documentare în domeniul încercării în laborator a echipamentelor pentru agricultură şi industrie 

alimentară, Universitatea „Hohenheim” din Stuttgart, Germania, August 2003; 
-Curs de instruire „CAD/CAM Pro/Engineer”, Institutul pentru Analiza Sistemelor (INAS) Craiova, 

Universitatea  „Politehnica” din Bucureşti, iunie 1997. 
-Curs de instruire „CAD/CAM Mechanical Engineer & Unigrafics”, Universitatea  „Politehnica” din Bucureşti, mai 1998. 
-Inclus în „Dicţionar bibliografic – Oameni de ştiinţă mureşeni”, Biblioteca Judeţeană Tg. Mureş, 2004, autori: Ana 

Todea, Mária Fülöp, Monica Avram. 
-Membru „Who is Who” din 2007 –„Enciclopedia Personalităţilor din România” 
-Iniţiator şi responsabil al comitetului de organizare al 1st Confference with International Participation „Simulation-

Modelling, and Computer Aided Design in the Field of Agricultural Machines and Food Industry”, Universitatea 

Politehnica Bucureşti, 9-10 noiembrie, 2007. 
-Moderator al secţiunii „Technical sciences” a Conferinţei Internaţionale ”Research People and Actual Tasks on 

Multidisciplinary Sciences”, Lozenec, Bulgaria, 6-8 iunie, 2007. 
-Moderator al secţiunii „Resurse energetice şi Maşini pentru agricultură” al Simpozionului internaţional „Trends in 

European Agriculture Development”, Timişoara, 15-16 mai, 2008. 
-Practicant de arte marţiale (Aikido Yoshinkan). 
  


