
Pagina 1 din 12  

 

  

 
 
Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume TUDORA DORIN 

Adresă(e) - 

Telefon(oane) 
 

 
 

Fax(uri) 

Mobil: 
0040  
0040  
 
0040  

 
737 496 675 
244 401 360 

    

   244 516 451 

 

E-mail(uri) dorin.tudora@conpet.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 04.01.1974 

Sex masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

CONPET S.A. - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

 
 

 

 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 
 

 05.02.2021 - prezent 
 Director General  
Organizează, coordonează și conduce activitatea CONPET pe durata contractului de  
mandat 

  
CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 
companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 

 03.02.2020 – 04.02.2021 
Director General Adjunct 2 
Organizează, coordonează și conduce activitatea Direcţiei Director General Adjunct 2  
din cadrul societăţii 
 

CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

  
companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 

 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

01. 01.2019 – 02.02.2020  
Sef Birou 
Organizează, coordonează și conduce activitatea Biroului Siguranta Instalaţii şi 
Conducte din cadrul societăţii 

 

CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

  
companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 
 01.02.2018 – 31.12.2018  
 Sef Birou 
Organizează, coordonează și conduce activitatea Biroului Situaţii de Urgenţă din  
cadrul societăţii 

CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

  
companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 
  
 15.04.2016 – 31.01.2018 
 Inginer petrolist - Biroul Siguranta Instalatii si Conducte 
Responsabil cu activitati privind coordonarea activitatii de paza, protectie 
supravegherea si interventia la Sistemul National de Transport prin Conducte 

 

 CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 
 
 02.06.2014 – 14.04.2016 
 Inginer - Serviciul Structura de Securitate, Infrastructuri Critice si Paza 
Responsabil cu activitati privind securitatea infrastructurilor critice ale  Sistemului   
National de Transport prin Conducte 

 

 SC CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

 companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 
 
 12.08.2013 – 01.06.2014 
 Inginer petrolist - Serviciul Paza 
Responsabil cu activitati privind securitatea infrastructurilor critice ale Sistemului 
National de Transport prin Conducte 

 

 SC CONPET SA  - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

companie ce operează sistemul naţional de transportor al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată 
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi       
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 
 
Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

AActivităţi şi responsabilităţi 
principale 
  
 
 
 
 Numele şi adresa 
angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 08.11.2012 - 11.08.2013 
 Inginer petrolist, Serviciul Mediu 
 Responsabil cu activitati de protectia mediului 
 
  

SC CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

  
  companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 
  19.07.2012 – 07.11.2012 
  Director HSEQ – Directia HSEQ 

activitati de protectia mediului, sanatatea si securitatea muncii si situatiile de 
urgenta; coordonarea elaborarii documentatiei sistemului de management integrat in 
conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001 :2001 ;SR EN ISO 
14001 :2005 si specificatiei OHSAS 18001 :2004; organizarea, coordonarea si 

conducerea Directiei HSEQ  

 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

 companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei,     
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

 

Perioada 09.06.2010 – 19.07.2012 

Funcţia sau postul ocupat Director general 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducerea, organizarea, reprezentarea şi gestionarea societatii comerciale in baza 
contractului de mandat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  str. Anul 1848 nr.1 –  3, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată.  

  

Perioada 10.04.2009- 08.06.2010  

Funcţia sau postul ocupat Director HSEQ – Directia HSEQ 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitati de protectia mediului, sanatatea si securitatea muncii si situatiile de 
urgenta; 
coordonarea elaborarii documentatiei sistemului de management integrat in 
conformitate cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001 :2001; SR EN ISO 
14001 :2005 si specificatiei OHSAS 18001 :2004; organizarea, coordonarea si 

conducerea Directiei HSEQ    

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

transportator naţional al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, prin 
conducte şi pe calea ferată / Direcţia HSEQ 

  

Perioada 15.05.2007 - 09.04.2009  

Funcţia sau postul ocupat Sef birou   

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

  Coordonare/asigurare pază conducte transport si statii pompare 
coordonarea întocmirii si avizarii planurilor de paza pentru conducte si puncte de 
lucru, 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 
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  Perioada   15.02.2007 -14.05.2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef birou (cu delegare) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare/asigurare pază conducte transport si statii pompare; coordonarea 

întocmirii si avizarii planurilor de paza pentru conducte si puncte de lucru, 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată.  

