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Curriculum Vitae 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume   BRÎNZAN DANIEL DUMITRU  

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii  17.03.1972 

Sex masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 31.03.2015 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Director  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  -asigură ducerea la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor –
C.E.H. S.A. precum şi deciziile directorului general al societăţii şi Directorului sucursalei din domeniul său de 
activitate ; 
- asigură exercitarea prerogativelor şi atribuţiilor ce decurg din legi şi hotărâri ale guvernului,decizii sau 
ordine  ale organelor de conducere ale companiei în domeniul producţiei,forţei de muncă,comercial,financiar 
–  contabil,cercetare- dezvoltare,control,organizare în legătură cu obiectul şi aria proprie de activitate; 
  - asigură administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul încredinţat conf.listelor de 
inventar şi a Bugetului de venituri şi  cheltuieli aprobat pe bază de gestiune economico – financiară; 
  -  asigură operarea sub conturi deschise la băncile comerciale şi întocmirea  de acte  financiar – contabile 
până la   nivelul balanţă de verificare potrivit legii şi normelor emise de Ministerul Finanţelor; 
 -   asigură efectuarea de acte şi fapte de cont în legătură cu obiectul de activitate prin emiterea de comenzi 
şi încheierea de contracte civile şi comerciale cu excepţia celor emise şi încheiate de către CEH.SA. 

Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
   EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere 
 

Perioada 30.10.2013-31.03.2015  

Funcţia sau postul ocupat Inginer Şef Producţie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-organizează,coordonează şi răspunde de întreaga acivitate a sectorului în vederea  asigurării condiţilor 
normale de lucru în conformitate cu RSSM/2007 şi Legea  319/2006;  
-elaborează propuneri de plan de producţie ,pregătiri,dirijarea presiunii,întreţinere,  productivitatea  
muncii,indicatorilor tehnici în baza analizelor capacităţilor de producţie a locurilor de muncă din cadrul 
sectorului; 
-elaborează preliminarul anual şi trimestrial al sectorului ,urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru. 
-organizează şi controlează procesul de producţie în vederea asigurării condiţiilor normale de lucru în 
conformitate cu normele specifice de protecţie a muncii; 

Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
   EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere 
 

Perioada 01.09.2013-30.10.2013 

Funcţia sau postul ocupat   Director  
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  -asigură ducerea la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor –
C.E.H. S.A. precum şi deciziile directorului general al societăţii şi Directorului sucursalei din domeniul său de 
activitate ; 
- asigură exercitarea prerogativelor şi atribuţiilor ce decurg din legi şi hotărâri ale guvernului,decizii sau 
ordine  ale organelor de conducere ale companiei în domeniul producţiei,forţei de muncă,comercial,financiar 
–  contabil,cercetare- dezvoltare,control,organizare în legătură cu obiectul şi aria proprie de activitate; 
  - asigură administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul încredinţat conf.listelor de 
inventar şi a Bugetului de venituri şi  cheltuieli aprobat pe bază de gestiune economico – financiară; 
  -  asigură operarea sub conturi deschise la băncile comerciale şi întocmirea  de acte  financiar – contabile 
până la   nivelul balanţă de verificare potrivit legii şi normelor emise de Ministerul Finanţelor; 
 -   asigură efecturea de acte şi fapte de cont în legătură cu obiectul de activitate prin emiterea de comenzi şi 
încheierea de contracte civile şi comerciale cu excepţia celor emise şi încheiate de către CEH.SA. 

Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 
   EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere 
 

Perioada 01.08.2013-01.09.2013 

Funcţia sau postul ocupat Inginer şef  electromecanic             

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-asigură ducerea la îndeplinire hotărârile Consiliului de Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor –
C.E.H. S.A. precum şi deciziile directorului general al societăţii şi Directorului sucursalei din domeniul său de 
activitate 
- asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare în activitatea de care răspunde; 
- asigură şi  răspunde  de creşterea eficienţei economice în  domeniul său de activitate 
-stabileşte măsurile necesare,în limita atribuţiilor sale şi potrivit legilor în vigoare,pentru îmbunătăţirea 
activiţăţii din domeniul său de activitate; 
- asigură,coordonează,controlează activitatea compartimentelor funcţionale şi sectoarelor subordonate 

pentru realizarea programului de producţie. 
Numele şi adresa angajatorului SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A. 

   EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Producţie,electromecanic 

             Perioada 01.01.2013-01.08.2013 

Funcţia sau postul ocupat Inginer şef  electromecanic              
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- asigură aplicarea întocmai a dispoziţilor legale în vigoare în activitatea de care răspunde; 
- asigură şi  răspunde  de creşterea eficienţei economice în  domeniul său de activitate 
-stabileşte măsurile necesare,în limita atribuţiilor sale şi potrivit legilor în vigoare,pentru îmbunătăţirea 
activiţăţii din domeniul său de activitate; 
- asigură,coordonează,controlează activitatea compartimentelor funcţionale şi sectoarelor subordonate 

pentru realizarea programului de producţie. 
Numele şi adresa angajatorului S.N.H.S.A. PETROŞANI 

   EXPLOATAREA HUILEI  LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Producţie,electromecanic 
 

Perioada 08.03.2011-01.01.2013 

Funcţia sau postul ocupat Inginer şef  electromecanic              
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare în activitatea de care răspunde; 
- asigură şi  răspunde  de creşterea eficienţei economice în  domeniul său de activitate 
-stabileşte măsurile necesare,în limita atribuţiilor sale şi potrivit legilor în vigoare,pentru îmbunătăţirea 
activiţăţii din domeniul său de activitate; 
- asigură,coordonează,controlează activitatea compartimentelor funcţionale şi sectoarelor subordonate 

pentru realizarea programului de producţie. 
Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI 

   EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie,electromecanic 
 
 

Perioada 07.03.2011-08.03.2011 
 
 
 

Funcţia sau postul ocupat  Şef sector producţie                         
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- organizează,coordonează şi răspunde de întreaga acivitate a sectorului în vederea  asigurării condiţiilor 
normale de lucru în conformitate cu RSSM/2007 şi Legea  319/2006; 
 - elaborează propuneri de plan de producţie ,pregătiri,dirijarea presiunii,întreţinere,  productivitatea  muncii, 
 indicatorilor tehnici în baza analizelor capacităţilor de producţie a locurilor de muncă din cadrul sectorului; 
 - elaborează preliminarul anual şi trimestrial al sectorului ,urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 

-  
 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI  
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie 

Perioada 06.01.2011-07.03.2011 
 
 
 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer şef  electromecanic              
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- asigură aplicarea întocmai a dispoziţiilor legale în vigoare în activitatea de care răspunde; 
- asigură şi  răspunde  de creşterea eficienţei economice în  domeniul său de activitate 
-stabileşte măsurile necesare,în limita atribuţiilor sale şi potrivit legilor în vigoare,pentru îmbunătăţirea 
activiţăţii din domeniul său de activitate; 
- asigură,coordonează,controlează activitatea compartimentelor funcţionale şi sectoarelor subordonate 
pentru realizarea programului de producţie. 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI 
 EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Producţie,electromecanic 
 
 

Perioada  05.04.2004-06.01.2011 
 
 
 

Funcţia sau postul ocupat  Şef sector producţie                         
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- organizează,coordonează şi răspunde de întreaga acivitate a sectorului în vederea  asigurării condiţiilor 
normale de lucru în conformitate cu RSSM/2007 şi Legea  319/2006; 
 - elaborează propuneri de plan de producţie ,pregătiri,dirijarea presiunii,întreţinere,  productivitatea  muncii, 
 indicatorilor tehnici în baza analizelor capacităţilor de producţie a locurilor de muncă din cadrul sectorului; 
 - elaborează preliminarul anual şi trimestrial al sectorului ,urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
 
