
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DURBACA  EUSEBIU-BEBI 

Adresă(e) Str. Ştefan Octavian Iosif bl.6 sc.1 et.2 ap.6, Petroşani,  
jud. Hunedoara, România 

Telefon(oane) 0254 544 000,     int. 240 Mobil: 0737 / 576962 

Fax(uri) 0254 544 003 

E-mail(uri)   ldurbaca@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 16.02.1974 
  

Sex Masculin 

Experienţa profesională  

Perioada 11.11.2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Director sucursala Exploatarea Minieră Livezeni 
 

- asigurarea activităţii decizionale cu privire la folosirea resurselor materiale, financiare, informaţionale 
şi umane ale sucursalei în vederea realizării obiectivelor stabilite., cu aplicarea celor mai bune soluţii 
tehnice şi economice. 
 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

CONDUCERE 

Perioada 01.09.2016 –  11.11.2016  

Funcţia sau postul ocupat  Şef sector Aeraj, Securitate Minieră 

 - coordonarea, organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
− elaborează propuneri privind necesarul de materiale, utilaje, piese de schimb 
răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi sănătate 
în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 09.08.2016 -01.09.2016  

  Funcţia sau postul ocupat  Adjunct şef sector Aeraj, Securitate Minieră 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - controlează la toate locurile de muncă stadiul de realizare a normelor privind asigurarea stării de 
securitate şi sănătate în muncă 
- organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
 - răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi 
sănătate în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud .Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 01.06.2016 -09.08.2016  

  Funcţia sau postul ocupat  Şef sector Aeraj, Securitate Minieră 

 - coordonarea, organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
− elaborează propuneri privind necesarul de materiale, utilaje, piese de schimb 
răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi sănătate 
în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 24.09.2015 -01.06.2016  

  Funcţia sau postul ocupat  Adjunct şef sector Aeraj, Securitate Minieră 

 - controlează la toate locurile de muncă stadiul de realizare a normelor privind asigurarea stării de 
securitate şi sănătate în muncă 
- organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
- răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi 
sănătate în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 27.07.2015 -24.09.2015  

  Funcţia sau postul ocupat  Şef sector Aeraj, Securitate Minieră 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - coordonarea, organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
− elaborează propuneri privind necesarul de materiale, utilaje, piese de schimb 
răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi sănătate 
în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 24.08.2012 -27.07.2015  

  Funcţia sau postul ocupat Adjunct şef sector Aeraj, Securitate Minieră 

Activităţi şi responsabilităţi principale - controlează la toate locurile de muncă stadiul de realizare a normelor privind asigurarea stării de 
securitate şi sănătate în muncă 
- organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
- răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi 
sănătate în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 22.06.2012 -24.08.2012  

  Funcţia sau postul ocupat Şef sector Aeraj, Securitate Minieră 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea, organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
− elaborează propuneri privind necesarul de materiale, utilaje, piese de schimb 
- răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi 
sănătate în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

TESA  

Perioada 08.07.2010 -22.06.2012  

  Funcţia sau postul ocupat Inginer-şef securitate şi sănătate în muncă 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea, organizarea şi controlul întregii activităţi de securitate şi sănătate în muncă şi aeraj din 
cadrul sucursalei, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a Regulamentului de Securitate şi Sănătate 
în Muncă al C.N.H.-S.A, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii de producţie; 
- asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administraţie, Adunării Generale a 
Acţionarilor a C.N.H.-S.A. şi a deciziilor  Directorului General al Companiei; 

- urmăreşte respectarea normelor privind protecţia şi exploatarea raţională a zăcământului 
- colaborează la întocmirea preliminarelor de producţie, face parte din comisia de avizare a 
preliminarelor 

- urmăreşte respectarea programului de instruire periodică pe meserii a personalului muncitor din 
cadrul sucursalei 

− participă la analiza periodică a cauzelor accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor 
− organizează controale asupra modului de realizare a aerajului în conformitate cu cerinţele de 

securitate şi sănătate în muncă 
− informează operativ conducerea sucursalei şi a Companiei asupra producerii accidentelor de 

muncă colective, mortale sau cu invaliditate 
− ia toate măsurile necesare pentru prevenirea avariilor, exploziilor, incendiilor şi alte accidente 
− controlează activitatea staţiei de salvare minieră, asigură programarea instruirii şi reinstruirii 

salvatorilor 
− răspunde de realizarea integrală a planului şi programelor de control pe linie de securitate şi 

sănătate în muncă 
− răspunde de utilizarea în subteran numai a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor     

