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Curriculum vitae  
Europass  

        
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Popescu-Stelea, Mihai 

Adresă(e) Str. Unirii ,  Petroşani, cod poştal 332093, România 

Telefon(oane) Mobil: (40-76) 268 97 21   

Fax(uri)  

E-mail(uri) popescusteleamihai@yahoo.ro 

Stare civilă Căsătorit, 1 copil 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 21.04.1981 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Din  02.2017 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitate didactică aferentă normei de bază desfăşurată la disciplinele: Evaluarea riscurilor profesionale, 
Prevenirea riscurilor profesionale, Protecţia muncii în industria minieră, Evaluarea riscurilor în industria 
minieră, Aeraj securitate și sănătate în muncă, Managementul situațiilor de urgență, Prevenirea 
incendiilor și exploziilor; Evaluarea și prevenirea expunerii lucrătorilor la riscuri specifice 

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cod CAEN 8542 Învăţământ superior 

Perioada  2015 - 2017  

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică în regim de plata cu ora desfăşurată la disciplinele: Evaluarea riscurilor  profesionale, ; 
Prevenirea riscurilor  profesionale, Sănătate şi securitate în muncă, Protecţia muncii în industria minieră.   

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

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cod CAEN 8542 Învăţământ superior 

Perioada Din.2011 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conducator Serviciu Extern de Securitate si Sanatate in Munca 

mailto:popescusteleamihai@yahoo.ro
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

• Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca; 

• elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; 

• elaborarea de instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca; 

• verificarea cunoasterii si aplicarii, de catre toti lucratorii, a masurilor prevazute in planul de prevenire si 
protectie; 

• intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in 
domeniul securitatii si sanatatii in munca; 

Numele şi adresa angajatorului Popescu-Stelea Mihai II, str.Unirii, nr. 12/8, Petroşani, România   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cod CAEN 7490 – Serviciu Extern de Securitate si Sanatate in Munca 

  

Perioada 2007 – 2010 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Inginer santier montare parapete metalic rutier, responsabil securitate si sanatate in munca 

Numele şi adresa angajatorului SC MITO EDIL SRL, str.Romana, nr. 4, Vulcan, România   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cod CAEN 4211 – Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor  

  

Perioada 2003 - 2006 

Funcţia sau postul ocupat Operator calculator 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Proiectarea asistarea pe calculator a modelelor de imbracaminte 

Numele şi adresa angajatorului SC FAR EAST BARBAROSSA SRL, str.Republicii, nr. 26, Petrila, România   

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

  Cod CAEN 1822 – Fabricarea articolelor de imbracaminte  

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2013 - 2015 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul fundamental ȘTIINȚE INGINEREȘTI, domeniul de doctorat, INGINERIE 
INDUSTRIALĂ,  conducător ştiinţific profesor universitar dr. ing. Nicolae ILIAȘ 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei de doctorat: Metodologie integrată de analiză a riscurilor şi de diagnosticare a securităţii       
sistemelor industriale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 

  

Perioada 2007 -  2009 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

• profil: Mine, Petrol si Gaze 

• specializare: Inginerie Miniera 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei (anexa  1) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED  

Perioada 2005 - 2007 

Calificarea / diploma obţinută Masterat 

• specializare: Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei (anexa  2) 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED  

Perioada 1999 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer Diplomat 

• profil: Mecanic 

• specializare: Maşini şi Instalaţii Miniere 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Disciplinele studiate sunt prezentate în Foaia matricolă a diplomei (anexa  3) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroşani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED  

Perioada 10.10-10.12..2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Evaluarea economica si financiara a intreprinderii” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţele profesionale dobândite sunt prezentate în suplimentului descriptiv al certificatului (anexa 4) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania  
 
 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Resurse umane personal salarizare” 

  

Perioada 2015-2016 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire:  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nivel II 

Perioada 2013-2014 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire:  Departamentul pentru pregătirea personalului didactic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Nivel I 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

  

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 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*)Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de adaptare şi de lucru în echipă 
Bune aptitudini de comunicare 
Abilităţi în formarea şi coordonarea echipelor de lucru 
Adaptarea la societăţi multiculturale 
Abilităţi de lider 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

• Organizarea instructajului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 
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Competenţe şi aptitudini tehnice • evaluarea riscurilor profesionale în vederea prevenirii şi combaterii cauzelor care pot produce 
accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale; 

• elaborarea rapoartelor de expertiza tehnica si evaluare. 
  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizarea pachetului de programe MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access), AutoCad 
Absolvent al cursurilor de perfecţionare „Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM-PC in activitatea 
de birotica ( operare cu Norton, Word, Excel,Foxpro )” (.2001). 

 
  

Alte competenţe şi aptitudini • Abilitat de către Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru a presta servicii în domeniul 
protecţiei muncii (Certificat de abilitare nr. 0007366 din 15.11.2011, conform anexei 5) 

  

Informaţii suplimentare Membru in Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR – CME), din 2014 
 

 Referinţele pot fi furnizate la cerere 
  

  

Anexe 1. Diplomă de Doctor, seria J, nr. 0014992; 
2. Diplomă de Inginer, seria B, nr. 0139409; 
3. Diplomă de Master, seria G, nr. 0060115; 
4. Diplomă de Inginer, seria E, nr. 0019045; 
5. Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare „Evaluarea economica si financiara a 

intreprinderii”,  seria N, nr. 0000230 / 2010; 
6. Certificat de abilitare nr. 0007366 din 15.11.2011 emis de MMSSF 
7. Certificat de absolvire „Departamentul de pregătire a personalului didactic și formare continuă”,  

Nivel I. 
8. Certificat de absolvire „Departamentul de pregătire a personalului didactic și formare continuă”,  

Nivel II 
9. Certificat de absolvire a cursului de perfecționare Formator, COR 2421401 

 
 

 
 
               01.10.2020                                                                                                                            Şef lucr.dr.ing. POPESCU-STELEA MIHAI 

                                                                                                                   
 