  
 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI  
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 
Producţie 

Perioada  16.10.2003-05.04.2004 
 
 

Funcţia sau postul ocupat  Adjunct şef sector producţie                         
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-organizează şi controlează procesul de producţie în vederea asigurării condiţiilor normale de lucru în 
conformitate cu normele specifice de protecţie a muncii; 
-asigură aplicarea metodelor de exploatare cu respectarea prevederilor din proiectul aprobat; - urmăreşte 
realizarea si menţinerea instalaţiilor de aeraj parţial la parametrii stabiliţi prin proiecte.  
 
 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI  
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

   
Producţie 

Perioada  06.06.1997-16.10.2003 
 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer mecanic conducător formaţie de lucru sector producţie                         
       
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

-ia măsuri în scopul realizări reviziilor şi reparaţiilor planificate ptr.toate utilajele în scopul funcţionării  
 acestora  în conformitate cu normele specifice de protecţie;-instruieşte muncitorii din subordine în vederea 
menţinerii disciplinei în timpul activităţii;- urmăreşte dotarea personalului din subordine cu scule,materiale şi 
echipament de protecţie în vederea desfăşurării activităţii în condiţii de securitate.                                         
 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI  
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Producţie,electromecanic 

  

Perioada  23.01.1997-06.06.1997 
 

Funcţia sau postul ocupat  Lăcătuş subteran sector producţie                         
       
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI  
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Producţie,electromecanic  
 

Perioada  22.04.1996-23.01.1997 
 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer debutant subteran 
       
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Numele şi adresa angajatorului C.N.H. S.A. PETROŞANI  
EXPLOATAREA MINIERĂ LUPENI,str.Gavrilă Vitoş nr.1 Lupeni 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Producţie,electromecanic 
 

Educaţie şi formare  

Perioada 20.02.2013 

Calificarea / diploma obţinută Diploma doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

MINE,PETROL SI GAZE  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

UNVERSITATEA DIN PETROŞANI 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ Superior 

Perioada 22.10.2007-25.10.2007 
 

Calificarea / diploma obţinută  
Şef sector 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

Formarea profesională a adulţilor 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

C.N.H. S.A. PETROŞANI  
 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Perfecţionare 

Perioada 06.05.1996 -24.05.1996 
 

Calificarea / diploma obţinută  
 Inginer debutant 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

 
Perfecţionarea debutanţilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 SALVAMIN PETROŞANI 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Perfecţionare 

Perioada  01.10.1990-5.06.1995 
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Calificarea / diploma obţinută  
 Diploma Inginer mecanic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 
dobândite 

 
 Maşini şi Instalaţii Miniere 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 UNIVERSITATEA TEHNICĂ PETROŞANI 
FACULTATEA DE MAŞINI ŞI INSTALAŢII MINIERE 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 Învăţământ Superior 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Sociabilitate,aptitudini de conducător,spirit de echipă,receptivitate,dinamism,respectul faţă de 
ceilalţi,iniţiativă,aceste aptitudini fiind dobândite de-a lungul timpului,experienţa profesională şi 
diversitatea activităţii profesionale având un rol derterminant. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de organizare şi gestionare a timpului şi activităţii,motivaţia muncii,autoritate,competenţă şi 
sprit de echipă,încredere în sine,iniţiativă şi putere de decizie,responsabilitate,principialitate,obiectivitate, 
Integritate,dobîndite prin natura funcţiilor deţinute,în marea parte a timpului având funcţii de conducere 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Operare calculator Word,Excel. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe elementare ale aplicaţilor pe calculator 

Competenţe şi aptitudini artistice  

Alte competenţe şi aptitudini Ambiţie,previziune şi intuiţie,deschidere intelectuală şi flexibilitate,energie,dorinţă de autoperfecţionare 

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  

Anexe  
 
 

 
 
 

 
 
 

 


