
  

 

CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAŢII PERSONALE  

  

Nume  CIOCLEA DORU 

Adresă(e) 1 Decembrie 1918 , 332030 ,  Petrosani , Romania 

Telefon(oane) Fix:0254 541 621 Mobil:072 720 0779 

Fax(uri) 0254 546 277 

E-mail(uri)  

Naţionalitate(-tăţi) doru.cioclea@insemex.ro 

Data naşterii 13.04.1962 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada (de la – până la)  1988 – până in prezent                                

Numele şi adresa angajatorului  INSEMEX Petroșani , str. Gral. V. Milea nr. 32 – 34 Petroșani județul 

Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Cercetare -  Dezvoltare 

Funcţia sau postul ocupat - SEF GRUP AVIZARE DOCUMENTATII INCHIDERE OBIECTIVE 

MINIERE (GADTIOM) : 1998 -11.05.2001 

 -  ADJUNCT  SEF GRUP AVIZARE DOCUMENTATII INCHIDERE 

OBIECTIVE MINIERE (GADTIOM) :22.05. 2001 – 28.08.2009               

 -  SEF GRUP AVIZARE DOCUMENTATII INCHIDERE OBIECTIVE 

MINIERE(GADTIOM) : 14.08.2009 - PREZENT 

 -  ADJUNCT ŞEF LABORATOR SECURITATEA RESURSELOR 

MINERALE (LSRM) : 16.07.2004 – 01.10. 2004. 

 - ADJUNCT ŞEF LABORATOR AERAJ SI VENTILATIE 

INDUSTRIALA (LAVI) : 01.10.2004 – 01.04.2010 

 - ADJUNCT ŞEF LABORATOR INCERCARI DE MEDIU (LIM) : 

07.12.2007 – 24.09.2012 

 -  SEF GRUP VERIFICARE INSTALATII DE VENTILATIE (GVIV) : 

28.08.2007 – PREZENT 

 -  SEF LABORATOR SECURITATE MINIERA SI VENTILATIE 

INDUSTRIALA :03.05.2010 – 13.01.2020. 

 -  MEMBRU ÎN COMITETUL DIRECTOR AL INCD INSEMEX 

PETROȘANI 2014- PREZENT 

 -  SEF DEPARTAMENT SECURITATE RESURSE MINERALE 

:19.12.2017 – PREZENT     



Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

- Am activat in cadrul laboratorului in cadrul laboratorului Securitate 

Resurse Minerale – domeniul de activitate – focuri si incendii subterane; 

- Activez in cadrul laboratorului Aeraj si Ventilatie Industriala – domeniul 

de activitate – ventilatie miniera si industriala; 

- Activez in cadrul Departamentului Securitatea Resurselor Minerale; 

- Activez in cadrul laboratorului Incercari de Mediu - domeniul de 

activitate -  incercari parametrii de mediu prin laboratoarele specializate; 

- Activez in cadrul GADTIOM - domeniul de activitate – evaluare si 

avizarea  documentatiilor de inchidere; 

- Activez in cadrul GVIV - domeniul de activitate – evaluarea si 

verificarea instalatiilor de ventilatie industriala care functioneaza in medii 

potential explozive si / sau toxice; 

  

Perioada (de la – până la)      1982 - 1988                            

Numele şi adresa angajatorului  E. M. Dilja Petrosani Hunedoara. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Exploatarea subterana a huilei. 

Funcţia sau postul ocupat Muncitor – electrician si miner. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Am activat  in cadrul Sectorului V Investitii  in vederea executarii 

sarcinilor de munca repartizate. 

  

Perioada (de la – până la)       1980 - 1982                           

Numele şi adresa angajatorului  E. M. Rosia Pesteana , Rosia Jiu , Gorj. 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Exploatarea la suprafata a lignitului. 

Funcţia sau postul ocupat Muncitor – electrician. 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

Am activat  in cadrul Carierelor Pesteana Nord si Rosia , in vederea 

executarii sarcinilor de munca repartizate. 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada (de la – până la) a) 12 – 16 Mai 2008; 

b) 6 -8 Decembrie 2005; 

c) Iulie - Septembrie 2005; 

d) 13 -  18 August 2005;  

e) 3 – 8 Iulie 2005; 

f) Noiembrie 2003 – Februarie 2004; 

g) Octombrie 2004; 

h) Octombrie 2003; 

i) Noiembrie 2000 –februarie 2001; 

j) 1997 – 2001; 

k) 1982 1988 ; 



Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ şi al organizaţiei 

profesionale prin care s-a realizat 

formarea profesională  

a) RENAR Bucuresti; 

b) TAIEX Bruxelles; 

c) Universitatea de vest Timisoara; 

d) Centrul de pregatire pentru personalul din industrie, Busteni; 

e) Centrul de pregatire pentru personalul din industrie, Busteni; 

f) Universitatea din Petrosani; 

g) Universitatea din Ostrava - Cehia; 

h) Universitatea din Miscolc - Ungaria; 

i) Banca Mondiala si sustinut de firma R.J.B. si S.R.K. din Anglia; 

j) Universitatea din Petrosani; 

k) Universitatea din Petrosani; 

 

Domeniul studiat / aptitudini 

ocupaţionale 
a) Formare auditori interni pentru laboratoare comform SR EN 

ISO/CEI 17025:2005 respectiv SR EN ISO/CEI 19011:2003; 

b) Implementarea legislaţiei europene în domeniul minier; 

c) Dezvoltarea capacitatii manageriale de accesare si utilizare a 

surselor de  finantare prin aplicarea managementului de proiect; 

d) Specialist asistenta tehnică – diriginte de santier pentru lucrari 

miniere  -  inchideri mine; 

e) Managementul Exploatărilor Miniere; 

f) Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale; 

g) Perfectionare în domeniul combustiilor spontane; 

h) Perfectionare în domeniul combustiilor spontane; 

i) Curs pregatire inchideri mine; 

j) Prevenirea si combaterea combustiilor spontane; 

k) Exploatari miniere subterane. 

Tipul calificării / diploma obţinută a) Instruire / Certificat; 

b) Instruire / - ; 

c) Curs postuniversitar / Diploma; 

d) Curs perfectionare / Diploma; 

e) Curs perfectionare / Diploma; 

f) Curs postuniversitar / Diploma; 

g) Stagiu de perfectionare / - ; 

h) Stagiu de perfectionare / - ; 

i) Stagiu de perfectionare / - ; 

j) Studii doctorale / Diploma ; 

k) Studii universitare / Diploma. 

 

Nivelul de clasificarea formei de 

instruire/ învăţământ în sistemul  

naţional sau internaţional 

 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

dobândite în cursul vieţii şi carierei dar 

care nu sunt recunoscute neapărat printr-

un certificat sau diplomă 

 

  

Limba(ile) maternă(e) Romînă 



Limba(ile) străină(e) cunoscută(e) (Enumeraţi limbile cunoscute şi indicaţi nivelul: excelent, bine, 

satisfăcător) 
 

Engleza Fraanceza Germana Etc. 

abilitatea de a citi Bine                             excelent                     excelent 

  abilitatea de a scrie Bine                              bine                           bine 

abilitatea de a vorbi Bine                              bine                            satisfacator 

  

Aptitudini şi competenţe artistice 

Muzică, desen, literatură etc. 

Facultativ 

Aptitudini şi competenţe şi 

sociale 

Locuiţi şi munciţi cu alte persoane, 

într-un mediu multicultural, ocupaţi o 

poziţie în care comunicarea este 

importantă sau desfăşuraţi o activitate 

în care munca de echipă este esenţială. 

(de exemplul cultură, sport etc.) 

Bun comunicator , abilități de a lucra in echipa. 

Aptitudini şi competenţe 

organizatorice 

De exemplu coordonaţi sau conduceţi 

activitatea altor persoane, proiecte şi 

gestionaţi bugete; la locul de muncă în 

acţiuni voluntare ( de exemplu în 

domenii culturale sau sportive) sau la 

domiciliu. 

Bun organizator, aptitudine dobândită in 34 de ani de activitate 

profesionala.  

Aptitudini şi competenţe tehnice 

(utilizare calculator, anumite tipuri de 

echipamente, maşini etc.) 

- Utilizare calculator – aptitudine dobândita individual; 

- Utilizare programe specializate de ventilație , echipamente 

periferice precum si aparatura de măsura si control 

specializata – sarcina de serviciu. 

Permis(e) de conducere      - 

Alte aptitudini şi competenţe 

Competenţe care nu au mai fost 

menţionate anterior 

Aptitudini si abilități de creație native precum si dobândite prin studiu 

individual extraprofesional 

Informaţii suplimentare Am participat la rezolvarea a 590 obiective de cercetare in calitate de 

responsabil sau colaborator; Am participat la efectuarea a 41 de expertize 

tehnice de specialitate. 

Am publicat 220 articole in reviste de specialitate din țară și străinătate; 

Am participat la elaborarea a 217 de articole susținute la Conferințe 

naționale si internaționale; 

Am obținut 10 brevete de invenție și am înaintat către OSIM alte 23 cereri 

de brevet; Am obținut 64 de premii la Saloane de Inventică organizate în 

țară și străinătate; 

Am publicat 13 cărți in calitate de autor sau coautor. 

Anexe  

  

2020   dr. ing. DORU CIOCLEA 

 