  

Perioada 01.01.2007-14.02.2007 

Funcţia sau postul ocupat Inginer - Birou Pază Instalaţii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil asigurarea pazei (conducte transport si statii pompare) 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată.  

  

Perioada 03.01.2006 - 31.12.2006  

Funcţia sau postul ocupat Sef compartiment  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare/asigurare pază conducte transport si statii pompare 

activitati de protectie bunuri; coordonarea întocmirii si avizarii planurilor de paza 

pentru conducte si puncte de lucru - Comp.Siguranta -Paza 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată.  

  

Perioada 22.09.2005 -03.01.2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef compartiment (cu delegare) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonare/asigurare pază conducte transport si statii pompare 

activitati de protectie bunuri; coordonarea întocmirii si avizarii planurilor de paza 

pentru conducte si puncte de lucru, 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată.  

  

Perioada 01.02.2001 – 21.09.2005  

Funcţia sau postul ocupat Subinginer – Compartiment Siguranţă, PSI, Paza, Protecţia Mediului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Responsabil asigurarea pazei (conducte transport si statii pompare) 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

companie ce operează sistemul naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, 
condensatului şi etanului lichid, prin conducte şi pe calea ferată. 

  

Perioada 01.09.1999 – 31.01.2001  

Funcţia sau postul ocupat Subinginer electromecanic - Regionala Muntenia 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Responsabil mecano-energetic 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC CONPET SA - Ploiesti ,  Bld. Independentei, nr. 7, jud. Prahova 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

transportator naţional al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului lichid, prin 
conducte şi pe calea ferată.  

  

Perioada 10.06.1998 - 01.06.1999  

Funcţia sau postul ocupat subinginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 

Domeniul Productia si Comercializarea Utiliajului Minier / intocmirea si verificarea 
aplicarii in procesul de productie a procedurilor de lucru din cadrul societatii; 

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC MUNTENIA Filipesti de Pădure 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Departamentul Asigurarea Calitatii si Controlul Tehnic de Calitate (AQ-CTC) 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi 
principale 
 
Numele şi adresa 
angajatorului 
 
Tipul activităţii sau 
sectorul  de  activitate 

noiembrie 1997- martie 1998 
 

  subinginer 

sef de echipa, coordonator pe teren a lucrarilor de instalare fibra optica  
pentru centrale Romtelecom 
 

S.C. C.C.F.D.P. S.R.L. (Constructii de Cai Ferate, Drumuri si Poduri), Ploiesti 
 
 

Domeniu Instalare Fibra Optica  
 

  

Perioada 06.05.1996 - 09.09.1996 

Funcţia sau postul ocupat sef de echipa, coordonator pe teren a lucrarilor de instalare fibra optica  
pentru centrale Romtelecom 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

sef de echipa, coordonarea pe teren a lucrarilor de sapare a puturilor de apa  

Numele şi adresa 
angajatorului 

SC FAROM SRL Bucuresti  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Domeniu Foraj Puturi de Apa;  
 

 
Educaţie şi formare 

 

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

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 
 
Perioada 

 
Calificarea / diploma obţinută 

30 Septembrie – 03 Octombrie 2021 
Guvernanță Corporativă Avansată 
 
 
 
Top Training Center 
 
 
Curs perfecţionare 
 
 
Ianuarie 2021  
 
Implementator sisteme de management anti-mita cf cerintelor standardului ISO 37001 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 
SGS  
 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

