
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Nelu STEFAN 

Adresă(e) Str. Independentei,  loc. Petrosani Hunedoara,România 

Telefon(oane)      

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi)  română 
  

Data naşterii 04. 07. 1960 
  

Sex    Masculin 
 

 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 
 

  

Experienţa profesională 
                          

 
 

  

Perioada Iunie 1982- aprilie 1997 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician Topograf 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prelucrare de date, culegere date  (masurari cu theodolite clasice , statii totale , GPS).  Intocmire 
Planuri de situatie, Exproprierii terenuri, Nivelment, trasmitere de cote . 

Numele şi adresa angajatorului ICPMC  Petrosani 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Proiectare, Cercetare. 

Perioada aprilie 1997 –2015 

Funcţia sau postul ocupat Operator controlor date 

Activităţi şi responsabilităţi principale Prelucrări  date,   (masurari cu theodolite clasice , statii totale , GPS).  Intocmire Planuri de situatie,  
Nivelment de precizie, trasmitere de cote, participarea la orele de  laborator. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani,  Str. Universității nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

Perioada Iunie 2005 - 2010 

Funcţia sau postul ocupat Administrator  societate cu ½ norma 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii  societatii,incheieri de contracte 

Numele şi adresa angajatorului S.C. TOPOPET SERV S.R.L. 

Perioada 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef Lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de predarein invatamant, proiectare. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroșani,  Str. Universității nr. 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educație, învățământ, cercetare, proiectare 

Calificarea / diploma obţinută Electrician / Diplomă de Bacalaoreat Profil Electrotehnic. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Desen tehnic, Electrotehnică, Instalaíi electrice,Matematică, etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Industrial  Nr.1 Petrosani / Liceu 



Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

Perioada 2000-2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat licenţiat în topografie minieră / Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematici superioare, topografie generala, trasari la suprafata si subteran, fundatii, geodezie, 
cartografie matematica, masuratori satelitare, topografie inginereasca, cadastru etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani Facultatea de Mine 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2008-2009 
Studii Postuniversitare de Psihopedagogie modulul  I -II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologia Educatiei,Metode de Cercetare in Educatie,DidacticaSpecialitatii, Portofoliu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2009 
autorizat  in domeniiul: cadastrului,geodeziei si cartografiei / Diplomă categoria B 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

topografie inginereasca, cadastru , legislatie. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

A.N.C.P.I 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

2011- 2015 
Școala doctorală, Diploma de Doctor în domeniul fundamental Știinţe inginereşti 
obţinerea titlului ştiinţific de Doctor în Știinţe inginereşti ( 2015 ) 

   Domeniul Mine, Petrol și Gaze 
   Universitatea din Petroşani 
 
   ISCED 6 
 
  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Maghiară   B1  B1  B1  B1  B1 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 

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

Competențe și abilități sociale 
 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Competenţe şi aptitudini tehnice 

Sociabil, capabil sa port o discutie de complezenta, imbracaminte si tinuta decenta  
Capacitate de sinteză și analiză. 
 
Bun organizator, pot organiza si conduce munca in echipa . Cunostinte dobandite in urma indatoriilor 

de acest fel la SC.Topopet.  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare programe Office, proiectare asistată de calculator (AutoCAD), alte programe 
specializate în domeniul topografiei și cadastrului. 

  Competente si aptitudini artistice Simț  estetic  dezvoltat,talentat la desen. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: amenajări interioare,amenajări spații verzi,drumeții,speologie. 

Permis(e) de conducere categoria B STEFAN NELU 

 

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


    
 




