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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Băbuţ, Gabriel, Bujor 

Adresă(e) Str. 1 Decembrie 1918, bl. 61, ap. 17, Petroşani, cod poştal 332030, România 

Telefon(oane) (40-25) 454 25 80 Mobil: (40-74) 470 50 89 

Fax(uri) (40-25) 454 34 91 

E-mail(uri) gabriel_babut@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 09.04.1965 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 24.02.2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică: 
• activitate didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Protecţia muncii în industria 

minieră, Securitatea muncii în construcţii, Aerajul la executarea construcţiilor subterane, Evaluarea 
riscurilor generate de activităţile de gestionarea a deşeurilor, Analiză de risc, Sănătate şi securitate în 
muncă, Aerajul minelor, Aeraj, sănătate şi securitate în muncă, Legislaţia protecţiei mediului, Legislaţie 
minieră, Legislaţia muncii, Legislaţia securităţii şi sănătăţii în muncă;  

• activitate didactică desfăşurată în cadrul specializării „Securitate şi sănătate în muncă - Studii 
aprofundate” la disciplinele: Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, Sisteme de salvare, 
autosalvare şi echipamente de protecţie; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul  specializării  „Managementul securităţii şi sănătăţii  în muncă -  
Master” la disciplinele: Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, Auditarea în domeniul securităţii 
şi sănătăţii  în muncă, Bazele legislative ale securităţii şi sănătăţii în muncă; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul  specializării  „Managementul resurselor umane -  Master” la 
disciplina: Managementul securităţii şi sănătăţii angajaţilor; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul specializării „Evaluarea impactului antropic şi reconstrucţia 
ecologică a zonelor afectate - Master” la disciplina: Legislaţia în domeniul mediului; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul specializării „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate 
în muncă - Curs postuniversitar de perfecţionare” la disciplinele: Managementul securităţii şi sănătăţii în 
muncă, Auditul de conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, 
Metode de evaluare a riscurilor profesionale; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul specializării „Auditor  în domeniul securităţi şi sănătăţii în muncă 
- Curs postuniversitar de perfecţionare” (curs organizat împreună cu Societatea Română pentru 
Asigurarea Calităţii - SRAC) la disciplinele: Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, Auditul de 
conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Evaluarea riscurilor de 
accidentare şi îmbolnăvire profesională; 
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 • participarea, în calitate de membru, în comisiile de susţinere a examenelor şi a referatelor de 
doctorat în domeniile Inginerie industrială şi Mine, petrol, gaze; 

• participarea, în calitate de membru, în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat în domeniul 
Inginerie industrială; 

• participarea, în calitate de preşedinte/membru, în comisia de susţinere a examenului de disertaţie 
la specializarea „Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă”; 

• participarea, în calitate de membru, în comisia de susţinere a examenului de diplomă la 
specializarea „Inginerie Minieră”; 

• participarea, în calitate de membru, în comisiile de susţinere a examenelor şi  a lucrărilor de 
absolvire la cursurile postuniversitare de perfecţionare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
organizate de Universitatea din Petroşani împreună cu I.N.C.D.P.M. Bucureşti şi SRAC.  

Activitatea de cercetare ştiinţifică: 
• granturi/proiecte câştigate prin competiţie: 

� director/responsabil:  
� naţionale: 4; 

� membru în echipă: 
� internaţionale: 1; 
� naţionale: 6; 

• proiecte de cercetare/consultanţă (valoare de minim 5000 Euro echivalenţi): 
� responsabil: 15; 
� membru în echipă: 6. 

Activitatea ştiinţifică: 
• lucrări ştiinţifice publicate: 

� în reviste cotate ISI Thomson Reuters: 2 
� în volume indexate ISI Proceedings: 33; 
� articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiintifice indexate în alte baze de date 

internaţionale: 108 
• cărţi şi capitole în cărţi de specialitate: 

� internaţionale: 1; 
� naţionale: 12; 

• manuale, suport de curs: 7; 
• îndrumare de laborator/aplicaţii: 2. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
  

Perioada 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Senatul Universităţii din Petroşani 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul academic al Universităţii din Petroşani 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
  

Perioada 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Consiliul Facultăţii de Mine 

Activităţi şi responsabilităţi principale Managementul academic al Facultăţii de Mine 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
  

