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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  
Nume / Prenume FAUR, Florin, Gheorghe  

Adresă Petroşani, România 
Telefon Mobil: 0724461601 

E-mail(uri) faurfloring@yahoo.com 
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 19.11.1981 
Sex Masculin 

  

Locul de muncă / Domeniul ocupaţional Universitatea din Petroşani / Ingineria şi protecţia mediului 
Experienţa profesională  

Perioada 2005 - 2009 
Funcţia sau postul ocupat Asistent cercetare doctorand inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică 
Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, cod poştal 332000, Petroşani, România 

   Tel: 0040-254-542581 - Fax: 0040-254-543491, Website: http://www.upet.ro 
Catedra    Ingineria Mediului şi Geologie 

Perioada 2009 – 2011 
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat - Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică, predare ore de seminar, laborator şi proiect, coordonare studenţi 
Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, cod poştal 332000, Petroşani, România 

   Tel: 0040-254-542581 - Fax: 0040-254-543491, Website: http://www.upet.ro 
Catedra    Ingineria Mediului şi Geologie 

Perioada 2011 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Cercetare ştiinţifică, predare ore de seminar, laborator şi proiect, coordonare studenţi 
Numele şi adresa angajatorului    Universitatea din Petroşani, Str. Universităţii, nr. 20, cod poştal 332000, Petroşani, România 

   Tel: 0040-254-542581 - Fax: 0040-254-543491, Website: http://www.upet.ro 
Departamentul    Management, Ingineria Mediului şi Geologie 

  

Educaţie şi formare  
Perioada 1996 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Bacalaureat, Atestat profesional „Electronist automatizări miniere” 
Disciplinele principale studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
- electrotehnică; 
- componente electrice; 
- măsurări electrice şi electronice; 
- echipamente electrice; 
- desen tehnic. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Grup Şcolar Industrial Minier Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 
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Perioada 2000 – 2005 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer 

Domeniul: Ingineria Mediului 
Specializarea: Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

- geologie inginerească; 
- metode şi aparate de măsură şi control a calităţii mediului; 
- gospodărirea apelor de suprafaţă şi din subteran; 
- reabilitare ecologică; 
- utilizarea spaţiilor subterane; 
- impactul activităţilor antropice asupra mediului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani – Facultatea de Mine (universitate de stat acreditată) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 2005 - 2007 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă Master 

Domeniul: Ingineria Mediului 
Specializarea: Evaluarea Impactului Antropic şi Reconstrucţia Ecologică a Zonelor Afectate 

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

- ecologie şi ecotoxicologie; 
- legislaţia în domeniul mediului; 
- impactul activităţilor antropice asupra mediului; 
- reabilitarea şi recultivarea terenurilor; 
- managementul deşeurilor; 
- monitorizarea mediului. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani – Facultatea de Mine (universitate de stat acreditată) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

Perioada 2005 - 2009 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 

Domeniul fundamental: Ştiinţe Inginereşti 
Domeniul de doctorat: Mine, Petrol şi Gaze  

Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Titlul Tezei: Elaborarea unui sistem de monitorizare a mediului în Valea Jiului 
(monitorizarea calităţii factorilor de mediu în zone afectate de activităţi preponderent miniere) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani – Facultatea de Mine (universitate de stat acreditată) 
Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

Perioada Ianuarie – Februarie 2004 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a programului „Dezvoltare Antreprenorială” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a 
Zonelor Miniere, program finanţat de Banca Mondială 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

Perioada Ianuarie – Martie 2009 
Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare - Manager proiect 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Comunicare interpersonala, Coordonarea muncii in echipa, Stabilirea scopului proiectului, 
Planificarea activităţilor, Realizarea procedurii de achiziţii, Managementul riscurilor, 
Managementul echipei, Managementul calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului si Ministerul Muncii, Familiei si Egalităţii de Şanse 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

Perioada Ianuarie – Februarie 2012 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite 

Operator procesare text şi imagine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 4 

Aptitudini şi competenţe personale    

Limba(i) maternă(e) Română 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B2 Utilizator 
independent 

Limba franceză A1 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, creativitate, iniţiativă, om de echipa, capacitate de autocontrol, organizat, 
dinamism, seriozitate, abilitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă în coordonarea echipei şi organizare. 
2007 coordonare studenţi ai Universităţii din Petroşani pe perioada efectuării unui stagiu de 
pregătire practică la Institutul Politehnic din Harkov, Ucraina şi responsabil de organizarea 
programului de practică, în România, a unui grup de 8 studenţi şi 2 coordonatori ai institutului 
sus amintit în baza unui acord privind schimbul de experienţă semnat între cele două instituţii. 
Membru în comitetul de organizare al unor simpozioane naţionale între 2008 şi 2015. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Utilizarea unor aparate şi echipamente destinate controlului calităţii mediului, analize chimice 
şi geotehnice de laborator. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

MS Windows, MS Office, AutoCAD, Slide 

  

Alte competenţe şi aptitudini 2008 (12 săptămâni) bursă L.L.P. (Lifelong Learning Programe) - componenta ERASMUS, în 
Birmingham, Marea Britanie; 

   colaborator contracte de cercetare nr. 3892/2008 şi 18/2011 încheiate cu S.C. Cuprumin S.A. 
Abrud; 
    membru în cadrul echipei de cercetare Grant Agreement No. RFCR-CT-2015-00003 - Bucket 
wheel excavators operating under difficult mining conditions including unmineable inclusions and 
geological structures with excessive mining resistance (BEWEXMIN) - European Commission - 
Research Fund for Coal and Steel; 
   lucrări ştiinţifice (4 articole şi 13 proceedings-uri ISI şi 13 indexate BDI); 
   2 manuale de specialitate; 
   participare la simpozioane ştiinţifice naţionale şi internaţionale; 
   organizarea unor manifestării ştiinţifice la nivel naţional; 
   coordonare lucrări de licenţă şi ştiinţifice studenţeşti. 

  

Informaţii suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe Copii la cerere după: Diploma de inginer, Diploma de master, Diploma de doctor, Diploma de 
bacalaureat, Atestat profesional, Certificat  absolvire Dezvoltare Antreprenorială, Manager 
Proiect, Operator procesare text şi imagine, Certificat de excelenţă, Lista de lucrări 

 
 

Petroşani,            Semnătura, 
 03.01.2018    

 
 


