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 Curriculum Vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume VAS A. FLORIN 
Adresă(e) Târgu-Jiu, Jud. Gorj 

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri)   
Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 21.10.1967 
Sex Masculin 

Experienţa profesională  

Perioada Aprilie 2021- prezent 

Functia sau postul ocupat DIRECTOR ADJUNCT  Productie 

Activitati si responsabilitati    - Fundamentarea, defalcarea, actualizarea, analiza şi realizarea programelor generale de exploatare, 
precum şi de analiza factorilor de producţie necesari realizării programelor aprobate; 

principale    - Analizare activitate de productie/eficientizare si reducere costuri\control mod de implementare; 
    - Urmărirea datelor prevăzute în rapoartele miniere ; 
  - Analiza folosirii depline a capacităţilor de producţie combinând eficient utilizarea raţională a resurselor 

umane cu cele materiale şi financiare, având în vedere obţinerea eficienţei maxime ;    
  

Numele si adresa angajatorului S. COMPLEXUL  ENERGETIC  OLTENIA (SUCURSALA MINIERĂ) 
 

  
Perioada Iulie 2020- Aprilie 2021 

Functia sau postul ocupat INGINER SEF  Productie 
Activitati si responsabilitati - Analiza programe anuale de exploatare/programe lunare pentru fiecare subunitate ; 

principale - Analiza indicatorilor tehnici si a performantelor complexelor de excavare ; 
 - Analiza activitate de productie/eficientizare si reducere costuri\control mod de implementare; 

  
Numele si adresa angajatorului S. COMPLEXUL  ENERGETIC  OLTENIA (SUCURSALA MINIERĂ) 

 
  

Perioada Noiembrie 2019 – Iulie 2020 
Functia sau postul ocupat INGINER SERVICIUL Productie 

Axtivitati si responsabilitati - Intocmire/revizie proceduri/instructiuni privind desfasurarea proceselor tehnologice ; 
principale - Evidenta indicatorilor tehnici si a performantelor complexelor de excavare ; 

 - Analizare activitate de productie/eficientizare si reducere costuri; 
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Numele si adresa angajatorului S. COMPLEXUL  ENERGETIC  OLTENIA (SUCURSALA MINIERĂ) 
 

  
Perioada Mai 2017 – Noiembrie 2019 

Functia sau postul ocupat INGINER SERVICIUL P.P.U.Productie 
Axtivitati si responsabilitati - analizare cheltuieli de producţie ( buget minier ) ; 

principale - analizare funcţionare utilaje conducatoare ; 
 - intocmire programe lunare, trimestriale, anuale de exploatare; 

 
Numele si adresa angajatorului 

 
 

 
S. COMPLEXUL  ENERGETIC  OLTENIA (DIRECTIA MINIERĂ  ROŞIA-
ROVINARI ) 

Perioada Aprilie 2013 – Mai 2017 
Funcţia sau postul ocupat    ŞEF BIROU PRODUCTIE 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- analizare cheltuieli de producţie ( buget minier ) ; 
- analizare funcţionare utilaje conducatoare ; 
- analizare opriri accidentale ; 
- analizare parametrii calitativi ai producţiei livrate ; 
- intocmire programe lunare, trimestriale, anuale de exploatare; 

Numele şi adresa angajatorului    S. COMPLEXUL  ENERGETIC  OLTENIA (SUCURSALA DIVIZIA MINIERĂ TG-JIU  
- U.M.C ROŞIA ) 

Perioada Aprilie 2006 – Aprilie 2013 

Funcţia sau postul ocupat    ŞEF BIROU TEHNICO – ECONOMIC (BIROU  PLANIFICARE URMARIRE 
PRODUCTIE) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- analizare cheltuieli de producţie ( buget minier ) ; 
- analizare funcţionare utilaje conducatoare ; 
- analizare opriri accidentale ; 
- analizare parametrii calitativi ai producţiei livrate ; 
- intocmire programe lunare, trimestriale, anuale de exploatare; 
-  

