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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume MOCIOI DUMITRU 
Adresă Târgu-Jiu, România 
Telefon    

Fax  
E-mail  

  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 11.07.1968 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 

octombrie 2022- prezent 
Director Direcția Comercială 
Conducerea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii 
sectoriale ( produse, servicii şi lucrări), în conformitate cu legislaţia în vigoare,  pentru 
Complexul Energetic Oltenia. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
 

Perioada 

 
august 2018- octombrie 2022 
Şef Serviciu Achizitii Lucrari –Servicii pentru Activitatea Minieră 
Coordonarea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii 
sectoriale ( servicii şi lucrări), în conformitate cu legislaţia în vigoare,  pentru sucursalele 
minere din cadrul Complexului Energetic Oltenia. 
Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 
 
 
iunie 2017- august 2018 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Vânzări şi Avizări Preţuri 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor de vânzare. 

Verificarea şi avizarea valorilor estimate pentru desfăşurarea achiziţiilor publice de produse, 
servicii şi lucrări 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 

  
Perioada martie 2016- iunie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Achiziţii pentru Activitatea Energetică 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii 

sectoriale ( produse, servicii şi lucrări), în conformitate cu legislaţia în vigoare,  pentru 
sucursalele energetice din cadrul Complexului Energetic Oltenia. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 
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Perioada martie 2014- martie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Şef Departament Achiziţii Minerit 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii 

publice ( produse, servicii şi lucrări), în conformitate cu legislaţia în vigoare,  pentru 
exploatările miniere  din cadrul Complexului Energetic Oltenia. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia SA Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 

  
Perioada martie 2013- martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Director Direcţia Achiziţii Publice 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea activităţii de pregătire, organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii 

publice ( produse, servicii şi lucrări), în conformitate cu legislaţia în vigoare,  pentru 
Sucursala Divizia Minieră  din cadrul Complexului Energetic Oltenia. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia SA –Sucursala Divizia Minieră Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 

  
Perioada octombrie 2012- martie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Şef  Serviciu Participaţii, Guvernanţă Corporatistă 
Activităţi şi responsabilităţi principale Monitorizarea activităţii societăţilor la care Complexul Energetic Oltenia deţine participaţii 

(Minprest Serv SA, Medserv Min SA, Unitatea de Execuţie Foraje Motru SA). Coordonarea 
activităţii de privatizare (IPO), fuziuni, strategie de dezvoltare.  

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Oltenia SA 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de energie electrică, termică şi cărbune 

  
Perioada martie 2007- octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Inginer-Birou Investiţii-Dezvoltare 
Activităţi şi responsabilităţi principale Centralizarea programului anual  de investiţii la nivelul Societăţii Naţionale a Lignitului 

Oltenia. Verificare, analiză, întocmire caiete de sarcini,  situaţii şi raportări aferente 
investiţiilor. Urmărire contracte investiţii. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SA Târgu-Jiu 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de  cărbune 

  
Perioada 2002- martie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Inginer-Birou Achiziţii EMC Roşia 
Activităţi şi responsabilităţi principale Centralizarea programului anual de achiziţii publice la nivelul EMC Roşia. Pregătire, 

organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii din competenţa EMC Roşia în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Lignitului Oltenia SA Târgu-Jiu- EMC Roşia 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de  cărbune 

  
Perioada 1997- 2002 

Funcţia sau postul ocupat Inginer-Birou Comercial  EMC Peşteana 
Activităţi şi responsabilităţi principale Centralizarea programului anual de achiziţii publice la nivelul EMC Peşteana. Pregătire, 

organizare şi desfăşurare a procedurilor de achiziţii din competenţa EMC Peşteana în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Lignitului Oltenia SA Târgu-Jiu- EMC Peşteana 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de  cărbune 

  
Perioada 1996-1997 

Funcţia sau postul ocupat Inginer-Sucursala Minieră Rovinari 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Verificarea şi avizarea valorilor estimate  pentru  produse, servicii şi lucrări. Întocmire 
devize, negocieri de preţuri, avizare devize post calcul. 

Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă a Lignitului  Oltenia SA Târgu-Jiu-  Sucursala Minieră Rovinari 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de  cărbune 

  
Perioada  1992- 1996 

Funcţia sau postul ocupat Inginer- Uzina de Reparaţii Rovinari 
Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborare desene de execuţie, tehnologii de execuţie. Coordonarea activităţii de reparaţie 

utilaje de mare capacitate din cadrul Regia Autonomă a Lignitului  Oltenia SA Târgu-Jiu 
Numele şi adresa angajatorului Regia Autonomă a Lignitului  Oltenia SA Târgu-Jiu-  Uzina de Reparaţii Rovinari 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producţia de  cărbune 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009-2013 
Calificarea / diploma obţinută Jurist, Diplomă de licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative- specializarea Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Constantin Brâncuşi Târgu-Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii superioare 

  
Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori - specializare Finanţe 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice din Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Titlul de Master, Studii postuniversitare 

  
Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Inginer – în profilul mecanic 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  Facultatea de Mecanică Timişoara - specializare Maşini Termice (cazane, turnine, motoare 
termice) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Superioare 

  
Perioada 1982-1986 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite  Profil economic- lucrător comercial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Liceul Economic şi de Drept Administrativ Târgu-Jiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Medii 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă Română 
  

Limbi) străine  cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european   Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză   B1  B1  B1  B1  A2 

Franceză   B1  B1  B1  B1  A2 

  
  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă 
Capacitate de comunicare 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric- am coordonat colectivele de achiziţii din cadrul Complexului Energetic 
Oltenia. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinţe în specializarea: mecanică, maşini termice (cazane, turbine), utilaje de mare 
capacitate din cadrul exploatărilor miniere de suprafaţă, achiziţii publice, investiţii, 
cunoştinţe economice, juridice. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare Word,  Excel, PowerPoint, Oracle 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini -Certificat: Expert achiziţii publice 
-Certificat: Competente antreprenoriale 
-Certificat: Formator 
-Certificat: Manager de proiect 
 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria A şi B 
  

Informaţii suplimentare Referinţe disponibile la cerere 
  

  
 


