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 27.02.2017 – 23.03.2017 
Inginer șef producție - Exploatarea Miniera Lonea 
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate de producție a exploatării miniere 
 Exploatarea Minieră Lonea, Petrila, str. Voievodului Nr.1, jud. Hunedoara  
Telefon: 0254/543570, 543580, 550480, Fax: 0254/550580, Email: office.lonea@sdm-cenhd.ro  
are ca obiect principal de activitate extractia carbunelui superior 
 
03.10.2016 – 27.02.2017 
Director Exploatarea Miniera Lonea 
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate a exploatării miniere 
 Exploatarea Minieră Lonea, Petrila, str. Voievodului Nr.1, jud. Hunedoara  
Telefon: 0254/543570, 543580, 550480, Fax: 0254/550580, Email: office.lonea@sdm-cenhd.ro  
are ca obiect principal de activitate extractia carbunelui superior 

 
15.04.2016 – 02.10.2016 
Inginer Şef S.S.M./Şef Departament S.S.M. la Complexul Energetic Hunedoara.  
 - coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate de securitate şi sănătate în muncă, 
aeraj, salvare minieră şi de suprafaţă şi apărare împotriva incendiilor din subteran din cadrul 
sucursalelor C.E.H.; 
Complexul Energetic Hunedoara S.A., strada Timişoarei, Nr. 2, cod poştal 332015, Petroşani, 
judeţul Hunedoara, România Tel. +400254544312– Fax +400254544313 E-mail: office@cenhd.ro   
C.E.H. S.A. are ca obiect principal de activitate producţia, furnizarea şi comercializarea energiei 
electrice pe bază de huilă. 
 
01.08.2013 – 15.04.2016 
Inginer responsabil S.S.M. în cadrul serviciului securitate şi sănătate în muncă – C.E.H.-S.A.  
 - controlează activitatea de securitate şi sănătate în muncă, aeraj şi salvare minieră şi de suprafaţă 
din cadrul sucursalelor C.E.H.; 
Complexul Energetic Hunedoara S.A., strada Timişoarei, Nr. 2, cod poştal 332015, Petroşani, 
judeţul Hunedoara, România Tel. +400254544312– Fax +400254544313 
E-mail: office@cenhd.ro  Website:www.cenhd.ro 
C.E.H. S.A. are ca obiect principal de activitate producţia, furnizarea şi comercializarea energiei 
electrice pe bază de huilă. 
 
01.01.2013 – 31.07.2013 
Inginer în cadrul serviciului securitate şi sănătate în muncă - S.N.H.-S.A. Departamentul S.S.M. 
- controlează activitatea 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. 
 
26.08.2012 – 31.12.2012 
Inginer serviciu securitate şi sănătate în muncă 
- 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 
 
19.04.2010 – 25.08.2012 
Şef sector Aeraj Securitate Minieră  
- coordonează, organizează şi controlează întreaga activitate a sectorului; 
Exploatarea Minieră Petrila, str. Minei Nr. 2, Petrila, județul Hunedoara 
Tel. +40 254 541 352  – E-mail: petrila@cnh.ro  Website: http://www.cnh.ro 
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01.09.2008 – 18.04.2010 
Inginer C.F.L. 
- organizare, supraveghere activitate locuri de muncă 
Exploatarea Minieră Petrila, str. Minei Nr. 2, Petrila, județul Hunedoara 
 
01.08.2007 – 31.08.2008 
specialist CAMS 
- activitate de control aeraj, mediu subteran, protecţia muncii  
Exploatarea Minieră Petrila, str. Minei Nr. 2, Petrila, județul Hunedoara 01.01.2007 – 31.07.2007 
 
Ajutor miner, 
- activitate minieră de subteran  
Exploatarea Minieră Petrila, str. Minei Nr. 2, Petrila, județul Hunedoara 
 
 
01.03.2005 – 31.12.2006 
vagonetar 
- activitate minieră de subteran  
Exploatarea Minieră Petrila, str. Minei Nr. 2, Petrila, județul Hunedoara 
 
13.05.2002 – 28.02.2005 
muncitor necalificat 
- activitate minieră de subteran  
Exploatarea Minieră Petrila, str. Minei Nr. 2, Petrila, județul Hunedoara 
 

    01.07.2000 – 12.05.2002  
   preparator  
   - activitate de preparare cărbune,  

Exploatarea de preparare a cărbunelui, strada Câmpului nr.2, Petroşani, județul Hunedoara, Uzina 
Petrila 
 

   01.06.1999 – 30.06.2000 
  maşinist  
    - activitate de  epurarea apelor  ,  

 Exploatarea de preparare a cărbunelui, strada Câmpului nr.2, Petroşani, județul Hunedoara, Uzina  
Petrila 

 
15.03.1995 – 31.05.1999 
muncitor necalificat 
 - activitate de  epurarea apelor   
Exploatarea de preparare a cărbunelui, strada Câmpului nr.2, Petroşani, județul Hunedoara, Uzina 
Petrila 

 
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. 

 

 
2007 – 2009 
Diploma de masterat 
specializarea: Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă  
Universitatea Petroşani – Facultatea de Mine; 

 
2002 – 2007 

Inginer – diploma de licentă 
profil: mine 
specializarea: exploatări miniere subterane 
Universitatea Petroşani – Facultatea de Mine 
reamenajare minieră; exploatări miniere subterane; maşini şi organe de maşini; mecanica rocilor; 
topografie minieră; rezistenţa materialelor; geologie; construcţii civile şi industriale; prepararea 
substanţelor utile 
 
1990 – 1994 
Analist ajutor programator  - Diplomă de bacalaureat 
Liceul de informatică Petroşani 
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Cursuri de calificare profesională STRUCTURAL EURO FOND&TRAINING – Formator, 2015; 
INCD-INSEMEX PETROŞANI – Salvator miner personal de coordonare şi control, 2012; 
INCD-INSEMEX PETROŞANI – Salvator miner personal operativ, 2011; 
 
SMUCR – SMURD Tg. Mureş -  Curs de asistenţă medicală de urgenţă de bază, 2008 
 
INCD-INSEMEX PETROŞANI – Personal pentru detrminarea şi controlul parametrilor aerodinamici 
ai reţelelor de aeraj, 2006 
 

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută limba engleză 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)       Ascultare     Citire    Participare la       
conversaţie 

  Discurs oral   Exprimare scrisă 

Limba engleza B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
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. Capacitate de răspuns rapid la situaţii de urgenţă. 

  

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 medii de programare  
Cunoştinţe MicrosoftOffice, Internet şi poşta electronică 
Cunoştinţe AUTOCAD, MATHCAD, etc. 
Utilizarea calculatorului în diverse variante şi competenţe utilitare. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: călătorii, sport, cinematografie, literatură. 
  

Permis de conducere Categoria B – din anul 2007 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

 
 


