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INFORMAŢII PERSONALE  
 

  
 Marius Antonie NEGRU    
 
     
M | 01/09/1976 | Naționalitatea: Română     
 
  

 
 

 
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ   

 

 

 

  

15.03.2017 – prezent Inginer - Hidroelectrica Porțile de Fier, Serviciul Mentenanța 
S.C. Hidroelectrica S.A. | www.hidroelectrica.ro  
 Coordonarea activității de mentenanță  
 Asigurarea planificării si elaborării programelor de mentenanța;  
 Urmărirea desfășurării lucrărilor de mentenanța din punct de vedere al responsabilului de 

contract sau comanda; 
 Întocmirea programului anual de mentenanța fizic si valoric al sucursalei; 
 Urmărirea comportării echipamentelor, instalațiilor, construcțiilor; 
 Verificarea existenței bazei materiale și a graficelor de execuție; 
 Urmărirea derulării contractelor,  urmărește, verifica si accepta la plata situațiile tuturor 

lucrărilor din cadrul UHE Târgu Jiu 
 Întocmirea documentației si obținerii de avize; 
 Membru CTE; 
 Membru în comisia de PIF-amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-

Bumbești. 
 

Serviciul Mentenanță Echipamente  

15.03.2017 – 18.12.2017 Inginer 
S.C. Hidroelectrica S.A. | www.hidroelectrica.ro  
 Coordonare activitate; 
 Membru in comisia de PIF-Amenajarea hidroenergetică a râului Jiu pe sectorul Livezeni-

Bumbești  
Managementul utilităților 

16.07.2014 –14.03.2017 Adjunct  Șef  Secție Producție 
Complexul Energetic Oltenia – CEO | www.ceo.ro  
 Coordonare activitate; 
 Programare lucrări de întreținere și reparații miniere; 
 Programare coordonare și reparații atelier motoare electrice; 
 Coordonarea atelierului reparații și confecționare role; 



  

  

 

 

 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 Coordonarea atelierului prelucrări prin așchiere; 
 Coordonarea atelierului reparații reductoare și alte componente mecanice. 
Unitatea de Servicii și Mentenanță  

25.11.2013 – 25.05.2014 Inginer Principal 
S.C. Hidroelectrica-Serv S.A. București | www.hidroserv.ro  
 Coordonare activități mecanice 
Servicii, Reparații, Mentenanță 
 

18.07.2011 – 15.01.2013 
 
 
 
     
01.09.2009-17.07.2011 

Șef Birou 
S.C. Hidroelectrica S.A. | www.hidroelectrica.ro  
 Coordonarea și supervizarea activităților de transport 
Producție 
 
Inginer 
S.C. Hidroelectrica S.A. | www.hidroelectrica.ro 
Coordonarea și supervizarea activității mecanice în cadrul SH Târgu-Jiu 
Producție 
 

10.04.2002 – 27.06.2008 Instalator Rețea 
S.C. Distrigaz Sud Rețele S.A. 
 Supervizarea instalațiilor de alimentare cu gaze naturale  
Distribuție  

18.12.1992 – 10.05.1999 Mecanic 
S.C. Foraj Sonde S.A. Tg. Cărbunești  
 Instalații mecanice  
Foraje  

2002 – 2007 Inginer / Diploma de Inginer profil „Mecanic”  
Universitatea „Constantin Brâncuși” Târgu Jiu, Facultatea de Inginerie  
Tehnologia construcțiilor de mașini, Mecanică, Instalații Mecanice 
 
Discipline generale: Analiză matematică, Algebra liniara, Geometrie analitică și 
diferențială, Matematici speciale, Mecanică, Fizică, Chimie, Rezistența materialelor, Bazele 
electrotehnicii, Bazele hidraulicii, Limba Engleză;  
 
Discipline profesionale: Mecanica, Măsurarea mărimilor neelectrice, Echipamente 
electrice si mecanice, Teoria reglării automate, Instalații termo și hidro ale centralei, 
Utilizarea energiei electrice, Fiabilitatea instalațiilor mecanice, Management și marketing, 
Analiză economică; 
 
ISCED – nivelul 5 

http://www.hidroelectrica.ro/
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e): Română 
  

Alte limbi străine cunoscute: ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversație  Discurs oral   

Limba Franceza A2 A2 A2 A1 A2 
Limba Engleza B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator 
experimentat  
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine  

Competente 
organizaționale/manageriale: 

 Spirit organizatoric, experiență în conducerea unei echipe de lucru, capacitatea de a lucra 
eficient  sub presiune, seriozitate, responsabilitate, spirit de inițiativă, corectitudine, 
tenacitate 
 Abilități de leadership, capacitate de sinteză și capacitate decizională; am condus 

un colectiv de persoane cu studii medii și superioare în domeniul tehnic/energetic; 
 Capabil să stabilesc rapid rolul fiecărui membru din colectiv în 

rezolvarea/remedierea problemelor complexe și să identific sau să generez 
mecanisme de verificare și control a rezultatelor; 
 Capabil să lucrez sub stres și sub presiunea timpului; 

Competente dobândite la locul 
de muncă: 

 O bună cunoaștere a proceselor de control a calității, capacitatea de analiză și sinteză, 
capacitate ridicată de implementare, capacitatea de a stabili țeluri comune și de a le 
respecta 
 Atitudine favorabilă pentru continuă schimbare și lucrul în echipă, obținută prin 

experiența în muncă; 
 Integritate și onestitate; 
 Inițiativă, autonomie și încredere în sine; 
 Respectul pentru ceilalți, capacitatea de a gestiona conflicte; 
 Abilități foarte bune de comunicare; 

Competențe informatice: O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, Acces și Power  
Point), cunoștințe optime în domeniul software și hardware.  

 

Alte competente: Abilități de negociere, abilități de învățare pe cont propriu și inițiativă de lucru, rezistență la 
stres, perseverență,  

Permis de conducere B 
 
Detalii suplimentare pot fi obținute la cerere. 