Perioada 01.04.2011 - 31.03.2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung modulul: M6 - „Managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale” (Contract nr. 
POSDRU/81/3.2/S/55286 - „Flexibilitate şi adaptabilitate în transportul feroviar”, valoare: 19008541 lei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
  

Perioada 16.03 - 30.10.2011 
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Funcţia sau postul ocupat Responsabil proiect partener (Contractul nr. POSDRU/78/3.2/65431 - „TRANSSM - Crearea unui cadru 
funcţional şi organizatoric adecvat pentru derularea activităţii curente în condiţii optime pentru companie, în 
toate punctele sale de activitate”; Contract nr. 10/1213/16.03.2011 încheiat între S.C. H&S Consult 
S.R.L.Târgu Mureş şi S.C. EDY INTERNATIONAL SPEDITION S.A. Brad, valoare: 81000 lei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele şi adresa angajatorului S.C. H&S CONSULT S.R.L., Str. Bolyai Farkas, nr. 12/2, Târgu Mureş, judeţul Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.  
  

Perioada 21.12.2010 - 31.05.2011 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil proiect partener (Contractul nr. POSDRU/78/3.2/46642 - Furnizarea de servicii de formare 
profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru implementarea proiectului „Asigurarea 
sănătăţii şi securităţii la locul de muncă - ASISS  - ID 46642”; Contract nr. 1200/20.01.2011 încheiat între 
S.C. H&S Consult S.R.L.Târgu Mureş şi S.C. RADIX CONSULT S.R.L. Bucureşti, valoare: 27522 lei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Furnizarea de servicii de formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele şi adresa angajatorului S.C. H&S CONSULT S.R.L., Str. Bolyai Farkas, nr. 12/2, Târgu Mureş, judeţul Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8559 - Alte forme de învăţământ n.c.a.  
  

Perioada 03.08.2009 - 02.03.2011 

Funcţia sau postul ocupat Expert pe termen lung modulul: „Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională” (Contract 
nr. POSDRU/39/3.2/G/26581 - „Formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, valoare: 
1729770 lei) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Formare profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, nr. 10, Sibiu, judeţul Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică) 
  

Perioada 2008 - 2009 

Funcţia sau postul ocupat Membru în echipă Grant internaţional „Joint Research Project R03/2008/MEDI/ANCS-2008-2009”, finanţat 
de guvernele României şi Indiei, valoare: 20000 lei (5600 euro) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea activităţilor de cercetare în domeniul: The environmental impact of coal mines closure and 
ecological rehabilitation of mining area of India and Romania 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
  

Perioada 01.10.1998 - 23.02.2003 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii din Petroşani, 
începând cu data de 01.10.1990 şi până în prezent, este descrisă în detaliu la funcţia de conferenţiar 
universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică) 
  

Perioada 01.10.1993 - 30.09.1998 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii din Petroşani, 
începând cu data de 01.10.1990 şi până în prezent, este descrisă în detaliu la funcţia de conferenţiar 
universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică) 
  

Perioada 01.10.1990 - 30.09.1993 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul Universităţii din Petroşani, 
începând cu data de 01.10.1990 şi până în prezent, este descrisă în detaliu la funcţia de conferenţiar 
universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România   
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică) 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 12.05-11.06.2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de iniţiere „Inspector protecţie civilă”, seria I, nr. 00136564, eliberat 
sub nr. 1895 din 12.02.2015 (cod COR 121303) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. H&S CONSULT S.R.L. Târgu Mureş 

  

Perioada 16.01.2012-27.01.2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Operator procesare text şi imagine”, seria H, nr. 
00137357, eliberat sub nr. 99 din 31.08.2013 (cod COR 411305) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MEMORY S.R.L. Hunedoara 

  

Perioada 03.12.2010-06.01.2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul P.S.I.”, seria G, 
nr. 00051417, eliberat sub nr. 26 din 25.01.2011 (cod COR 315104) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. H&S CONSULT S.R.L. Târgu Mureş 

  

Perioada 15.02-07.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Manager al sistemului de sănătate şi securitate în 
muncă”, seria G, nr. 00112768, eliberat sub nr. 25 din 30.04.2010 (cod COR 242315) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 

  

Perioada 15.02-28.02.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor de sistem de management pentru sănătate şi 
securitate ocupaţională”, seria G, nr. 00112745, eliberat sub nr. 2 din 30.04.2010 (cod COR 242317) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 