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ LIVEZENI – Str. Lunca cod 332059, nr.153 loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Conducere 

Perioada 06.01.2010 -08.07.2010  

Funcţia sau postul ocupat şef sector subteran 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea, organizarea şi controlul întregii activităţi a sectorului  
− asigură realizarea ritmică a producţiei 
− stabileşte normele de muncă ce se aplică formaţiilor de lucru, înmânează foile de acord 
− asigură respectarea tehnologiilor de lucru 
− participă la întocmirea planului de prevenire şi protecţie pentru sector 
− urmăreşte plasarea integrală a fronturilor de lucru 
− elaborează propuneri privind necesarul de materiale, utilaje, piese de schimb 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA – Str. Minei , nr.2,  loc. Petrila,  cod 335800 jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

T.E.S.A 

Perioada 20.11.2006-06.01.2010   

Funcţia sau postul ocupat Inginer responsabil sănătate şi securitate în muncă 

Activităţi şi responsabilităţi principale − coordonarea şi  organizarea activităţii desfăşurată în cadrul sucursalei în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi a aerajului 

− evaluează factorii de risc 
− controlează la toate locurile de muncă stadiul de realizare a cerinţelor privind asigurarea stării de 

securitate şi sănătate în muncă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA – Str. Minei , nr.2, cod 335800  loc. Petrila, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

T.E.S.A 

Perioada 01.09.2006 - 20.11.2006   

Funcţia sau postul ocupat Specialist C.A.M.S. 

Activităţi şi responsabilităţi principale − controlează la toate locurile de muncă stadiul de realizare a normelor privind asigurarea stării de 
securitate şi sănătate în muncă 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA – Str. Minei , nr.2, cod 335800  loc. Petrila, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector aeraj securitate minieră 

Perioada 02.02.2000-01.09.2006    

Funcţia sau postul ocupat Electrician subteran 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Verificare şi întreţinere instalaţii şi echipamente electrice în subteran 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ PETRILA – Str. Minei , nr.2, cod 335800  loc. Petrila, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector producţie 

Perioada 19.11.1998 - 02.02.2000    

Funcţia sau postul ocupat Muncitor necalificat subteran, Electrician subteran 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Transport materiale la frontul de lucru din subteran 
−  întreţinere instalaţii şi echipamente electrice în subteran 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ DÂLJA –  loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector producţie 

Perioada 01.10.1998 -19.11.1998     

Funcţia sau postul ocupat  Electrician suprafaţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale −  Reparare  instalaţii şi echipamente electrice la suprafaţă 

Numele şi adresa angajatorului UNITATEA pentru ADMINISTRAREA CANTINELOR şi CAZARE PETROŞANI –loc Petroşani, jud. 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector administrare cantine 

Perioada 14.09.1992 - 01.10.1998   

Funcţia sau postul ocupat vagonetar subteran, Electrician suprafaţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale − Asigură  materialele la frontul de lucru din subteran 
−  întreţinere instalaţii şi echipamente electrice la suprafaţă 

Numele şi adresa angajatorului EXPLOATAREA MINIERĂ DÂLJA –  loc. Petroşani, jud. Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sector producţie 

  

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA PETROŞANI       2006 
INGINER MINER 
SPECIALIZARE EXPLOATĂRI MINIERE SUBTERANE  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

E.M.PETRILA 
Legislaţia muncii şi asigurările sociale  2008  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei  
C.P.P.I.M. Botoşani 
Inspector Protecţia Muncii          2007 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Compania Naţională a Huilei Petroşani 
Specialist C.A.M.S.            2005, 2006 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Învăţământului  
Liceul Industrial Petroşani 
profil electrotehnic, specialitatea electronist automatizări miniere 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Română 
  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Persoană dinamică, tenace, veselă, cu reale abilităţi de comunicare, flexibilă în relaţiile interumane, 
cu aptitudini de formare continuă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Sociabilitate, spirit de echipă, respect faţă de alţii, integritate, iniţiativă 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Capacitate rapidă de adaptare la noile tehnologii 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare calculator 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Integritate, obiectivitate, responsabilitate 
  

Permis(e) de conducere  Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  persoane de contact, referinţe: director general Melczer Mihael-Cristian 
  

 
 
 
 
 
 
                  Data……………                                                                                                    Semnatura………………………….                                                                                            


