
  
 

  
 
 
 
 

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Goldan, Tudor 
Adresă(e) Str. Minei, bl.40, sc.3, ap.25, Petrila, cod poştal 335800, România 

Telefon(oane) (40-25) 454 25 80 Mobil: (40-72) 360 77 73 
Fax(uri) (40-25) 454 34 91 

E-mail(uri) goldan_t@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 03.11.1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 01.10.2004 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică: 
• activitate didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Tehnică minieră, Tehnici şi 

tehnologii miniere, Inginerie minieră asistată de calculator (AutoCAD), Informatică aplicată, 
Optimizarea metodelor şi tehnologiilor miniere, Exploatări miniere, Introducere în economie, 
Închiderea minelor; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul  specializării  „Managementul securităţii şi sănătăţii  în 
muncă  -  Master” la disciplinele: Monitorizarea securităţii şi sănătăţii în muncă, Evaluarea 
economică a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale; 

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

• coordonarea de lucrări de diplomă, disertaţie şi absolvire la specializările enumerate anterior; 
• participarea, în calitate de membru, în comisiile de susţinere a examenelor de diplomă la 

specializările Geologie şi Inginerie minieră; 
• participarea, în calitate de membru, în comisiile de susţinere a lucrărilor de disertaţie în cadrul  

specializării  „Managementul securităţii şi sănătăţii  în muncă - Master”; 
• participarea, în calitate de membru, în comisiile de susţinere a examenelor şi a referatelor de 

doctorat în domeniile Inginerie industrială şi  Mine, petrol, gaze; 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România   

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
  

Perioada 15.02.1996 – 01.10.2004 
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 15.09.1990 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 Învăţământ superior (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  
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Perioada 15.09.1990 – 15.02.1996 
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 15.09.1990 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 Învăţământ superior (activitate didactică - cercetare ştiinţifică)  

  

Perioada 01.08.1987 – 15.09.1989 
Funcţia sau postul ocupat Inginer normator, analist sisteme informatice 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de producţie, ca inginer stagiar, în cadrul Companiei Naţionale a Huilei, la Centrul de Calcul 
Electronic Petroşani şi la E.M. Petrila 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei Petroşani, str. Timişoara, nr.2, Petroşani, jud. Hunedoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Exploatarea cărbunelui, analiză şi proiectare sisteme informatice, normarea muncii 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 16.01.2012-27.01.2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de specializare “Operator procesare text și imagine” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Aplicarea prevederilor referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de 
urgență; aplicarea normelor de protecție a mediului; aplicarea procedurilor de calitate; menținerea 
funcționalității echipamentelor; asigurarea securității datelor/documentelor; procesarea textelor; 
procesarea desenelor; comunicarea în limba oficială; comunicarea în limbi străine; prelucrarea 
imaginilor; competențe informatice; asamblarea statică și/sau dinamică a textelor și/sau desenelor 
și/sau imaginilor; competențe de bază în matematică, știință, tehnologie; realizarea de prezentări; 
competența de  aînvăța; transpunerea lucrării pe suport; competențe sociale și civice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin S.C. Memory S.R.L. Hunedoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 09.01.2012-08.02.2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de specializare “Specialist în domeniul SSM” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea profesională; aplicarea prevederilor legale privind sănătatea şi securitatea în muncă în 
domeniul situaţiilor de urgenţă; aplicarea normelor de protecţie a mediului; organizarea activităţilor de 
prevenire şi protecţie; promovarea unei culturi pozitive de sănătate şi securitate; stabilirea 
semnalizărilor de sănătate şi securitate; instruirea personalului pe probleme de SSM; asigurarea 
echipamentelor individuale de protecţie; prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea stării de 
sănătate a personalului; investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor 
profesionale; monitorizarea aspectelor de securitate şi sănătate în muncă; coordonarea activitărţilor 
de evacuare şi intervenţie în caz de necesitate. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin S.C. “BIOANALISYS” S.R.L. Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 09.06.2010-09.09.2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare “Manager al sistemelor de management al calităţii” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Educarea, instruirea şi motivarea pentru calitate a personalului; evaluarea furnizorilor; îmbunătăţirea 
propriei pregătiri profesionale; menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului calităţii; stabilirea şi menţinerea 
relaţiilor cu clienţii şi furnizorii în scopul asigurării calităţii; tratarea neconformităţilor şi stabilirea 
măsurilor corective; asigurarea şi implementarea tehnicilor, metodelor şi instrumentelor specifice 
managementului calităţii; elaborarea şi implementarea tehnicilor şi metodelor de asigurare a calităţii 
asistată de calculator; implementarea sistemului calităţii; elaborarea politicii în domeniul calităţii; 
implementarea politicii în domeniul calităţii; organizarea funcţiunii “calitate”; elaborarea şi urmărirea 
programelor de audit; monitorizarea efectuării inspecţiilor şi încercărilor. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin S.C. RADU & NISTOR IMOBILINVEST 
S.R.L. Craiova 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 02.11.2009-31.05.2010 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului de specializare “Manager de proiect” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Comunicare interpersonală; coordonarea muncii în echipă; stabilirea scopului proiectului; stabilirea 
cerinţelor de management integrat al proiectului; planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului; 
gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect; managementul riscurilor; 
managementul echipei de proiect; managementul comunicării în cadrul proiectului; managementul 
calităţii proiectului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin S.C. RADU & NISTOR IMOBILINVEST 
S.R.L. Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 17.11.2009-4.12.2009 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare “Formator de formatori” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pregătirea formării; realizarea activităţilor de formare; evaluarea participanţilor la formare; aplicarea 
metodelor şi tehnicilor speciale de formare; marketingul formării; proiectarea programelor de formare; 
organizarea programelor şi stagiilor de formare; evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii 
programelor şi a stagiilor de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor prin S.C. PROFI Serv Group S.R.L. Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Sisteme informatice integrate de gestiune (ERP) – 

