


Tipul activităţii sau sectorul de activitate Extracţia cărbunelui superior 

Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
        
 

           Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

26.11.2012 – 01.08.2013 
Şef serviciu securitate şi sănătate în muncă 
Coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate de securitate şi sănătate în muncă, aeraj 
şi apărare împotriva incendiilor din cadrul S.N.H.-S.A. Departamentul S.S.M. cu respectarea legislaţiei 
în domeniu şi a Regulamentului de Securitate şi Sănătate în Muncă; 
S.N.H.-S.A., strada Timişoarei, Nr. 2, cod poştal 332015, Petroşani, judeţul Hunedoara, România Tel. 
+40 254 50 61 00 – Fax +40 254 50 61 04  
Extracţia cărbunelui superior  

Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
        
 

               Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

22.12.2011 – 26.11.2012 
Inginer serviciul control securitate minieră 
Controlează activitatea de securitate şi sănătate în muncă, aeraj şi apărare împotriva incendiilor din 
cadrul C.N.H. cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a Regulamentului de Securitate şi Sănătate în 
Muncă; 
C.N.H. SA, strada Timişoarei, Nr. 2, cod poştal 332015, Petroşani, judeţul Hunedoara, România 
Tel. +40 254 50 61 00 – Fax +40 254 50 61 04  
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
        
 

        Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

01.03.2011 – 22.12.2011 
Inginer şef securitate şi sănătate în muncă 
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate de securitate şi sănătate în muncă, 
aeraj şi apărare împotriva incendiilor din cadrul exploatării, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a 
Regulamentului de Securitate şi Sănătate în Muncă; 
Exploatarea Minieră Uricani, str. Principală Nr. 222, Uricani, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 51 10 06 – Fax +40 254 51 10 13  
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
          
 

        Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

01.08.2005 – 01.03.2011 
Inginer serviciul control securitate minieră 
Controlează activitatea de securitate şi sănătate în muncă, aeraj şi apărare împotriva incendiilor din 
cadrul C.N.H. cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a Regulamentului de Securitate şi Sănătate în 
Muncă; 
C.N.H. SA, strada Timişoarei, Nr. 2, cod poştal 332015, Petroşani, judeţul Hunedoara, România 
Tel. +40 254 50 61 00 – Fax +40 254 50 61 04  
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

01.05.2004 – 01.08.2005 
Inginer Compartimentul Ofiţeri de Serviciu, 
Activitate suprafaţă control urmărire producţie  
C.N.H. SA, strada Timişoarei, Nr. 2, cod poştal 332015, Petroşani, judeţul Hunedoara, România 
Tel. +40 254 50 61 00 – Fax +40 254 50 61 04  
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

17.09.2001– 01.05.2004 
Inginer miner C.F.L.  
- activitate de coordonare, supraveghere  locuri de muncă,  
Exploatarea Minieră Lupeni, str. Vitoş Gavrilă Nr. 1, Lupeni, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 56 05 81 – Fax  +40 254 56 16 00 
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

24.04.2001-17.09.2001 
Specialist CAMS 
- activitate de control aeraj, mediu subteran, protecţia muncii  
Exploatarea Minieră Lupeni, str. Vitoş Gavrilă Nr. 1, Lupeni, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 56 05 81 – Fax  +40 254 56 16 00  
Extracţia cărbunelui superior 

Perioada 27.10.2000-12.04.2001 
Serviciul militar 

                                              Perioada 01.02.2000-23.10.2000 



                    Funcţia sau postul ocupat 
    Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Specialist CAMS 
Activitate de control aeraj, mediu subteran, protecţia muncii  
Exploatarea Minieră Lupeni, str. Vitoş Gavrilă Nr. 1, Lupeni, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 56 05 81 – Fax  +40 254 56 16 00  
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

