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2019 
Auditor în domeniul calităţii conform ISO 9001:2015/Certificat nr. 1/05/19/100/519 din 27.05.2019 
Competenţe de auditarea conformităţii Sistemului de Management al Calităţii cu cerinţele standardi 
internaţional ISO 9001:2015 

TUVKarpat Bucureşti, Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor 

2015 
Manager îmbunătăţire procese, cod COR 242108/ Certificat de absolvire nr. 12390 din 19.01.2016, 
seria K, Nr. 00062800 şi supliment descriptiv al certificatului 
Competenţele aferente standardului ocupaţional (Coordonarea echipei de îmbunătăţire a proceselo 
Organizarea locului de muncă, Identificarea fluxului de valoare şi a factorilor de impact asupra 
performanţelor proceselor, Stabilirea sistemului de indicatori pentru îmbunătăţirea performanţelor 
proceselor, Determinarea planului de îmbunătăţire a proceselor, Luarea deciziilor de aplicare a 
soluţiilor de îmbunătăţire, etc.) 

EXELO TRAINING&DEVELOPMENT, Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor 

2014 
Doctor în Inginerie şi Management/Diploma de doctor seria I, nr. 0004056/nr. 1959/30.04. 2014/0rdi 
Ministrul Educaţiei Naţionale nr. 165 din 07.04.2014 
Titlul tezei: Managementul dezvoltării durabile al unui sistem energetic comunitar - cu referire la 
Valea Jiului 
Universitatea Politehnica Timişoara 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2011 - 2 0 1 2 
Curs postuniversitar - Nivel li, profil Psihopedagogie/ Certificat de absolvire a Departamentului pentr 
pregătirea personalului didactic seria C, nr. 0087608/nr. 1822 din 15.06.2012 
Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor; Proiectarea şi managementul programelor 
educaţionale; Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii; Consiliere şi orientare; 
Sociologia educaţiei; Practica pedagogică în învăţământul liceal, postliceal şi universitar 
Universitatea Politehnica din Timişoara 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2010 -2011 
Curs postuniversitar - Nivel I, profil Psihopedagogie/ Certificat de absolvire a Departamentului pentri 
pregătirea personalului didactic seria C, nr. 0033995/nr. 1785 din 26.10.2011 
Psihologia educaţiei; Fundamentele pedagogiei; Teoria şi metodologia curricumului; Teoria şi 
metodologia instruirii; Teoria şi metodologia evaluării; Didactica specialităţii; Instruire asistată de 
calculator; Managementul clasei de elevi; Practica pedagogică în învăţământul preuniversitar 
obligatoriu 
Universitatea Politehnica din Timişoara 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2010 
Manager proiect,cod COR 241919/Certificat de absolvire seria E, nr. 0038020/nr. 0178 din 
29.10.2010, şi supliment descriptiv al certificatului 
Competenţele aferente standardului ocupaţional (stabilirea cerinţelor de management integrat al 
proiectului, planificarea activităţilor, gestiunea costurilor şi resurselor operaţionale, managementul 
echipei de proiect, managementul comunicării, managementul calităţii proiectului, etc.) 
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EXELO TRAINING&DEVELOPMENT, Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor 

