
Curriculum vitae  

Europass  
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MUNUNAR GHEORGHE  
Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) mununar71@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 18.09.1971 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
 

 

      Perioada 
             Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
Activitati si responsbilitati principale 

17.04.2015 – prezent 
CEH SA, Suc. PRESTSERV Petrosani,Str. Lunca, Nr.60. 
Director 
Asigurarea activitătii decizionale cu privire la folosirea resurselor materiale, financiare, informationale 
si umane ale sucursalei, în vederea realizării obiectivelor stabilite. 
Management activitate Prestări servicii către sucursalele CEH SA si terti (Transport CFU, Prepararea 
cărbunelui superior, Salvare minieră, PRAM, Inertizare cu azot in stare gazoasa, Lab. Monitorizare 
factori Mediu, Laborator Medicina Muncii, Laborator Cercetări Testări Psihologice, Laborator Control 
Calitate Cărbune). 
   

                                                Perioada 
             Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

01.08.2009 – 17.04.2015 
S.C.S.M. Petroşani, Str. Lunca, Nr. 60, Petroşani, HD. 
Şef Sector - Şef Staţie Salvare Minieră. 
Coordonare activităţi: - salvatori minieri; - atelier reparaţii - verificare aparatură salvare minieră şi 
recipienţi de oxigen; - instruire - reinstruire salvatori minieri operativi. 
 

                                                Perioada 
             Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

01.10.2006 - 01.08.2009 
S.C.S.M. Petroşani, Str. Lunca, Nr. 60, Petroşani, HD. 
Şef Brigadă - Adjunct Şef  Staţie Salvare Minieră.. 
Coordonare activitate brigadă inerizare, revizii - reparaţii - mentenanţă - Instalaţie Mobilă Producere 
Azot în Stare Gazoasă. 
 

                                                Perioada 
             Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

01.08.2001 - 01.10.2006 
S.C.S.M. Petroşani, Str. Lunca, Nr. 60, Petroşani, HD. 
Inginer minier CFL - Adjunct Şef Staţie Salvare Minieră. 
Coordonare activitate echipe salvare minieră pe schimburi. 

                                                Perioada 
             Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi principale 

 

01.04.1997 - 31.07.2001 
E.M. Aninoasa 
Inginer minier CFL. 
Coordonare activitate formaţii de lucru  pe schimburi. 

                                                 Perioada 
             Numele şi adresa angajatorului 

Funcţia sau postul ocupat 
     Activităţi şi responsabilităţi principale 

      
 

06.08.1990 - 01.04.1997 
E.M. Aninoasa 
Lăcătuş mecanic subteran, Specialist CAMS 
Reparaţii - întreţinere echipamente şi instalaţii mecanice. 
Controlul şi Asigurarea Protecţiei Muncii în Subteran. 



Cursuri de calificare profesională C.N.H. S.A. - S.C.S.M. Petroşani, Str. Lunca, Nr. 60, Petroşani, HD. –  
Specializare 
Asistenţă medicală de urgenţă de bază 
 

 INSEMEX Petroşani 
Specializare 
Salvator minier 

                                                     
                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /  
                               furnizorului de formare 
 

 
1990 – 1996 
Inginer – diploma de licentă 
profil: mine 
specializarea: exploatări miniere la zi 
 
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 

            

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. 
Atestat utilizare Instalaţie mobilă de descarcerare grea - HOLMATRO. 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

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

Alte competenţe şi aptitudini  

Permis(e) de conducere Categoria B  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 

Anexe - 

 