  

Perioada 15.05-31.07.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Manager de proiect”, seria F, nr. 0240496, eliberat 
sub nr. 234 din 27.08.2009 (cod COR 241919) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. RADU&NISTOR IMOBILINVEST S.R.L. Craiova 

  

Perioada 23.04-14.05.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Coordonator în materie de s.s.m. - studii superioare”, 
seria F, nr. 0309954, eliberat sub nr. 26 din 25.05.2009 (cod COR 241221) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. H&S CONSULT S.R.L. Târgu Mureş 

  

Perioada 30.03-28.04.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Formator de formatori”, seria E, nr. 0132905, eliberat 
sub nr. 1183 din 21.05.2009 (cod COR 241207)  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. Deva 

  

Perioada 07.11-26.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”,  
seria F, nr. 0010985, eliberat sub nr. 6286 din 11.02.2009 (cod COR 241220) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională - Constanţa  

  

Perioada 24.09-13.10.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Inspector protecţia muncii”, seria B, nr. 0009475, 
eliberat sub nr. 219 din 10.01.2008 (cod COR 241204) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. EURO CONSULT 07 S.R.L. Călăraşi 

  

Perioada 10.05-21.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Formator”, seria E, nr. 0020444, eliberat sub nr. 3898 
din 29.01.2008 (cod COR 241205) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul pentru Formare Profesională şi Dezvoltare Regională - Constanţa  

  

Perioada 13.04-16.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor de mediu”, seria D, nr. 0056127, eliberat sub 
nr. 124 din 29.06.2007 (cod COR 242305) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 

  

Perioada 13.04-16.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor în domeniul calităţii”, seria D, nr. 0056110, 
eliberat sub nr. 107 din 29.06.2007 (cod COR 242303) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 

  

Perioada 2007 (3 + 2 zile) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de competenţă nr. INSEMEX-OCC 444/20.10.2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Atestarea pentru următoarele activităţi: proiectare în domeniul reviziilor, reparaţiilor şi montaj service 
pentru echipamente tehnice cu protecţie antiexplozivă, montaj şi asistenţă tehnică la montaj, pentru 
ramura industrială - grupa II 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INSEMEX Petroşani 

  

Perioada 2007 (8 săptămâni - 240 ore) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare „Evaluator al riscurilor de accidentare 
şi îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă”, seria F, nr. 0020627, eliberat sub nr. 52 din 
20.07.2007 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba iulia, Strada Gabriel Bethlen, nr. 5, Alba Iulia, judeţul Alba, 
România   

  

Perioada 2006 (8 săptămâni - 240 ore) 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare „Auditor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă”, seria F, nr. 0019855, eliberat sub nr. 4 din 22.11.2006 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a certificatului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, str. Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România 

  

Perioada 08.05-02.07.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Formare auditori externi pentru sisteme de management al sănătăţii 
şi securităţii ocupaţionale”, nr. 6921/18.07.2006 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (S.R.A.C.) Bucureşti 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de abilitare, nr. 43PS1212/26.10.2005 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abilitare pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

  

Perioada Certificat de expert utilizat pentru evaluarea SMSSO, SRAC nr. 13, data emiterii 13.10.2005 

Calificarea / diploma obţinută Expert utilizat pentru evaluarea Sistemelor de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale 
(SMSSO) în domeniul: C, DK, DL, L, M  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (S.R.A.C.) Bucureşti 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă nr. 64/Ro 007.02.01.01.2110, data emiterii 22.09.2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Participare la Seminarul de instruire în domeniul „Managementul cunoaşterii, al proiectului ştiinţific şi 
al inovării”, organizat în cadrul proiectului din Programul PHARE 2000 - „Coeziune Economică şi 
Socială. Dezvoltarea resurselor umane în contextul restructurării industriale”, în perioada 01.01.2003 - 
30.09,2003, de către ACM-V 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V) 

  

Perioada 01.10.1995-30.06.1996 

Calificarea / diploma obţinută Diplôme d’Ingénieur Expert en Sécurité de Environnement Miniers (Diplomă de inginer expert în 
securitate şi mediu minier), eliberată sub egida Ministerului Industriilor al Republicii Franceze, prin 
CESMAT (Centre d'Etudes Supérieures des Matières Premières), la 24.06.1996 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centre d’Etudes Superieures pour la Sécurité et l’Environnement Miniers - CESSEM, Ecole des Mines 
d’Alès, France 