lunie-septembrie 2010 
Bursier ERASMUS 

Bursa ERASMUS, MALTA, firma Paragon Europe 

2008-2010 Specialist în Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă/ Diplomă de Maşter seria I, nr. 0035900 
Bazele legislative ale securităţii şi sănătăţii în muncă; Evaluarea şi gestionarea riscurilor în 
organizaţie; Implementarea şi auditarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii în muncă 
Psihologia muncii; Ergonomie; Organizarea şi conducerea activităţii de sănătate şi securitate în 
muncă în organizaţie; Evaluarea calităţii de securitate a echipamentelor tehnice; Sisteme de 
management integrat calitate-securitate-mediu 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de MINE 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2008-2010 
Specialist în Managementul resurselor umane/ Diplomă de Maşter seria I, nr. 0053146 
Legislaţia muncii; Analiză statistică-demografică; Management şi perfoemanţe manageriale; 
Comportament organizaţional; Managementul schimbării organizaţionale; Sisteme informaţionale din 
domeniul resurselor umane; Ergonomie; Analiza şi evaluarea capitalului uman; Implicaţii umane ale 
reengineeringului managerial; Comunicare şi negociere; Motivarea resurselor umane; Mobilitate 
teritorială; Dezvoltarea durabilă şi ocuparea forţei de muncă; Leadership; Managementul stresului; 
Managementul conflictelor; Managementul securităţii şi sănătăţii angajaţilor 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2009 
Formator de formatori.cod COR 241207/ Certificat de absolvire seria F, nr. 0275495/nr 1418 din 
12.01.2010, şi supliment descriptiv al certificatului 
Competenţele aferente standardului ocupaţional (stimularea comunicării şi a muncii în echipă, 
asigurarea de servicii de consiliere, organizarea şi monitorizarea sesiunilor de formare, evaluarea 
beneficiarilor şi a programelor, proiectarea şi elaborarea cursurilor/stagiilor de formare, etc.) 
S.C. Profi Serv Group SRL Deva, judeţul Hunedoara, Furnizor autorizat de formare profesională a 
adulţilor 
2009 
Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cod COR 226302 /Certificat de absolvire seria 
G, nr. 00058265/nr 2969 din 02.09.2009, şi supliment descriptiv al certificatului 
Competenţele aferente standardului ocupaţional (aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea 
şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă; organizarea activităţii de prevenire şi 
protecţie; promovarea unei culturi pozitive de sănătate şi securitate; stabilirea semnalizărilor de 
securitate şi sănătate; instruirea personalului pe probleme de securitate şi sănătate în muncă; 
prevenirea accidentelor de muncă şi menţinerea stării de sănătate a personalului; monitorizarea 
aspectelor de securitate şi sănătate în muncă, etc.) 

S.C. Work Education, Constanţa, Furnizor autorizat de formare profesională a adulţilor 

2004-2009 
Inginer, specializarea Energetică Industrială/ Diplomă de Inginer seria H, nr. 0028055 
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şi granturi 

Analiză matematică, Mecanică, Programarea calculatoarelor, Bazele electrotehnicii, Bazele 
termodinamicii, Bazele hidraulicii, Electroenergetică, Termoenergetică, Bilanţuri şi balanţe energetic 
Rezistenţa materialelor, Surse regenerabile, Modelare şi simulare 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2004 - 2008 
Economist, specializarea Management, ID/Diplomă de Economist licenţiat, seria A1, nr. 0260853 
Management general; Managementul producţiei; Managementul resurselor umane; Managementul 
aprovizionării şi desfacerii; Marketing; Contabilitate financiară; Informatică, Statistică, Economie; 
Proiecte economice; Analiză economico-financiară 
Universitatea din Petroşani, Facultatea de Ştiinţe 
Instituţie publică de învăţământ superior 
2000-2004 
Absolvent liceu/ Diplomă de bacalaureat şi Atestat Profesional competenţe operare calculator seria 
nr. 0066864 (operator calculator) 
Informatică, Matematică, Fizică, Programare, Operare calculator, Istorie, Geografie, Chimie, Limba 
română, Limba engleză, Limba franceză. 
Liceul de informatică Petroşani, secţia Informatică 

