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INFORMAŢII PERSONALE VITAN DOREL PETRICA 

 

  

Loc. Călan, str. Ovid Densușianu, bl. 13A, sc. B, ap. 22, jud. Hunedoara, 
România, cod poștal 335300 

 0040765436510   

 vitandorelpetrica@yahoo.com 

 

Yahoo   

Sexul Masculin | Data naşterii 22/09/1966 Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
  

  

 
Perioada: de la 01.05.2019 pâna în prezent 
- Numele şi adresa angajatorului: SC RFT UMWELT DIVIZION SRL Timișoara 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Minerit 
- Funcţia sau postul ocupat: Expert ANRM 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: întocmirea și expertizarea permiselor de exploatare pentru balastiere 

 

 
Perioada: de la 01.11.2018 pâna în 30.04.2019 
- Numele şi adresa angajatorului: SC Adi Fait Sprint SRL Deva 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Minerit 
- Funcţia sau postul ocupat: Expert ANRM 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: întocmirea și expertizarea permiselor de exploatare pentru balastiere 

 

 
Perioada: de la 02.02.2014 pâna în 31.10.2018 
- Numele şi adresa angajatorului: SC Explorer Construct IND SRL Geoagiu 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Minerit 
- Funcţia sau postul ocupat: Director tehnic 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: exploatarea și valorificarea balastrului și nisipului din balastiere 

 

 
Perioada: de la 13.07.2012 pâna în 01.02.2014 
- Numele şi adresa angajatorului: SC YUL FORCE GROUP SRL Timișoara-Exploatarea minieră Armeniș 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Minerit 
- Funcţia sau postul ocupat: Director comercial 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: exploatarea și valorificarea cărbunelui supoerior 

 

 

 
Perioada: de la 01.09.2011 până la 12.07.2012 
- Numele şi adresa angajatorului: SC Schicker SRL Oradea 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Vanzari en-gross 
- Funcţia sau postul ocupat: agent vanzari 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: vanzarea si promovarea marfurilor 

 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

PROFILUL PERSONAL 
DOCTORAT  
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Perioada: de la 03.08.2009 pâna la 03.08.2011 
- Numele şi adresa angajatorului: Agentia Nationala pentru Resurse Minerale Bucuresti 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Gestionarea si administrarea resurselor minerale 
- Funcţia sau postul ocupat: Consilier IA 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: 

1.Gestionarea si administrarea resurselor minerale 

Intocmirea permiselor de exploatare, verificarea perimetrelor miniere, calcularea rezervelor de resurse minerale . 

2.Controlul agentilor economici ce desfasoara activitati miniere 

 

 
 Perioada: de la 01.08.2007 pâna la 01.08.2009 
- Numele şi adresa angajatorului: SC DOVIPLAST SRL CALAN 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: constructii 
- Funcţia sau postul ocupat: Director General 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: Coordonarea activitatii firmei. 

 

 

Perioada: de la 06.01.2004 pana la 01.08.2007 

-Numele si adresa angajatorului:SC METAL PLAST IMPEX SRL CALAN 

-Tipul de activitati sau sectorul de activitate:Constructii 

-Functia sau postul ocupat:Director General 

-Principalele activitati si responsabilitati:: Coordonarea intregii activitati a firmei. 

 

 

Perioada: de la 02.04.2001 pana la 01.02.2002 

-Numele si adresa angajatorului: SC PRAM CONTROL SA 

-Tipul de activitati si responsabilitati: 

1. Distributia energie electrica si telefonie 

2.Functia sau postul ocupat : Director General 

 

 

Perioada: de la 01.01.2001 pana la 02.04.2001 

-Numele si adresa angajatorului:SC ALPO TRADING COMEXIM SRL 

-Functia sau postul ocupat : Director General 

-Principalele activitati si responsabilitati: comert 

 

 

Perioada: de la 22.09.1994 pâna la  08.09.1997 
- Numele şi adresa angajatorului: E.M.Uricani 
- Tipul activităţii sau sectorul de activitate: exploatare miniera 
- Funcţia sau postul ocupat: inginer sef protectia muncii 
- Principalele activităţi şi responsabilităţi: coordonarea si verificarea respectarii protectiei muncii si aerajului in mină 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
  

 

 

 

 
 
  

  

Perioada  1986-1991 

-Numele si tipul institutiei de invatamantsi al organizatiei profesionale prin care s-a 
realizat formarea profesionala 
UNIVERSITATEA TEHNICA PETROSANI- SECTIA Exploatari Miniere. 
- Domeniul studiat: Exploatari Miniere 
- Tipul calificarii/diploma obtinuta: INGINER 

 

 Perioada 2007-2008 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 
Ministerul Învăţământului şi Ştiinţei – Universitatea de Vest Vasile Goldis 
ARAD 
- Domeniul studiat  Drept Civil si Procesual Civil Aprofundat 
- Tipul calificării / diploma obţinută: Master 
 

Perioada 2009 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 
- Agenția Națională pentru Resurse Minerale București 
- Domeniul studiat  Resurse minerale 
- Tipul calificării / diploma obţinută: Specialist ANRM 
 

Perioada 2013 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 
- Agenția Națională pentru Resurse Minerale București 
- Domeniul studiat  Resurse minerale 
- Tipul calificării / diploma obţinută: Expert ANRM 
 

Perioada 2017- prezent 
- Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a 

realizat formarea profesională 
Universitatea Tehnica Petrosani 
- Domeniul studiat  Mine Petrol si Gaze 
- Tipul calificării / diploma obţinută: Doctorand 
Nivelul de clasificare al formei de instruire: Doctor 
 
 
 

 
 



  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 

COMPETENΤE PERSONALE 
  

 

 

 

Limba(i) maternă(e) 

Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză mediu  mediu mediu   mediu mediu 

  

      

  

 

 

Competenţe de comunicare  Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie  

 

 

Permis de conducere  Categoria B 

 

 

 

 

 

 

 

 

VITAN DOREL PETRICĂ 
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