  

Perioada 1992-1998, stagiu de doctorat 
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Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor în ramura de ştiinţă „Tehnică”, specializarea „Securitatea Muncii”, seria R, nr. 
0003063, eliberată sub nr. 179 din 05.02.1999 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 - Doctorat sau nivel echivalent (conform ISCED 2011) 
 

  

Perioada 1985 - 1990 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer, seria G, nr. 11412, eliberată sub nr. 3300 din 06.07.1990 
• profil: Mine 
• specializare: Mine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petroşani, Facultatea de Mine, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, judeţul Hunedoara, 
România  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 - Licenţă sau nivel echivalent (conform ISCED 2011) 
 

  

Perioada 1980 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat, seria C, nr. 71576, eliberată sub nr. 406 din 04.07.1984 
• profilul: Electrotehnic. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial „Horea, Cloşca şi Crişan”, Abrud, judeţul Alba, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 - Învăţământ liceal (conform ISCED 2011) 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare 
 

Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză 
 

B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, seriozitate, echilibru, rigurozitate, corectitudine, onestitate, perseverenţă, cumpătare, 
exigenţă, sociabilitate  
Capacitate de adaptare şi bune aptitudini de comunicare 
Capacitate de asimilare de noi cunoştinţe, competenţe şi abilităţi 
Adaptarea la societăţi multiculturale 

 Abilităţi de leadership, comunicare bilaterală şi multiplă, adaptabilitate rapidă, responsabilizare 
personală şi în echipă, stăpânire de sine, capacitate de efort susţinut, coordonare motrică şi mentală, 
capacitate mare de analiză, detaliere şi sinteză, putere de convingere. Spirit analitic cu potenţial de 
sinteză capabil să emită rapid şi fundamentat o decizie, adaptare rapidă la situaţii conjuncturale, 
capacitate de negociere a compromisului, adept al riscului asumat, ţinută etică şi morală deosebită. 
Aceste competenţe şi aptitudini au fost dobândite şi îmbunătăţite prin: 
organizarea de programe de studii universitare (licenţă şi masterat) şi postuniversitare în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă, atât în cadrul Universităţii din Petroşani, cât şi în alte universităţi (Universitatea „Politehnica” 
din Bucureşti, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea „Politehnica Timișoara” - 
Facultatea de Inginerie Hunedoara, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „1 Decembrie 
1918” din Alba Iulia, Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş); 
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 • coordonarea cursurilor postuniversitare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă organizate de 
Universitatea din Petroşani împreună cu SRAC Bucureşti şi INCDPM Bucureşti; 

• coordonarea de proiecte zonale şi naţionale de cercetare ştiinţifică; 
• coordonarea conferinţe şi activităţi ştiinţifice şi tehnice; 
• activitatea desfăşurată în calitate de membru al Consiliului Facultăţii de Mine al Universităţii din 

Petroşani (2004 - prezent); 
• activitatea desfăşurată în calitate de membru al Senatului Universităţii din Petroşani (2008 -

prezent); 
• activitatea desfăşurată în calitate de prim-vicepreşedinte al Asociaţiei Profesionale pentru Securitatea 

şi Sănătatea Muncii Timişoara (A.P.S.S.M.T.). 
• coordonarea activităţilor de prevenire şi protecţie prestate pentru diverşi clienţi din sectorul public 

şi privat. 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Elaborare se studii şi proiecte în următoarele domenii: securitate şi sănătate în muncă, securitate industrială, 
evaluarea şi managementul riscurilor, protecţia mediului, sisteme de management (calitate, mediu, s.s.o.), 
inginerie minieră 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului de programe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
Procesare texte şi imagini şi utilizarea sistemului e-learning (absolvent al cursurilor de specializare 
„Operator procesare texte şi imagini” şi „Lectora” din cadrul proiectului „Dezvoltarea resurselor umane 
din învăţământul superior pentru utilizarea sistemului e-learning”, ID proiect POSDRU/87/1.3/S/64273, 
2012).  

  

 Alte preocupări şi domenii de competenţă: 
• Abilitat de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a presta servicii in domeniul 

protecţiei muncii (Certificat de abilitare, nr. 43PS1212/26.10.2005) 
• Certificat de atestare „Expert consultant în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”, seria TM, nr. 3 

din 23.03.2013, eliberat de Asociaţia Profesională pentru Securitatea şi Sănătatea Muncii Timişoara 
(A.P.S.S.M.T.) 