01.12.1996-01.02.2000 
Lăcătuş,  
Activitate de verificare întreţinere şi reparare aparatură de salvare minieră,  
Exploatarea Minieră Lupeni, str. Vitoş Gavrilă Nr. 1, Lupeni, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 56 05 81 – Fax  +40 254 56 16 00  
Extracţia cărbunelui superior 
 

                                              Perioada 
                    Funcţia sau postul ocupat 

    Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

23.09.1994-01.12.1996 
Muncitor necalificat,  
Activitate mecanică,  
Exploatarea Minieră Lupeni, str. Vitoş Gavrilă Nr. 1, Lupeni, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 56 05 81 – Fax  +40 254 56 16 00  
Extracţia cărbunelui superior 
 

Cursuri de calificare profesională CEPCA Bucureşti Comunicare Limba Engleză Situaţională, 2008; 

 F.E.D.S.C. ,,C.BRÂNCOVEANU” Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, 
2008; 

 TUV AUSTRIA ROMÂNIA Auditor intern pentru sisteme de mediu conform ISO 14001:2005, 2008; 

 TUV AUSTRIA ROMÂNIA Auditor intern pentru sisteme de management al calităţii conform ISO 
9001:2000, 2008; 

 UNIVERSITATEA PETROŞANI Studii postuniversitare Specializarea evaluator al riscului pentru 
securitate şi sănătate în muncă, 2007; 

 CPPIM BOTOŞANI Inspector protecţia muncii, 2007; 

 SC FORMENERG SA BUCUREŞTI Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi 
comerţului. Modulul 2efectele aplicării legislaţiei armonizate specifice pentru industrie şi comerţ 
transpusă din ACQUIS-ul comunitar 2006; 

 SC EURO INFO SRL BUŞTENI armonizarea legislativă 2006; 

 SC FORMENERG SA BUCUREŞTI Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi   
comerţului 2006; 

 INCD-INSEMEX PETROŞANI Salvator miner Specializarea personal control coordonare, 2006; 
 UNIVERISTATEA PETROŞANI Curs de iniţiere în utilizarea PC, 2004; 

 UNIVERSITATEA PETROŞANI Curs postuniversitar Valorificarea resurselor minerale primare şi 
secundare, 1999-2000; 

                                                     
                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 
                 Disciplinele principale studiate /  
           competenţe profesionale dobândite 
 
 
 
 
 
   
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /   
                               furnizorului de formare 

 
1994 – 1999 
Inginer – diploma de licentă 
profil: mine 
specializarea: exploatări miniere  
 
- reamenajare minieră 
- exploatări miniere subterane 
- maşini şi organe de maşini 
- mecanica rocilor 
- topografie minieră 
- rezistenţa materialelor 
- geologie 
 
Universitatea Petroşani – Facultatea de Mine 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- Deprinderi practice şi tehnice dezvoltate; 
- Capacitatea de a relaţiona optim cu cei din jur; 
- Capacitate de adaptare excelentă la contextul social; 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) limba engleză 



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

conversaţie 
  Discurs oral   Exprimare scrisă 

Limba engleza  A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

            

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: capacitate de lucru în echipă cu rezultate bune în realizarea la timp a sarcinilor şi 
responsabilităţilor, comunicare şi relaţionare excelentă cu colegii, atitudine pozitivă, constanţă în 
atitudini. Exprimare literară de calitate dobândită printr-un lung exerciţiu de scriere, vorbire, dialogare. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de auto-organizare şi punctualitate, spirit organizatoric, discernământ şi capacitate de a 
rezolva problemele. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate de analiză şi sinteză. Adaptarea cu  uşurinţă la solicitări în domeniul tehnic prin 
specializarea ca inginer în domeniul minier. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe elementare despre instrumentele MicrosoftOffice2010, Internet şi poşta electronică. 
Utilizarea calculatorului în diverse variante şi competenţe utilitare. 

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: călătoriile, cinefil, beletristrică. 

Permis(e) de conducere Categoria B – din anul 2004 

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 

Anexe - 

 


