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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Petrescu, Puiu-Gabriel 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri) Firma: gabriel.petrescu@cenhd.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 15.08.1969 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

Experienţa profesională 
Perioada 

Functia sau postul ocupat  
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

 

 
17.04.2015 – prezent 
 

director 
-coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate a Sucursalei E. M. Lonea – S. C.E.H. S.A, 
strada Voivodului, Nr. 1, cod poştal 335800, Petrila, judeţul Hunedoara, România 
productia de huila 
 
10.04.2015 – 17.04.2015 
 

director 
-coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate a punctului de lucru E. M. Lonea – S. 
C.E.H. S.A.- Sucursala Divizia Miniera, Punctul de lucru E. M. Lonea ,strada Voivodului, Nr. 1, cod 
poştal 335800, Petrila, judeţul Hunedoara, România 
productia de huila 

 27.03.2015 – 10.04.2015 
inginer şef securitate şi sănătate în muncă 
-coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate de securitate şi sănătate în muncă, aeraj    
din cadrul C.E.H.- Sucursala Divizia Miniera, cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a Regulamentului 
de Securitate şi Sănătate în Muncă; 
- C.E.H. S.A.- Sucursala Divizia Miniera, strada Timişoara, Nr. 2, cod poştal 336250, Petroşani, judeţul 
Hunedoara, România 
productia de huila 
 

  
03.03.2015 – 27.03.2015 
Consilier de specialitate 
 

Consilierea directorului general in probleme de specialitate 
 
C.E.H. S.A., strada Timişoara, Nr. 2, cod poştal 336250, Petroşani, judeţul Hunedoara, România 
Tel. +40 254 54 14 60 – Fax +40 254 50 61 04 - E-mail:  office@cenhd.ro  Website:  
http://www.cenhd.ro 
 
producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă 
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 21.01.2014 – 03.03.2015 
 

Director 
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate  din cadrul Diviziei Miniere 
- C.E.H. S.A.- Sucursala Divizia Miniera, strada Timişoara, Nr. 2, cod poştal 336250, Petroşani, judeţul 
Hunedoara, România 
- producţia de huilă 
 

 01.08.2013 –21.01.2014 
inginer şef securitate şi sănătate în muncă 
 
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate de securitate şi sănătate în muncă, aeraj    
din cadrul C.E.H., cu respectarea legislaţiei în domeniu şi a Regulamentului de Securitate şi Sănătate 
în Muncă; 
C.E.H. S.A., strada Timişoara, Nr. 2, cod poştal 336250, Petroşani, judeţul Hunedoara, România 
Tel. +40 254 54 14 60 – Fax +40 254 50 61 04 - E-mail:  office@cenhd.ro  Website:  
http://www.cenhd.ro 
 
producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă 

 01.01.2013 – 01.08.2013 
 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 S.N.H., 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 - E-mail:  office@snh.ro  Website:  http://www.snh.ro 
S.N.H. S.A. are ca obiect principal de activitate extractia carbunelui superior. 
 

 25.11.2012 – 31.12.2012 
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 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 - E-mail:  office@cnh.ro  Website:  http://www.cnh.ro 
 

 28.05.2011 – 25.11.2012 
şef serviciu securitate şi sănătate în muncă 
- organizează şi 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 - E-mail:  office@cnh.ro  Website:  http://www.cnh.ro 
 

 08.07.2010 – 28.05.2011 
director 
- management, coordonare, organizare activitate sucursală  
Exploatarea Minieră Livezeni, str. Lunca Nr. 153, Petroşani, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 54 34 62 – Fax +40 254 54 12 21 – E-mail: livezeni@cnh.ro  Website: http://www.cnh.ro 

  
10.08.2006 – 08.07.2010 
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 Vulcan, str. Crividia Nr. 52, Vulcan, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 57 07 40 – Fax +40 254 57 12 02 – E-mail:  vulcan@cnh.ro  Website: http://www.cnh.ro 
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 07.04.2004 – 10.08.2006 
şef sector 
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate a sectorului  
Exploatarea Minieră Vulcan, str. Crividia Nr. 52, Vulcan, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 57 07 40 – Fax +40 254 57 12 02 – E-mail:  vulcan@cnh.ro  Website: http://www.cnh.ro 
 

  
15.05.2002 – 07.04.2004 
adjunct şef sector 
- organizează şi controlează activitatea sectorului 
Exploatarea Minieră Vulcan, str. Crividia Nr. 52, Vulcan, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 57 07 40 – Fax  +40 254 57 12 02 – E-mail:  vulcan@cnh.ro  Website: http://www.cnh.ro 

 

 04.01.1995 – 15.05.2002 
inginer C.F.L. 
organizare, supraveghere activitate locuri de muncă 
Exploatarea Minieră Vulcan, str. Crividia Nr. 52, Vulcan, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 57 07 40 – Fax  +40 254 57 12 02 – E-mail:  vulcan@cnh.ro  Website: http://www.cnh.ro 
C.N.H. S.A. a avut ca obiect de activitate explorarea, dezvoltarea, exploatarea, prepararea si 
prelucrarea  cărbunilor şi gazelor însoţitoare, argilelor, şlamului, balastului şi nisipurilor 

 1999 – 2002 
Inginer  – diploma de licenţă 
profil: mine 
specializarea: ingineria mediului in industrie minieră 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- legislatia protectiei mediului 
- tehnologii de procesare a resurselor minerale 
- cadastru 
- poluarea mediului 
- pedologie si tehnici de ameliorare a solului 
- ecologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petroşani – Facultatea de Mine 

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

 
1989 – 1994 
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 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)        Ascultare     Citire    Participare la       
conversaţie 

  Discurs oral   Exprimare scrisă 
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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: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile 
presupuse de proiectele practice derulate în cadrul facultăţii. O bună capacitate de comunicare, 
atitudine pozitivă, constanţă în atitudini. 

  

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. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 
Cunoştinţe elementare despre instrumentele MicrosoftOffice2010, Internet şi poşta electronică. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: călătoriile, fotbal 
  

Permis(e) de conducere Categoria B – din anul 1995 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe - 

 