 
Curs perfecţionare 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Septembrie 2020 
Managementul dezastrelor şi situatiilor de urgenţă 
 
 
 
 
Asociaţia Succes în Educaţie Fizica şi Sport 
 
 
 
Curs perfectionare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

August 2019 
Manager  
 
 
 
 
Expert Aktiv Group 
 
 
 
Curs perfecţionare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Iulie 2019 
Managementul şi gestiunea informaţiilor inclusiv cele clasificate 
 
 
 
 
Expert Aktiv Group 
 
 
 
Curs perfectionare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Martie 2019 
Comunicare şi negociere 
 
 
 
 
OK Service 
 
 
 
Curs perfecţionare 
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Perioada 
Calificarea / diploma 
obţinută 
Disciplinele principale  
studiate/competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

 Octombrie 2018 
 Manager al sistemului de management al riscului (Sistemul de control intern   
 managerial (SCIM); Riscurile si integrarea controlului intern managerial; Sistemul de 
 prevenire a coruptie) 
 
Expert Aktiv Group 
 
 
 
 
Curs perfectionare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Iulie 2018 
Specialist pentru prevenire 
 
 
 
SC HSEQ Consulting 
 
 
 

 
Curs specializare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Iunie – iulie 2018 
Sef serviciu voluntar/privat pentru situatii de urgenta 
 
 
 
SC HSEQ Consulting 
 
 
 
Curs perfectionare 
 

Perioada 
 
 

Disciplinele principale  
studiate/competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

2015  
 
 
Masterand in Managementul Informatiilor Securitatii Nationale 

 Studii Universitare de Masterat 
 
Academia Nationala de Informatii 
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Perioada 
Calificarea / diploma 
obţinută 
Disciplinele principale  
studiate/competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

  Martie 2013 
 
 Management in Industria Petroliera 
 
 
  
 
Universitatea Petrol si Gaze Ploiesti 
 
 
Studii Universitare de Masterat 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

 Iunie 2012 
 auditor extern 
 aprofundare cerinte standarde ISO 9001, ISO 14001;  SR OHSAS 18001  
 
 

  
Germanischer Lloyd (organism de certificare)   

 
  
 
Curs perfectionare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

 Mai 2011 

Implementarea standardelor de control intern managerial 
Metode implementare standarde de control intern managerial 
  

 
  
 
TTINI SMART IDEAS – ACCENDO TRAINING 
    
   

 Curs perfectionare 

 

Perioada 
Calificarea / diploma 
obţinută 
Disciplinele principale  
studiate/competenţe 
profesionale dobândite 

 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

 2009 

Specialist in domeniul SSM 
aplicare norme de protectia mediului/ stabilirea semnalizarilor si instruirea  personalului 
in   probleme SSM / prevenirea accidentelor de munca si mentinerea starii de sanatate 
a personalului / investigarea cauzelor producerii accidentelor de munca si 
imbolnavirilor profesionale/ monitorizarea as[pectelor de SSM/ coordonarea activitatilor 
de evacuare si interventie in caz de necesitate; 
 

 HSEQ CONSULTING SRL -Ploiesti 
 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

2009 - 2010 
Evaluator al factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala 
domeniul securitatii si sanatatii in munca / asigurarea calitatii 
  
 
 
Centrul de Perfectionare in Asigurarea calitatii si certificarea auditorilor – 
Univ.Politehnica     Bucuresti 
 
 
Curs post-universitar in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

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

 Nivelul în clasificarea 
 naţională sau 
 internaţională 

Iulie 2009 
Tehnologii avansate in ind. de petrol si gaze naturale 
 
 
 
 
MEDA CONSULTING SRL 

 
 

Curs de perfectionare  
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Iunie 2009 
Certificat perfectionare/Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI 
 
 
 
 
HSEQ CONSULTING SRL 
 
 
Curs de perfectionare / Cadru tehnic cu atributii in domeniul PSI 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

August 2008 
Certificat absolvire/Expert prevenire si combaterea coruptiei – Modulul Identificarea 
cauzelor si a punctelor vulnerabile la coruptie /    certificat perfectionare ;  
Măsuri preventive; Consolidarea capacitatii de combatere a coruptiei; Structuri 
specializate si mijloace tehnice de combatere a coruptiei; Tehnici investigative. 
 

