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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BURDEA Monica Crinela 

Adresă(e)  Oarda (Alba Iulia), Alba, România 

Telefon(oane) (40-25) 6242187 Mobil: (40-74) 417 67 90 

Fax(uri)    (40-25) 6242187 

E-mail(uri) crina_bendea@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 Şef lucrări la Departamentului de MANAGEMENT ȘI INGINERIE INDUSTRIALĂ din cadrul Facultăţii de 
Mine, Universitatea din Petroşani 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.10.2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitatea didactică: 

• activitate didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Evaluarea riscurilor 
generate de activităţile de gestionare a deşeurilor, Legislaţia protecţiei mediului, Sănătate şi 
securitate în muncă, Aeraj, sănătate şi securitate în muncă,  Evaluarea riscului în industria minieră;  

• activitate didactică desfăsurată în cadrul  specializării  „Managementul securităţii şi sănătăţii  în 
muncă -  Master” la disciplinele: Bazele legislative ale securităţii şi sănătăţii în muncă, Auditarea în 
domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă, Metode şi tehnici de evaluare a riscurilor profesionale; 

• activitate didactică desfăsurată în cadrul specializării „Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 
sănătate în muncă - Curs postuniversitar de perfecţionare” la disciplinele: Legislaţia securităţii şi 
sănătăţii în muncă, Metode de evaluare a riscurilor profesionale. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică: 

• participarea la elaborarea a 6 contracte de cercetare (3 contracte de cercetare cu agenţi 
economici, 3 contracte POSDRU) şi a 4 contracte de prestări servicii. 

Activitatea ştiinţifică: 

• lucrări ştiinţifice publicate: 
▪ în volume ale conferinţelor indexate ISI (ISI Proceedings): 11; 
▪ în reviste de specialitate din ţară recunoscute de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice – 

C.N .C.S. şi reviste din străinătate: 22 (15 în reviste de categoria B+, 5 în reviste de categoria 
C şi 2 în reviste din străinătate); 

▪ în reviste de specialitate din ţară (altele decât cele recunoscute de Consiliul Naţional al 
Cercetării Ştiinţifice - C.N .C.S.): 2; 

▪ în volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale: 5; 

• manuale, monografii şi tratate publicate în edituri cu ISBN:  7. 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică) 
  

Perioada 01.11.2011 - prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (cod COR 226302) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie prestate pentru diverşi clienţi din sectorul public şi 
privat; consultanţă pentru proiectarea, documentarea, implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; realizarea de audituri interne 
pentru clienţii cu sisteme de management certificate sau în curs de certificare; 

Numele şi adresa angajatorului S.C. LIFE PROTECT S.R.L., str. Cosmonauţilor, nr. 4, sc. A, ap. 40, Timişoara, Timiş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (prestări servicii în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă) 

  

Perioada  01.12.2009-31.10.2011 

Funcţia sau postul ocupat Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (cod COR 226302) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie prestate pentru diverşi clienţi din sectorul public şi 
privat; consultanţă pentru proiectarea, documentarea, implementarea şi certificarea sistemelor de 
management al calităţii, de mediu, al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale; realizarea de audituri interne 
pentru clienţii cu sisteme de management certificate sau în curs de certificare; participarea, în calitate 
de lector, la cursurile de formare/specializare/ perfecţionare autorizate de CNFPA în cadrul societăţii 
(Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Coordonator în materie de sănătate şi 
securitate în muncă, Inspector în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) 

Numele şi adresa angajatorului S.C. H&S CONSULT S.R.L., str. Bolyai Farkas, nr. 12/2, Târgu Mureş, Mureş, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. (prestări servicii în domeniul 
securităţii şi sănătăţii în muncă) 

  

Perioada 15.11.2003-15.11.2009 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu frecvenţă 

Activităţi şi responsabilităţi principale Redactarea referatelor şi susţinerea examenelor prevăzute în Planul individual al activităţii de 
pregătire, desfăşurarea de activităţi de cercetare în vederea elaborării tezei de doctorat, participarea 
la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, publicarea de articole în reviste de specialitate, 
susţinerea de activităţi didactice (seminar, laborator) în cadrul catedrei „Inginerie minieră şi securitate 
în industrie”. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea din Petroşani, str.Universităţii, nr. 20, Petroşani, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cod CAEN 8542 - Învăţământ superior universitar (activitate didactică - cercetare ştiinţifică) 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003-2011, stagiu de doctorat 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul fundamental „Ştiinţe Inginereşti”, domeniul „Inginerie Industrială”  (anexa 3) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 
 

