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INFORMAŢII PERSONALE ALIN IRIMIA

y  Aleea Liliacului, N r2 , Petroşani, 302040, România 

V. (+40)723 509 470 f i  (+40)731 390 813 

ffii alin.irimia@insemex.ro

Data naşterii 19/01/1975 | Naţionalitatea Română

STUDIILE PENTRU CARE SE
c a n d id e a z ă  Studii doctorale

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■

11. 2014 -  prezent C e rc e tă to r ş tiin ţific  L a b o ra to r R iscu ri -  S a lva re
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă -INSEMEX, Petroşani (România)

•  Susţinerea cursurilor teoretice şi practice.
•  Coordonarea încercărilor ce se execută în cadrul colectivului tehnic.
•  Avizarea lucrărilor de cercetare.
•  Lansarea de propuneri şi / sau participarea la elaborarea propunerilor pentru programul de

cercetare.
•  Consultanţă şi asistenţă tehnică în colectivul de cercetare.

09. 2013 -  11.2014 A s is te n t ce rce ta re  L a b o ra to r R iscu ri -  S a lva re
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă -INSEMEX, Petroşani (România)

•  Susţinerea cursurilor teoretice şi practice.
•  Lansarea de propuneri şi / sau participarea la elaborarea propunerilor pentru programul de

cercetare.
•  Consultanţă şi asistenţă tehnică în colectivul de cercetare.
•  Executare lucrări de înreţinere a instalaţiilor de lucru.

01. 2013 -  09.2013 T ehn ic ian  L a b o ra to r R iscu ri -  S a lv a re
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie 
Antiexplozivă -INSEMEX, Petroşani (România)

•  Verificarea, repararea, dezinfectarea aparatelor izolante.
•  Asigurarea rezervei de oxigen si aer comprimat.
•  Pregătirea şi distribuirea echipamentului de protecţie pentru salvatori.

05 2011 -  11.2011 In g in e r e le c tro m e c a n ic

SC LCC Compania Carbunelui Resita 

•  conform cu fişa postului

03. 2010 -  12.2010 In g in e r e le c tro m e c a n ic

SC LCC Compania Carbunelui Resita

• conform cu fişa postului

04. 2008 -  01.2010 d ire c to r g e n e ra l

SC Victoria Prosper SRL aleea Liliacului nr2/2, 332040, Petroşani,Romania

• conform cu fişa postului

©  Uniunea Europeană, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3

mailto:alin.irimia@insemex.ro


03. 2005 - 03.2008 

06. 2001 -  12.2001 

10. 1998 -  04.1999

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2014 -  prezent

01 2015 -  03 2015 

10. 1994 -  06. 1999

COMPETENTE PERSONALE 

Limba(i) maternă(e)

Alte limbi străine cunoscute 

ENGLEZĂ

Competenţe de comunicare

a d m in is tra to r

SC Protector Company SRL Bd ul 1 Decembrie 1919 nr 100,332024, Petroşani,Romania

• conform cu fişa postului

a d m in is tra to r

SC Protector SRL Bd ul 1 Decembrie 1919 nr 1 0 0 ,332024, Petroşani,Romania

• conform cu fişa postului

in g in e r te h n ic

SC Doal Impex SRL Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu 27, 210183 Tirgu Jiu, Romania

• conform cu fişa postului

d o c to ra n d

Universitatea din Petroşani -Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică , Petroşani 
(România)
Domeniul Specific: Mine, Petrol si Gaze
Domeniul Fundamental: Ştiinţe Inginereşti
Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă
Universitatea din Petroşani
d ip lo m a  d e  in g in e r e le c tro m e c a n ic

Universitatea Petroşani Facultatea deMaşini si Instalaţii Electromecanice secţia 
Electromecanică

ROMANĂ

ÎNŢELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral

B2 B2 B2 B2 B2

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Abilitate în lucrul in diverse colective, perseverent, responsabil, dornic de autodepăşire si 
perfecţionare, spirit de echipă, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, 
capacitate de asimilare de noi informaţii si abilităţi, competenţe dobândite în urma 
realizării numeroaselor proiecte de cercetare-dezvoltate cu echipe interdisciplinare, la 
locul de muncă.
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de 
munca

Competenţa digitală

Permis de conducere

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Activitate Ştiinţifica

Specializări şi calificări

Curriculum Vitae

Spirit organizatoric, capacitate de sinteză şi analiză, punctualitate, capacitate de a lua decizii 
în condiţii de stres, capacitate de a respecta termene limită, spirit de evaluare şi îmbunătăţire, 
capacităţi decizionale, spirit analitic, autodidact.

Evaluarea riscurilor profesionale în vederea prevenim şi combatem cauzelor care pot produce accidente de muncă 
şi imbolnăvin profesionale.
Expertize tehnice ale evenimentelor nedorite produse la diverşi agenţi economici 
Formarea profesională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Responsabil în domeniul prevenim şi stingem incendiilor

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme

Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent

Niveluri Utilizator elementar - Utilizator independent - Utilizator experimentat 
Competentele digitale - Grilă de autoeva luare

B

Membru în colectiv la un număr de 62 proiecte de cercetare finanţate de la bugetul de stat sau 
contracte de cercetare cu agenţi economici

Responsabil de proiect pentru 1 proiect de cercetare finanţat de la bugetul de stat 
Autor şi coautor la 22 de articole ştiinţifice publicate în volume ale revistelor naţionale şi 
internaţionale, care nu sunt indexate în baze de date internaţionale

Lista lucrărilor reprezentative -ataşată.

Referinţe suplimentare pot fi livrate la cerere

2016 Curs de formare "Formator", CNN Business, Deva 16.09.2016,

2016. Certificat de atestare a competenţelor profesionale în cadrul programului postuniversitar 
de formare şi dezvoltare profesională continuă. "Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 
sănătate în muncă", în domeniul Mine, Petrol şi Gaze, seria CA, nr. 0005385, eliberat de 
Universitatea din Petroşani cu nr. 100 din 09 02.2016

2015 Creşterea competenţelor de standardizare ale experţilor din comitetele tehnice,
Bucureşti
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