
 
Informații personale Eugen Traistă 

 

 

  a, Romania 

 +  

eugen_traista@yahoo.com 

  Gen  B     Data naşterii 09 Aprilie 1960     Cetăţenia Română 

  

Locul de muncă vizat/ 
 Aria ocupaţională 

 Conferențiar universitar 

Experienţa profesională 

Perioada  Octombrie 2001 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar universitar 

Principalele activităţi și 
responsabilităţi 

 - Predare, seminarizare şi examinare; 
- Coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie; 
- Consultaţii la specializările cu activitate de predare pentru forma de licenţă şi de master; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru disciplinele din statul de funcţiuni aferent postului; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru alte activităţi în interesul învăţământului; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru elaborarea şi publicarea lucrărilor de specialitate; 
- Conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;  
- Desfăşurarea activităților de evaluare;  
- Îndrumarea cercurilor științifice studențești;  
- Pregătirea sesiunilor științifice  
- Coordonarea procesului de realizare a obiectivelor adoptate de Universitate şi Facultatea de Mine 

(conform procedurilor existente si formularelor de evaluare si autoevaluare); 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea din Petroșani, str. Institutului, nr 2, Petroșani, jud. Hunedoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  Octombrie 1993 - Octombrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat  Șef lucrări 

Principalele activităţi și 
responsabilităţi 

 - Predare, seminarizare şi examinare; 
- Coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie; 
- Consultaţii la specializările cu activitate de predare pentru forma de licenţă şi de master; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru disciplinele din statul de funcţiuni aferent postului; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru alte activităţi în interesul învăţământului; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru elaborarea şi publicarea lucrărilor de specialitate; 
- Conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;  
- Desfăşurarea activităților de evaluare;  
- Îndrumarea cercurilor științifice studențești;  
- Pregătirea sesiunilor științifice  
- Coordonarea procesului de realizare a obiectivelor adoptate de Universitate şi Facultatea de Mine 

(conform procedurilor existente si formularelor de evaluare si autoevaluare); 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea din Petroșani, str. Institutului, nr 2, Petroșani, jud. Hunedoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  Decembrie 1989 - Octombrie 1993 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Principalele activităţi și 
responsabilităţi 

 - Predare, seminarizare şi examinare; 
- Coordonarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie; 
- Consultaţii la specializările cu activitate de predare pentru forma de licenţă şi de master; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru disciplinele din statul de funcţiuni aferent postului; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru alte activităţi în interesul învăţământului; 
- Pregătirea metodică şi ştiinţifică pentru elaborarea şi publicarea lucrărilor de specialitate; 
- Conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;  
- Desfăşurarea activităților de evaluare;  
- Îndrumarea cercurilor științifice studențești;  
- Pregătirea sesiunilor științifice  
- Coordonarea procesului de realizare a obiectivelor adoptate de Universitate şi Facultatea de Mine 



(conform procedurilor existente si formularelor de evaluare si autoevaluare); 

Numele și adresa angajatorului   Universitatea din Petroșani, str. Institutului, nr 2, Petroșani, jud. Hunedoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Învățământ superior 

Perioada  Decembrie 1987 – Decembrie 1989  

Funcţia sau postul ocupat  Inginer tehnolog 

Principalele activităţi și 
responsabilităţi 

 - Supreveghere tehnologică 
- Controlul calității 
- Stabilirea consumurilor specifice 
- Urmărirea indicatorilor tehnologici 

Numele și adresa angajatorului   Intreprinderea de Preparare a Cărbunelui Valea Jiului, Petroșani, jud. Hunedoara, România  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Minier 

Perioada  Noiembrie 1985 – Decembrie 1987 

Funcţia sau postul ocupat  Inginer tehnolog 

Principalele activităţi și 
responsabilităţi 

 - Supraveghere activitate construcții – montaj 
- Teste tehnologice modul schimb izotopic 
- Punere în funcțiune modul schimb izotopic 
- Coordonare funcționare instalație schimb izotopic 

   

Numele și adresa angajatorului   Combinatul Chimic Drobeta, Drobeta Turnu-Severin, sat Halânga, Jud Mehedinți, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Formare profesională 

Educaţie şi formare 

 

Perioada  1980-1985  

Calificarea / diploma obținuta  Inginer chimist  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Tehnologie chimică anorganică 

Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Institutul Politehnic Traian Vuia Timișoara, Facultatea de Tehnologie Chimică 

   

Perioada  aprilie 1997 -iunie 1997 

Calificarea / diploma obținuta  Evaluarea impactului de mediu 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Evaluarea impactului de mediu 

Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Oxford Brookes University, Oxford, Marea Britanie 

   

Perioada  Iunie 1998 

Calificarea / diploma obținuta  Cromatografie în faza lichidă HPLC 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Operator Cromatografie în faza lichidă HPLC;  

Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ecole de Mines Ales, Franța 

   

Perioada  Ianuarie 1992 – iulie 1998 

Calificarea / diploma obținuta  Doctor în științe inginerești, profilul mine. petrol, gaze 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Prepararea substanțelor minerale utile 

Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Universitatea din Petroșani, str. Institutului, nr 2, Petroșani, jud. Hunedoara, România 

   

Perioada  Octombrie 2001 

Calificarea / diploma obținuta  Design comunitar 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Reabilitarea zonelor monoindustriale 



Numele și tipul instituției de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 West Virginia University, Morgantown. Virginia de Vest, Statele Unite ale Americii 

   

Limba maternă  română 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  
Comprehensiune 

Vorbit Scris 

 Nivel european   Abilitați de ascultare Abilitați de citire Interacțiune Exprimare 

Engleză 
 

4 5 5 4 5 

Franceză 
 

3 4 3 2 2 

 

Competențe și abilitați sociale  - abilităţi de relaţionare şi comunicare; 
- bune abilităţi în mediu multicultural; 

- iniţiativă; 

- abilităţi de mediere şi negociere. 

Competențe și aptitudini organizatorice  - capacitate de organizare şi coordonare; 
- capacitate de îndrumare şi control; 
- orientare spre rezultate; 

- organizarea eficientă a timpului; 

- adaptabilitate și capacitate de lucru în conditii de stress. 
 

Competențe și cunoștințe de utilizare 
a calculatorului 

 - foarte bune abilităţi în MS Word, Excel 

 
Alte competențe și aptitudini  - capacitate de analiză şi sinteză; 

- competenţe profesionale în programarea, monitorizarea şi evaluarea intervențiilor finanțate prin 
Fonduri Structurale. 

 
Permis de conducere   

 

Informații suplimentare 

 Alte cursuri de formare  

• mai 1996  Specializare Evaluarea Impactului asupra Mediului, VSB University, Ostrava, Republica Cehă 

• iunie 1999  Specializare cromatografie HPLC, Ecole de Mine Ales, Franta 

• octombrie 2001  Specializare Evaluarea Impactului asupra Mediului și design comunitar, West Virginia 
University, Morgantown, Virginia de Vest, SUA 
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