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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Tiuzbaian Ioan Nicolae 

Adresă(e) 12/28, Avram Iancu, 33204,1 Petrosani, Romania 

Telefon(oane) 0254 541901 Mobil: 0742111452 

Fax(uri)  

E-mail(uri) tiuzbaian@yahoo.com; itiuzbaian@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 06 decembrie 1964 
  

Sex barbatesc 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1996 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi principale Predare cursuri universitare: Managementul mediului inconjurator, Managementul utilizarii si 
amenajarii teritoriului, Bazele sistemelor de productie, Managementul programelor, Managementul 
calitatii, Studiul si normarea muncii, Managementul calitatii, Proiectarea sistemelor de management al 
calitatii, Management in constructii. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrosani, str Universitatii 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Perioada 1992 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de seminar si coordonare de proiecte 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Petrosani, str Universitatii 20 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 

Perioada 1989 - 1992 

Funcţia sau postul ocupat Inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea si conducerea activitatilor de productie si investitii, normarea muncii 

Numele şi adresa angajatorului EM Petrila Sud 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Industria miniera 
  

Educaţie şi formare  

mailto:tiuzbaian@yahoo.com
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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 

 
Perioada 

2020 
 
Certificat de atestare a competenţelor profesionale 

Instruire asistatǎ de calculator ṣi platforme educaţionale on-line 
 
Universitatea din Petroṣani 
 

Program postuniversitar de formare ṣi dezvoltare profesionalǎ 
 
 
2010 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Manager de proiect 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodica predării, comunicare educaţională, practică didactică etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC EXELO TRAINING & DEVELOPMENT, Bragadiru, jud Ilfov. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

  

Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Formator de formatori 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodica predării, comunicare educaţională, practică didactică etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC PROFI SERV GROUP SRL Deva 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perfecţionare 

Perioada 1994 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria proceselor de productie, Microeconomie, Constructii miniere subterane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Petrosani 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Resurse si mediu, Metode si tehnici de evaluare a impactului asupra mediului, Conceperea unui 
proiect de evalauare a impactului asupra mediului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Oxford Brookes University 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar 

Perioada 1983 - 1989 

Calificarea / diploma obţinută Inginer 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea si conducerea activitatilor miniere, Exploatari miniere subterane, Constructii miniere 
subterane, Exploatari miniere la zi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Mine Petrosanii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 
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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 

Limba rusa   satisfacator  bine  satisfacator  satisfacator  bine 

Limba engleza   bine  bine  bine  bine  bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competente de comunicare sociala, consilier municipal 1996 - 2000 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea activitatilor de vanzare, director vanzari la o companie multinationala (din anul 2000), 
membru in consilii de administratie, presedinte ONG si membru in alt ONG. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utiizare PC, internet, word, excel etc 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare Participare la manisfestări ştiinţifice interne şi internaţionale cu peste 60 de lucrări 
Participare la contracte de cercetare în calitate de specialist, asistent manager sau manager de 
obiectiv, din care trei proiecte POSDRU si unul POCU. 

 
 
 
Data:  11.10.2020                                                                                                           
Semnătura 
        Şef lucrări dr. ing. Tiuzbăian Ioan Nicolae 

          
 
 

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