  

Perioada 01.03-21.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor în domeniul calităţii” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentul descriptiv al certificatului (anexa 9) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare autorizat de CNFPA 

  

Perioada 15.02-23.03.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor de mediu” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentul descriptiv al certificatului (anexa 10) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare autorizat de CNFPA 

  

Perioada 15.02-28.02.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor de sistem de management pentru sănătate şi 
securitate ocupaţională” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentul descriptiv al certificatului (anexa 11) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. MANAGEMENT CONSULTING GROUP S.R.L. Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare autorizat de CNFPA 

  

Perioada 16.09-15.10.2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentul descriptiv al certificatului (anexa 7) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. BIOANALYSIS S.R.L. Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de specializare autorizat de CNFPA 

  

Perioada 30.03-28.04.2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat absolvire a cursului de perfecţionare „Formator de formatori” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentul descriptiv al certificatului (anexa 8) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

S.C. PROFI SERV GROUP S.R.L. Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs de perfecţionare autorizat de CNFPA 

  

Perioada 07.05-01.07.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare „Auditor în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a certificatului (anexa 6) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 07.05-01.07.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Formare auditori externi pentru sisteme de management al sănătăţii 
şi securităţii ocupaţionale” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Auditarea sistemelor de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (S.R.A.C.) Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

- 

  

Perioada 2003-2005 (3 semestre) 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master în specializare „Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei (anexa 4) 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISCED 5 

  

Perioada 22.03-16.05.2004  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare „Evaluarea riscurilor de accidentare 
şi îmbolnăvire profesională” (anexa 5) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a certificatului 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ISCED 5 

  

Perioada 1998-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer Diplomat 

• profilul: Ingineria mediului 

• specializarea: Ingineria mediului în minerit 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei (anexa 2) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani, Facultatea de Mine 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Economic Contabil - Statistician (anexa 1) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Grupul Şcolar „Horea, Cloşca şi Crişan” Abrud, Alba  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 3 

  

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 
 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Limba germană  A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare şi de lucru în echipă, abilităţi de comunicare  
  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Elaborare se studii şi proiecte în următoarele domenii: securitate şi sănătate în muncă, protecţia 
mediului, sisteme de management (calitate, mediu, s.s.o.), securitate industrială 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea pachetului de programe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), utilizare Internet 
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Alte competenţe şi aptitudini Membru în următoarele organizaţii profesionale: 

• Asociaţia Profesională pentru Securitatea şi Sănătatea Muncii Timişoara (A.P.S.S.M.T.), din 2008; 

• Asociaţia Profesională Română pentru Securitate şi Sănătate în Muncă „SESAM România”, din 
2008. 

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare   Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

Anexe 1. Diplomă de Bacalaureat, seria P, nr. 151867/1998 
2. Diplomă de Inginer Diplomat, seria C, nr. 0025566/2004; 
3. Diplomă de Doctor, seria H, nr. 0020227/2012; 
4. Diplomă de Master, seria E, nr. 0011671/2006; 
5. Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare „Evaluarea riscurilor de 

accidentare şi îmbolnăvire profesională”, seria E, nr. 0004028/2005; 
6. Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare „Auditor în domeniul securităţii 

şi sănătăţii în muncă”, seria G, nr. 008484/2008; 
7. Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă”, seria F, nr. 0144616/2009; 
8. Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Formator de formatori”, seria E, nr. 

0132906/2009; 
9. Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor în domeniul calităţii”, seria G, nr. 

00112831/2010; 
10. Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor de mediu”, seria G, nr. 00112804/2010; 
11. Certificat de absolvire a cursului de specializare „Auditor de sistem de management pentru 

sănătate şi securitate ocupaţională”, seria G, nr. 00112746/2010; 
12. Certificat de absolvire a cursului „Formare auditori externi pentru sisteme de management al 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale”, nr.  8263/01.07.2007. 
 

 
 
 10.10.2020       Şef lucr.dr.ing. BURDEA MONICA CRINELA 

            
 
 
 
 
  