Numele şi adresa angajatorului    S.C. COMPLEXUL  ENERGETIC  OLTENIA (SUCURSALA DIVIZIA MINIERĂ TG-
JIU  - E.M.C ROŞIA-PESTEANA ) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Extracţia şi prepararea lignitului 

Perioada 1996 - 2006 
Funcţia sau postul ocupat    INGINER (BIROUL PRODUCTIE) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- întocmire program de lucrări speciale ; 
- urmarirea prestatiilor cu utilajele auxiliare ; 

Numele şi adresa angajatorului    C.N.L.O S.A (COMPANIA NAŢIONALA A LIGNITULUI OLTENIA  - E.M.C ROŞIA  
(EXPLOATAREA MINIERĂ DE CARIERĂ ROŞIA) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Extracţia şi prepararea lignitului 

Perioada   1992 - 1996 
Funcţia sau postul ocupat INGINER CARIERA ROSIA 

Activităţi şi responsabilităţi    
principale 

- conducator formatie de lucru 

Numele şi adresa angajatorului R.A.L.O S.A (REGIA AUTONOMA A LIGNITULUI OLTENIA)  -  E.M. ROSIA  
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Extracţia şi prepararea lignitului  

Educaţie şi formare  

Perioada 2008 
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Calificarea / diploma obţinută CERTFICAT ABSOLVIRE CURS „NORME CADRU PRIVIND PROTECTIA 
INFORMATIILOR CLASIFICATE” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- norme cadru provind protectia informatiilor clasificate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. FORMENERG S.A 

Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută ANALIST PROGRAMATOR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- limbaj de programare FOX 
- limbaj de programare VISUAL FOX 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE  FILIALA GORJ 

Perioada 2002 
Calificarea / diploma obţinută MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI CONSULTANTEI DE PROIECT 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- managementul proiectelor 
- evaluarea proiectelor 
- proceduri si formulare utilizate in managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

INSTITUTUL ROMAN DE MANAGEMENT 

Perioada 1999 
Calificarea / diploma obţinută MANAGEMENTUL FINANCIAR SI INGINERIA FINANCIARA A FIRMEI 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- managementul financiar 
- proceduri si formulare utilizate in managementul financiar al firmei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

INSTITUTUL ROMAN DE MANAGEMENT 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel ISCED 5 

Perioada 1992 
Calificarea / diploma obţinută DIPLOMA DE INGINER profilul mine 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- inginer profilul mine 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  UNIVERSITATEA TEHNICA PETROSANI , FACULTATEA DE MINE 

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  Înţelegere Vorbire Scriere 

Autoevaluare  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Nivel european (*)   
C1 

 

Utilizator 
autonom 

 
C1 

 

Utilizator 
autonom 

 
B1 

 

Utilizator de 
bază 

 
B1 

 

Utilizator de 
bază 

 
B1 

 
Utilizator de bază  

Limba engleză  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

Limba germana  

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale    Spirit de echipă dezvoltat, sociabil, comunicativ. 
 Obiectivitate şi exigenţă, obţinute prin experienţa activităţii profesionale. 
 Integrare rapidă în colectiv nou. 
 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Bun organizator, eficient, gândire pozitivă, competent. 
 Capacitate ridicată de analiză şi sinteză. 

Competenţe şi aptitudini tehnice   Cunoştinţe avansate de utilizare a aparaturii de birotică (calculator, videoproiector,    
  imprimante, scannere, copiatoare etc.) 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
  MS Office (Word, Excel, Power Point), ORACLE, Internet. 

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Sport 
muzica 

Alte competenţe şi aptitudini Spirit de iniţiativă 
Deschidere spre nou 
Abilitatea de a trece cu bine peste situaţiile de criză 
Aptitudini foarte bune de comunicare. 

Permis(e) de conducere Categoria B. 
 

 
 

 
 


