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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume HERBEI ROXANA CLAUDIA  

Adresă(e) Str. Gen. V. Milea, bl. 28, ap. 28, cod. 332029, loc. Petrosani, jud. Hunedoara 

Telefon(oane) 0726291092   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) red_rose_ro2000@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

  

Data naşterii 6 octombrie 1977 

  

Sex Feminin   

  

Experienţa profesională 
 
                                                 Perioada 
 
                      Funcţia sau postul ocupat 
 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 
Martie 2015 – prezent 
 
Sef lucrari - – Departamentul de Inginerie Miniera, Topografie si Constructii 
 
Predarea seminariilor si cursurilor  de Evaluare proprietatilor imobiliare, Desen tehnic si infografica si 
Intocmirea si redactarea hartilor, Cadastru si Topografie si cadastru pentru studenţii din cadrul 
Facultăţii de Mine, specializările: Topografie, Constructii miniere, Ingineria Mediului, Ingineria securitatii 
muncii, Inginerie economica in constructie. 
 
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 
 
Educatie si invatamant universitar 

Perioada Martie 2008 – prezent 

                         Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar – Departamentul de Inginerie Miniera, Topografie si Constructii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predarea seminariilor de Evaluare proprietatilor imobiliare, Trasarea constructiilor, Cartografie 
matematica, Topografie generala, Urmarirea comportarii terenurilor si constructiilor si Cadastru pentru 
studenţii din cadrul Facultăţii de Mine, specializările: Topografie, Constructii miniere si Ingineria 
Mediului. 
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                Numele şi adresa angajatorului 
  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 
 
Educatie si invatamant universitar 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
                 Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
             
 
             Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Martie 2006 – martie 2008 
Preparator universitar – Catedra de Topografie si Constructii 
Predarea seminariilor de Evaluare proprietatilor imobiliare, Desen topografic, Cartografie matematica si 
Cadastru funciar pentru studenţii din cadrul Facultăţii de Mine si a Colegiului Universitar Tehnic si de 
Administraţie. 
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 
 
Educatie si invatamant universitar 
 
Septembrie 2005 – Martie 2006 
Invatator 

 Predarea cunostiintelor primare elevilor clasei a III a. 

 Realizarea planurilor de lecţie pentru fiecare ora si predarea acestora superiorilor. 
Realizarea planurilor semestriale si predarea acestora superiorilor. 
Educatie si invatamant preuniversitar 
 
Septembrie 2004 – Spetembrie 2005 
Inginer Topograf 

 Realizarea contabilităţii primare in cadrul firmei. 

 Realizarea documentaţiilor topografice pentru obţinerea certificatelor de urbanism. 

 Realizarea documentaţiilor topografice pentru întabularea terenurilor. 
Realizarea evaluărilor imobiliare. 
SC TOPOPET SA PETROSANI 
Servicii de topografie 
 
Iulie 2001 – Septembrie 2004 
Traducător –Unitatea de Implementare a Proiectelor (cu finanţare externa) 

 Traducerea tuturor documentelor (trimise sau primite) care se ocupa de programele in curs si 
traducerea tuturor facturilor primite. 

 Participarea la şedinţele si raportările lunare pentru realizarea traducerii discuţiilor dintre investitorii 
străini si beneficiarii români precum si realizarea minutelor acestor şedinţe. 

 Traducerea rapoartelor trimestriale referitoare la evoluţia lucrărilor. 

 Păstrarea evidentei documentelor (primite/ trimise); întocmirea rapoartelor, faxurilor, adreselor 
referitoare la programele in curs. 

 Participarea la licitaţii. 
Traducerea documentaţiilor pentru programele: PHARE şi ISPA 
Furnizarea apei potabile si intretinerea instalatiilor de apa si canalizare 

              Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 

Februarie 2001 – Iunie 2001 
Institutor limba engleza 

 Predarea limbii engleze elevilor scolii generale. 

 Realizarea planurilor de lecţie pentru fiecare ora de limba engleza si predarea acestora superiorilor. 
Realizarea planurilor semestriale si predarea acestora superiorilor. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                            Informatii suplimentare 
 

Educatie si invatamant preuniversitar 
 
Contracte de colaborare cu diverse firme de evaluare cu sediu in Bucuresti, Craiova, Sibiu 
Traducator autorizat de Ministerul Justitiei (aut. Nr. 6512) pentru limba engleza 
Expert evaluator proprietati imobiliare - Membru titular ANEVAR (leg. Nr. 16906) 

 
 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor – Mine, Petrol, Gaze 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Topografie, geodezie, cadastru 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA DIN PETROSANI 
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                                              Perioada 
 

                Calificarea / diploma obţinută 
         Disciplinele principale studiate /   
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
 

 
 

 
 

                                                Perioada 
                Calificarea / diploma obţinută 
              Disciplinele principale studiate 
/   competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 
                                               
 

2001 – 2002 
Diploma de Master – Impactul antropic asupra mediului 
Disciplinele referitoare la protectia mediului si impactul antropic asupra mediului 
 
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI – FACULTATEA DE MINE 
 
 
1996 – 2001 
Diploma de Inginer topografie miniera 
Topografie, cadastru, geodezie 
 
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI – FACULTATEA DE MINE 
 
 
1997 – 2000 
Diploma de institutor limba engleza 
Limba si literatura engleza, limba si literatura romana, metodica predatii, psihologie 
 
UNIVERSITATEA DIN PETROSANI – COLEGIUL UNIVERSITAR TEHNIC SI DE ADMINISTRATIE 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
(C2) 

Utilizator 
experimentat 

(C2) 
Utilizator 

experimentat 
(C2) 

Utilizator 
experimentat 

(C2) 
Utilizator 

experimentat 
(C2) 

Utilizator 
experimentat 

Franceza  (B2) 
Utilizator 

independent 
(B2) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 
(B2) 

Utilizator 
independent 

(B2) 
Utilizator 

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa, capacitatea de adaptare la situatii, buna capacitate de comunicare. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe in domeniul calculatoarelor: WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK, 
ARCHICAD. 

Alte competenţe şi aptitudini - Traducator autorizat de Ministrul Justitiei pentru limba engleza (autorizatia nr. 6512). 
- Expert evaluatori proprietati imobiliare, membru ANEVAR. (certificat nr. 16906). 
- Certificat de FORMATOR DE FORMATORI eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice 

si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. 
- Certificat de FORMATOR eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice si Ministerul 

Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice 

Permis(e) de conducere - Categora B 
 
 
- Stare civila: divortata. 
 

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