 
SC FORMENERG SA 

 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Iunie 2008 
Certificat absolvire/Expert prevenire si combaterea coruptiei –Modulul Strategia 
Nationala de Anticoruptie / certificat perfectionare ;  
 
Legislatie specifică aplicabila ; Domenii prioritare prevenire, transparenta, educatie, 
combaterea coruptiei, cooperare internă si coordonare internatională; Coruptia in sfera 
achizitiilor publice si a sistemului  vamal. 

 
SC FORMENERG SA 

 
 
Curs de perfectionare  

 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

August 2007 
Certificat perfecţionare/J 41 a - Metode de prevenire si măsuri de combatere a 
actiunilor teroriste in industrie;  
 
 
 
 
SC FORMENERG SA 
 
 
Curs de perfectionare  
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

2006 
Certificat calificare / Agent pază si ordine 
 
 
 
 
PSIHO-General Protect SRL Răzvad –Dambovita 
 
 
Nivel 1 de calificare 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

Iulie – decembrie 2002 
Certificat absolvire 
 
 
 

 
Firma Chrysalis Learning Ltd.-  Aberdeen, Marea Britanie 
 
 
Curs de instruire « Environmental Management : » cu  finantare Banca Mondială 
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Perioada 
Calificarea / diploma 
obţinută 
Disciplinele principale  
studiate/competenţe 
profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare 

 Nivelul în clasificarea 
 naţională sau 
 internaţională 

1998 - 2003 
Inginer diplomat / Profil Mecanic/ specializare Utilaj Tehnologic Petrolier de Schela 
 
 
 
 
Universitatea “Petrol si Gaze”, Ploiesti/ Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică 
 
 
Studii Universitare 

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

 Nivelul în clasificarea 
 naţională sau 
 internaţională 

1998-1996 
 Subinginer exploatarea utilajului petrolier 
 
 
 

 
Universitatea “Petrol si Gaze”, Ploiesti 
 
 
 

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

 Nivelul în clasificarea  
 naţională sau 
 internaţională 

1988-1992 
Diploma bacalaureat /profil mecanic 
 
 
 
 
 
Liceul industrial nr. 2, Ploiesti, 

 
 
Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 
independent 

B1 Utilizator    independent 

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

 
Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
Bune abilitati de comunicare dobîndite în urma experienţei acumulate în diferite pozitii 
de  management; aptitudini de comunicare, dialog, negociere şi cu alte companii 
partenere în activitatea desfăsurată; aptitudini de comunicare interpersonală; 
personalitate  dinamică;  inițiativă în cadrul echipei; 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice   

 Capacitate organizatorică şi de mobilizare a subalternilor, capacitate decizională; 
leadership; experienţă în managementul companiei ; capacitate de analiză și 
organizare a activităţii; asumarea responsabilităţii; capacitate de gestionare a activităţii 
în situaţii deosebite; perseverenţă; management eficient al timpului prin prioritizarea 
activităţilor; capacitate de adaptare;  capacitate de analiză şi sinteză; argumentaţie 
logică; 
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

o bună cunoaștere a proceselor de control al calităţii (în calitate de director HSEQ 
coordonare a activităţii în domeniul implementarii managementului integrat în 
CONPET) precum şi a activităţii de bază a societăţii în calitate de director general; 

  

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a 
calculatorului 

 
   Permis(e) de conducere 

 Competenţe utilizare PC (Word, Excel) 
 

 
 

  Permis conducere categ. B 
 

 