1) Formator pentru ocupaţia de Instalator apă-canal la următoatele module: 
M5 - Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 
M7 - Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară 5. 
"Promovarea măsurilor active de ocupare", Domeniul major de intervenţie 5.2. "Promovarea 
sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane ş 
ocuparea forţei de muncă" 
Titlul proiectului: Dezvoltarea pieţei muncii prin promovarea ocupaţiilor neagricole în mediul rural 
Cod proiect: ID 3930 
Contract nr. POSDRU/13/5.2/S/11 
Coordonator proiect: Prof.univ.dr. Ion DONA din partea solicitantului: Universitatea de Ştiinţe 
Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti în care Universitatea din Petroşani este partener. 
Coordonator partener: Prof.univ.dr. Florian Buşe. Valoare: 14 545 000.00 lei, perioada: 2010-2011 
2) Expert tip C 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritară:: 1. 
Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi societăţii bazate pe cunoaştere 
Domeniul major de intervenţie: 1.2. Calitate în învăţământul superior 
Titlul proiectului: "Modernizarea educaţiei academice prin introducerea unui sistem informatic pent 
managementul universităţilor româneşti (SIMUR)" 
Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti 
Contract nr.: POSDRU/56/1.2./S/31541 
Valoare: 17 230 040,79 lei, perioada 2010-2012. 
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Premii sau alte elemente de 
recunoaştere a contribuţiilor 

stiintifice 

- Premiu UEFISCDI, P1 - Dezvoltarea sistemului naţional de CD, RESURSE UMANE, Premierea 
rezultatelor cercetării - articole PN-III-P1-1.1-PRECISI-2019-39757 pentru lucrarea Economic, 
Energetic, and Environmental Impact Evaluation of the Water Discharge Networks from Mining Works 
Sustainability, 2018; 
-- Premiu lucrare GLOREP 2018, Timişoara,15-17 November 2018; 
- Premiul The BEST PAPER la Conference on Industrial and Manufacturing Technologies, 
Vouliagmeni, Athens, Greece, 2013; 
- Premiul I la Simpozionul ştiinţific studenţesc, Universitatea „1 Decembrie 1918" Alba lulia, 3-4 aprilie 
2009; 
- PREMIULUI II la Sesiunea anuală de comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti cu participare 
internaţională "CERC 2005", Academia Tehnică Militară, Bucureşti, 19-20 mai 2005. 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

înţelegere Vorbire Scriere 

Limba engleză 

Limba franceză 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat 
B 2 Utilizator 

independent 
Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

^ Utilizator 
elementar 

Competenţe şi aptitudini 
organizator ice 

Competenţe şi aptitudini de util izare 
a calculatorului 

Alte competenţe şi aptitudini 

Permis(e) de conducere 

Informaţii suplimentare 

Petroşani, 25.03.2020 

C1 

A2 

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

- Spirit de echipă, dobândit prin experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la 
activităţile presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul universităţii, continuând 
la locurile de muncă; 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale: participări la numeroase manifestări ştiinţifice în medii 
multiculturale; 
- capacitate de comunicare obţinută ca urmare a formării profesionale, a experienţei de consilier de 
vânzări, fiind o persoană deschisă la nou şi comunicativă; 
- dinamic şi empatic 
- Bune aptitudini de organizare, gestionare a timpului dobândite în perioada de experienţă 
organizaţională şi a studiilor de specialitate; 
- gestionare eficientă a echipelor de muncă; 
- bun negociator şi mediator inclusiv pentru contracte externe 
- Utilizare calculator (pachetului Microsoft Office - Word, Power Point, Excel, Vision, Corel Draw, 
utilizare Internet, programare dobândite în cadrul liceului şi universităţii 
- utilizare editoarelor de texte PDF(Adobe Reader şi Foxit Reader); 
- cunoştinţe de utilizare a Internetului 
- Creativ, cu multă imaginaţie, pasionat de grafică pe calculator. 
- Capacitatea de documentare, susţinere şi argumentare a punctelor de vedere proprii sau ale 
specialiştilor, dobândită prin participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice şi obţinerea de premii 
Permis de conducere, categoria B 

- Membru în următoarele organizaţii ştiinţifice: 
Asociaţia Generală a Inginerilor din România, AGIR, 2011; 
Asociaţia Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei, CNR - CME, 2012. 

Ec. dr. ing. IRIMIE SABIN IOAN 
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