instrument modern de conducere al afacerilor” 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului certificatului  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. LASTING System S.R.L. Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 1997-1999 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de economist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

5 

  

Perioada 1992-1999, stagiu de doctorat 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul „Mine, Petrol şi Gaze”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 

  

Perioada 14.10.1996-14.02.1997 
Calificarea / diploma obţinută Atestat de inginer expert în securitate şi mediu minier 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a atestatului. 
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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, Franţa 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 

  

Perioada 1981-1987 
Calificarea / diploma obţinută Inginer 

• 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 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

5 

  

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 
 

C1 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
independent 

Limba engleză  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

Limba rusă  A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare şi de lucru în echipă 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Organizarea de cursuri universitare şi postuniversitare în domeniul proiectării şi închiderii minelor, 
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; organizare conferinţe ştiinţifice. 

• Ca director al departamentului Inginerie minieră, topografie și construcții, mă ocup de rezolvarea 
problemelor specifice acestuia și ducerea la îndeplinire a recomandărilor primite pe cale ierarhică. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Elaborare de studii şi proiecte în următoarele domenii:  proiectarea minelor, exploatarea zăcămintelor 
de substanţe minerale utile în subteran şi la zi, închiderea minelor, geomecanică. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului de programe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access); Limbaje de 
programare: Pascal, Visual Basic; AutoCAD. 

  

Alte competenţe şi aptitudini • Profesor asociat, din 2007 şi până în prezent, la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinău, 
unde, în calitate de conferenţiar universitar am susţinut prelegeri la disciplinele: Exploatări miniere 
subterane şi la zi, Tehnologii de proiectare şi executare a lucrărilor miniere, Proiectarea minelor, 
Închiderea minelor, Explozivi industriali, Tehnica împuşcării în industrie, la specializarea “Ingineria 
şi managementul zăcămintelor, minerit”. 

• Visiting professor la T.U. Bergakademie Freiberg; 
• Visiting professor la T.U. Clausthal. 

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere  
  

  

           Conf.univ.dr.ing.ec. Tudor GOLDAN 
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