Recenzor reviste naţionale şi internaţionale, cărţi, tratate: 
• Revista Calitatea - acces la succes/Quality - Access to Success Journal, editată bilingv 

(română/engleză) de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC), Bucureşti, România, 6 
numere/an; revistă categoria B+, cod CNCSIS 688; ISSN 1582-2559; BDI: SCOPUS - SUA, EBSCO 
Publishing Inc. - SUA, PROQUEST - SUA şi CABELL’S Directory-Management - SUA; 

• Environmental Science: Processes & Impacts, Published by: The Royal Society of Chemistry, 
Burlington House, Piccadilly, London, W1J 0BA, UK, Publishing frequency: 12 per year, Indexed: ISI 
Web of Knowledge (Impact factor: 2,171 (2014)); 

• Referent ştiinţific: Arad Dumitru Victor - „Riscuri geomecanice în ingineria minieră”, Editura Universitas, 
Petroşani, 2013. 

• Referent ştiinţific: Toderaş Mihaela - „Mecanica rocilor, pământurilor şi construcţii subterane” - vol. I şi 
II, Editura Universitas, Petroşani, 2014. 

• Referent ştiinţific: Toderaş Mihaela - „Ghid de proiectare a lucrărilor miniere subterane”, Editura 
Universitas, Petroşani, 2015. 

• Referent ştiinţific: Toderaş Mihaela - „Construcţii miniere subterane. Culegere de probleme” Editura 
Universitas, Petroşani, 2015. 

Membru Comitete Ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale: 
• Membru Comitet de Organizare - International Symposium on „Occupational Health and Safety - 

SESAM 2009”, Băile Felix, Romania, 23-25.09.2009, INCD INSEMEX Petroşani - Universitatea din 
Petroşani; 

• Membru Comitet Ştiinţific - Prima Conferinţă Internaţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 
„Învăţământul tehnic de calitate, garanţia locurilor de muncă sigure şi sănătoase” - IS-SSM 2013, Iaşi, 
Romania, 24-25.05.2013, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Inspecţia Muncii - 
Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti, INCD INSEMEX 
Petroşani, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - Punctul Focal România; 

• Membru Comitet Ştiinţific - A doua Conferinţă Internaţională pentru Securitate şi Sănătate în Muncă 
„Protecţia lucrătorilor - cerinţă esenţială a securităţii şi sănătăţii în muncă” - IS-SSM 2015, Iaşi, 
Romania, 29-30.05.2015, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Inspecţia Muncii Bucureşti 
- Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi, INCDPM „Alexandru Darabont” Bucureşti, INCD INSEMEX 
Petroşani, Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - Punctul Focal România. 



Pagina 9/6- Curriculum vitae al  
Băbuţ  Gabriel Bujor  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Alte competenţe şi aptitudini Membru în următoarele organizaţii profesionale: 
• Society for Mining, Metallurgy and Exploration - U.S.A, din anul 1994; 
• Asociaţia Română de Tuneluri (ART), din anul 1993; 
• Societatea de Inginerie Asistată de Calculator (SIAC), din anul 1994;  
• Societatea Română pentru Protecţia Atmosferei (SOROPA), din anul 1996; 
• Asociaţia Profesională pentru Securitatea şi Sănătatea Muncii Timişoara (A.P.S.S.M.T.), din 2008 - 

prim-vicepreşedinte; 
• Asociaţia Profesională Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă „SESAM România”, din 2008. 
Alte preocupări şi domenii de competenţă: 
• auditor şef  S.R.A.C. (Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii) pentru Sisteme de Management al 

Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (S.M.S.S.O.); 
• auditor şef S.R.A.C. (Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii) pentru Sisteme de Management al 

Calităţii (S.M.C.); 
• auditor şef S.R.A.C. (Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii) pentru Sisteme de Management 

de Mediu (S.M.M.); 
• membru în Comitetul de Direcţie al Organismului de certificare produse din cadrul INCD INSEMEX 

Petroşani; 
• specialist în cadrul comisiilor de examinare pentru cursurile organizate de furnizorii de formare 

profesională autorizaţi de C.N.F.P.A./A.N.C, la Agenţia Judeteană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială 
Hunedoara. 

  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere  
  

Anexe  
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