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INFORMAŢII PERSONALE Popa Cristian Valentin 
 

 

Str. Popi nr. 1, Oraș Petrila, cod postal 335800, Jud. Hunedoara, România 

+40721265485 

cristianv.popa@yahoo.com 

 

Sexul Masculin | Data naşterii 09 / 10 / 1983| Naţionalitatea Român 

 

 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

 

17/04/2015–11.12.2017 
 
 

01/05/2014 – 17/04/2015 
 
 

01/08/2013 – 01/05/2014 
 
 

03/09/2007 – 01/08/2013 
 
 

Inginer Sistem Informatic Principal 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Petroșani, Str. Timișoarei nr. 2, www.cenhd.ro 

Șef Birou Informatic 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Petroșani, Str. Timișoarei nr. 2, www.cenhd.ro 
 
Analist Programator 
Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Petroșani, Str. Timișoarei nr. 2, www.cenhd.ro 
 
Inginer responsabil aplicatii informatice 
Compania Națională a Huilei S.A. - Petroșani, Str. Timișoarei nr. 2, www.cnh.ro 
 

 
 
 

(2015-2018)  
 
 
 

 (2011-2013)  
 
 
 

(2007-2009) 
 
 
 
 

 (2002-2007) 
 
 
 
 

 (1998-2002) 

Studii doctorale de specialitate (doctorand) 
 
 
Diplomă de licență 
Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine - Specializarea Inginerie Civila - Sesiune Iunie 2013 

 
 
Diplomă de master 
Universitatea din Petroșani, Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrică - Specializarea Sisteme 
Electro-Mecanice Avansate - Sesiunea Iunie 2009 
 
 
Diplomă de licență 
Universitatea din Petroșani, Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică - Specializarea Calculatoare 
- Sesiunea Iunie 2007 
 
 
Diplomă de bacalaureat 
Liceul de Informatică Petroșani - Sesiunea Iunie 2002 
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COMPETENΤE PERSONALE 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1 C1 C1 C2 C2 
  

Franceza B2 B2 B2 B2 B2 
  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare   - comunicare eficientă, capacitate de ascultare activă; 
 - etică profesională; 
 - atitudine pozitivă; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- In perioada 01/05/2014 – 17/04/2015 am ocupat funcția de Șef Birou Informatic, avand în subordine 
3 persoane. 
- spirit de organizare, ordine şi disciplină; 
- capacitate de evaluare; 
- capacitate de analiză şi sinteză; 
- capacitate de decizie şi asumare a responsabilităţii; 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- cunoașterea echipamentelor hard şi soft din dotarea sucursalei; 
- cunoașterea si organizarea bazelor de date specifice aplicaţiilor informatice ale sucursalei; 
 - cunoastereade metode şi tehnici moderne de analiză a sistemelor informaţionale, 
 - autorizare de către ORNISS privind accesul la informaţii clasificate – nivelul „SECRET”; 
- abilităţi de negociere, diplomaţie, toleranţă în lucrul cu angajaţii; 
 - abilităţi de comunicare; 
 - abilităţi de a lucra independent şi în echipă; 
 - discernământ şi capacitate de a rezolva problemele; 
- capacitate de auto-organizare şi punctualitate; 
 - atitudine pozitivă şi abilităţi de a se mobiliza şi de a-i mobiliza pe alţii; 
 - stabilitate psihică, echilibru emoţional, constanţă în atitudini; 
 - rezistenţă la efort şi stres; 
 - preocupare permanentă pentru ridicarea nivelului profesional individual;  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

 

Competenţe informatice   
▪ creare si intretinere aplicatii WEB, website-uri, web development (Visual Studio, C #, CSS, HTML), 

in conexiuni cu baze de date Microsoft Sql Server,folosind comenzi, Select, Insert, Update; 
▪ proiecte interne realizate de-a lungul carierei: 

- aplicatii web, pentru introducerea si actualizarea dinamica a declaratiilor de avere ale conducerii 
si a membrilor C.A., precum si adaugarea si modificarea functiilor de conducere din cadrul 
Companiei si a subunitatilor; 

- pentru introducerea, actualizarea si afisarea stocurilor de materiale ale Companiei; 
- pentru introducerea, actualizarea si derularea contractelor si a comenzilor din cadrul birourilor 

de achizitii publice; 
- pentru actualizarea legitimatiilor de serviciu, a pozelor angajatilor si a datelor personale ale 

acestora; 
- realizare si intretinere pagina interna „intranet”, pagini de prezentare ale Companiei, ale 

laboratorului de mediu, statiei de salvare miniera, a sindicatului reprezentativ, pagina de 
prezentare a biroului de relatii cu publicul, buletin informativ, revista presei, pagina de 
prezentare a Societatii Nationale Inchideri Mine V.J. si al Minvest S.A. Deva. 

- intretinere aplicatie pontaj electronic (Cardax), aplicatie privind diagrama de activitate a 
Companiei prin introducerea, actualizarea si afisarea unui raport cu privire la productia zilnica 
de carbune; 

▪ realizare si intreținere baze de date Microsoft Sql Server,  
▪ abilități și creație în design, Adobe PhotoImpact, Adobe Photoshop, Corel Draw; 
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 
▪ o bună cunoaştere a intregii retele informatice a S.C.E.H. S.A. 
▪ administrare si intreținere server Linux, Windows Server, router/switch CISCO din dotare;.  
▪ o buna cunoastere a terminologiei medicale; experienta avansata in administrare si utilizare a 

aplicatiei SIUI, destinata cabinetelor de medicina de familie; 
 

Alte competenţe  - un bun organizator; 
- obiectivitate, imparţialitate, implicare; 
- corectitudine, flexibilitate, deschidere; 

Permis de conducere  Categoria permisului de conducere:B 

Publicaţii 
Prezentări 

Proiecte 
Conferinţe 

 
 
 

Seminarii 
 
 

Distincţii 
Afilieri 

Referinţe 
Anexe   

17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2017 (27 Iunie – 6 Iulie 2017) 
Albena, Bulgaria 
16thInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference (28 Iunie-7 Iulie 2016),  
Albena, Bulgaria. 
 
Saint-Petersburg Mining University -  International Forum-Contest of Young Researches 
TOPICAL ISSUES OF RATIONAL USE OF NATURAL RESOURCES (20-22 Aprilie 2016). 
 
IT Congress 2014 - Timisoara  
 
 
Perfectionare in MANAGEMENTUL RISCULUI CONFORM O.M.F.P. NR. 946/2005 DIN 12.06.2012 
Certificare FORMENERG NR. 004299 / 12.09.2008, It67 – Realizarea site-urilor web. 
 

Copie a diplomelor de licenta / master / certificari 


