Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă

Kiss Ramona-Elena
Str. Bazinului nr.2 ,Loc. Petroşani ,Jud.Hunedoara ,cod postal 332020

Telefon
E-mai

Mobil:
ramonakiss2008@yahoo.com

Naţionalitate

maghiară, cetătean român

Data naşterii

23.iunie.1975

Sex

0767372 636

Feminin

Experienţa profesională
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
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Mai 2011-Sepembrie 2011
Inginer Topograf
"Reabilitarea DN 66, contract 4R1, Petroşani – Baru Mare, km 131÷km154".
Efectuarea de măsurători topografice,prelucrarea măsurătorilor topografice din teren folosind
software Cad şi coordonarea echipelor pe teren.
SC TOPO DEEA SRL , Str.Mihai Viteazu nr.1 Negresti-Oaş,Jud.Satu-Mare
Construcţii
Decembrie. 2007-Ianuarie 2011
Inginer Topograf, Compartiment:Exploatare lucrări/Patrimoniu şi Cadastrul Apelor
Sarcini de cadastru apelor, patrimoniu şi topo-geodezice,
Activitatea de patrimoniu şi cadastru, Verifică şi întreţine axul cadastral al cursurilor de apă (borne
CSA); Evidenţa cadastrală pentru fondul unitar naţional de date de gospodărire a apelor şi
introducerea în program Mobius, Hydromap-Wims; Asigură asistenţă tehnică de specialitate
(topografie şi cadastru) la lucrările pe cursurile de apă şi la obiectivele legate de acestea ce se
execută în cadrul S.H.Petroşani. Execută măsurători topografice la: albii, îndiguri, ziduri de sprijin sau
alte lucrări din administrare; Prelucrarea măsurătorilor topografice din teren folosind software Cad;
Calcule de volume la lucrările de decolmatare sau regularizare a cursurilor de apă;
Verificări periodice pe teren împreună cu deţinătorii a obiectivelor ce au legătură cu apele (poduri,
conducte, linii electrice şi de telecomunicaţii şi altele) ,întocmeşte procesul de verbal de constatare
control şi când este cazul formulează măsurile de remediere conform: Legii Apelor nr.107/1996
modificată şi completată cu Legea 310/2004,Legea 112/2006, Ordinului MMGA nr.1276/2005.
Raportează periodic (trimestrial şi anual ) activitatea de patrimoniu şi cadastru.
Evidenţa documentelor patrimoniului din administrare.
Administraţia Naţională Apele Române-Administraţia Bazinală de Apă Jiu Craiova– SH Petroşani
Str.Nicolae Romanescu nr.54/200738 Craiova,Jud.Dolj.
Gospodărirea apelor
Septembrie 2004-Decembrie 2007
Inginer Topograf, Funcţionar Documentare
Măsurători de teren , prelucrarea datelor ,calcule de specialitate ,întocmirea părţilor scrise şi desenate
la proiectele la care am participat, obţinerea avizelor necesare .
S.C. Institutul de Cercetări şi proiectări Miniere SA Petroşani, Str.Mihai Viteazu nr.3.
Cercetare,Proiectare.
Septembrie 1994- iunie1998
Mecanic Maşini şi Utilaje de Mină
S.C. Umirom SA Petroşani, Str.1 Decembrie 1918 nr.1,332031 Petroşani.
Producerea de utilaj minier şi construcţii metalice.
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2013- 2017
Studii de Doctorat
cercetare şi învăţământ superior
Universitatea din Petroşani, Şcoala Doctorală Domeniul de Doctorat Mine, Petrol şi Gaze, Str.
Universităţii 20, 332006 Petroşani (România)
„Cercetări privind utilizarea sistemelor informatice geografice în minerit”.
Octombrie 2010- Iulie 2012
Master/Diplomă de Master, Specializarea : Topografie minieră informatizată şi cadastru.
Universitatea din Petroşani – Facultatea de Mine
Octombrie 2001- Iunie 2004
Inginer Diplomat
Topografie Minieră
Universitatea din Petroşani – Facultatea de Mine
2003 (6 săptămâni)
Certificat de absolvire curs postuniversitar de perfecţionare Tehnici şi tehnologii moderne în lucrările
de topografie minieră şi cadastru.
Universitatea din Petroşani, Str.Universitatii 20, 332006 Petroşani, jud.Hunedoara.
1994-1997
Diplomă de Bacalaureat
Liceul Industrial Miner, Petroşani.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limbi străină cunoscute

Vorbire

Scriere

Limba

Engleză

Utilizator independent

Utilizator elementar

Mediu

Limba

Franceză

Începător

Începător

Începător

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice

Înţelegere

Pasionată de muncă, corectă,ordonată, spirit de echipă, rezistentă la stres şi efort prelungit.
Sociabilă, comunicativă,curaj în asumarea răspunderii.
Planificarea activităţilor curente de cadastru şi topografie; Planificarea şi coordonarea activităţii
topografice pe teren cu echipe; Planificarea şi efectuarea controalelor pe teren cu beneficiarii.
Lucrul cu staţii totale (TRIMBLE, LEICA), Lucrul cu receptoare GPS, abilităţi de obţinere şi prelucrare
informaţii ştiinţifice.

Competenţe şi aptitudini de utilizare Autocad, ZwCad, Toposys, Topo- online, GeoTool, Microsoft Office,Generare cp, ArcGis 9.3, 10.2.2.,
a calculatorului Global Mapper, Surfer. Aplicaţii de cadastrul apelor : Mobius ,Hydromap-Wims.
Alte competenţe şi aptitudini

Permis de conducere
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Persoana fizică autorizată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară categoria B, în
domeniul Cadastrului, geodeziei şi cartografiei, seria RO-HD-F, Nr.0149/09.11.2012.
Absolvent Modulul Pedagogic-Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic Universitatea
din Petroşani.
Certificat de Absolvire Comunicare în Limba Engleză – emis de Ministerul Munci, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale seria I nr.00017648.
Şcoală Postliceală Comercială - Asistent Manager curs 2 ani.
Categoria B.
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
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Informaţii suplimentare
Anexe
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Elaborare, susţinere şi publicare a 8 lucrări ştiinţifice ca Autor şi coautor.
La cerere.
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