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INFORMAŢII PERSONALE Suciu (Pupăză) Cristina 
 

  

  

        

 Cristina suciu27@yahoo.com 
 

Sexul Feminin | Data naşterii 27/02/1990 | Naţionalitatea Română 

 
 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

Septembrie 2021-Prezent Secretară cu studii superioare la Colegiul Terțiar Non Universitar 
Universitatea din Petroșani 

 întocmirea, actualizarea şi gestionarea bazelor de date; 
 întocmirea şi transmiterea situaţiilor statistice şi a celorlalte categorii de documente solicitate 

de către autorităţi, precum şi a corespondenţei unităţii; 
 înscrierea copiilor/elevilor pe baza dosarelor personale, păstrarea, organizarea şi 

actualizarea permanentă a evidenţei acestora şi rezolvarea problemelor privind mişcarea 
elevilor, în baza hotărârilor consiliului de administraţie; 

  rezolvarea problemelor specifice pregătirii şi desfăşurării examenelor şi evaluărilor 
naţionale, ale examenelor de admitere şi de ocupare a posturilor vacante, conform 
atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare sau de fişa postului; 

 procurarea, completarea, eliberarea şi evidenţa actelor de studii şi a documentelor şcolare, 
în conformitate cu prevederile regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii şi al 
documentelor de evidenţă şcolară în învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al 
ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 

 
Mai 2014- Decembrie 2017 Inspector Resurse Umane 

 
Gerom International S.A. localitatea (Str. 1 Decembrie, nr. 1, www.gerom.com) 

  Asigurarea unei bune evidente a contractelor individuale de munca si a carnetelor de 
munca. 

 Gestionarea dosarelor personale ale angajatilor. 
 Organizarea si derularea operatiunilor de evidenta a personalului si de salarizare in cadrul 

firmei. 
 Intocmirea dosarelor de pensionare. 

Septembrie 2016-prezent 
Domeniul 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

Studii doctorale  
Inginerie Industrială 
Universitatea din Petroșani (România) 
Str. Universității nr. 20 

Octombrie 2013- Iulie 2015 Studii Universitare de Master 
Specializarea Managementul Resurselor Umane 

Numele și tipul instituției de 
învățământ 

Universitatea din Petroșani (România) 
Str. Universității nr. 20 

Principalele discipline studiate  Managemntul resurselor umane 
  Managemntul afacerii 
  Economie, 
 Managemntul strategic 

Diploma obtinută Titlul de MASTER în domeniul MANAGEMENT 
Octombrie 2013- Iulie 2015  

Specializare Departamentul pentru pregătirea personalului didactic NIVEL II 
Numele și tipul instituției de Universitatea din Petroșani (România) 








