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Curriculum vitae 

 

 

Informații personale  

Nume/Prenume Floarea Dacian - Andrei 

Adresa Str. Aleea Plopilor, nr. 3 bl. 3 ap.70, Lupeni, jud. Hunedoara, România 

Telefon  Mobil: 0733651032 

e-mail dacian.floarea@gmail.com 

Naționalitate român 

Data nașterii 27.07.1975 

Sex  Masculin 

Experiența profesională  

  

perioada 03.01.2017-prezent 

Funcția sau postul ocupat Inginer CFL – sector aeraj Mina Uricani 

Activități și 

responsabilități principale 

Organizarea fiecărui loc de muncă din cadrul sectorului aeraj 

Controlul şi verificarea operaţiilor de împuşcare din cadrul sucursalei 

Conducerea, coordonarea şi organizarea activităţii formaţiei de lucru din 

subordine 

Urmărirea realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.I.M – V.J. S.A. Mina Uricani 

 

 

perioada 01.08.2016-03.01.2017  

Activități și 

responsabilități principale 

Organizarea și controlul  activității de aeraj şi securitate minieră împreună cu 

şeful de sector şi atunci când ţine locul şefului de sector 

Stabilrea debitelor de aer necesare în sectoare, pe circuite şi luarea de măsuri 

pentru încadrarea în parametrii proiectaţi; 
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Urmărirea realizării şi funcţionării construcţiilor de aeraj (uşi, crosinguri, 

diguri de izolare), conform proiectelor întocmite 

urmărirea derulării Proiectului de închidere; 

urmărirea realizării lucrărilor de închideri în conformitate cu Proiectul 

Tehnic de Închidere; 

urmărirea respecării termenelor stabilite pentru lucrările de închideri 
Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.I.M – V.J. S.A. Mina Uricani 

 

perioada 01.08.2014-01.08.2016  

Funcția sau postul ocupat Inginer CFL – sector aeraj 

Activități și 

responsabilități principale 

Organizarea fiecărui loc de muncă din cadrul sectorului aeraj 

Controlul şi verificarea operaţiilor de împuşcare din cadrul sucursalei 

Conducerea, coordonarea şi organizarea activităţii formaţiei de lucru din 

subordine 

Urmărirea realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.I.M – V.J. S.A. Mina Uricani 

 

perioada 01.02.2014-31.07.2014 

Funcția sau postul ocupat Inginer Resp. APM 

Activități și 

responsabilități principale 

Participarea la întocmirea planului de prevenire şi protecţie 

Elaborarea de instrucţiuni specifice de lucru pentru lucrările a căror 

tehnologii de lucru necesită măsuri speciale 

Realizarea controlului locurilor de muncă şi verificarea modului de 

respectare a metodelor cadru de exploatare 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.I.M – V.J. S.A. Mina Uricani 

 

perioada 01.05.2011-31.01.2014 

Funcția sau postul ocupat Specialist CAMS 

Activități și 

responsabilități principale 

Controlul locurilor de muncă din subteran din punct de vedere al săpării, 

susținerii, montărilor, funcționării instalațiilor și utilajelor, al climatului. 
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Verificarea respectării tehnologiilor de lucru  

Colectarea de probe de laborator pentru gaze de mină, praf exploziv de 

cărbune, praf silicogen, 

Verificarea lucrărilor miniere inactive și a elementelor de climat aferente 

ecestora 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

S.N.I.M – V.J. S.A. Mina Uricani 

 

perioada 19.01.2004-30.04.2011 

Funcția sau postul ocupat Auditor Intern 

Activități și 

responsabilități principale 

Realizarea de misiuni de audit de regularitate  

Realizarea de misini de audit al performanței 

Realizarea de misiuni de audit ad-hoc 

Întocmirea de rapoarte de audit 

Realizarea de misiuni de consiliere 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

C.N.H. - S.A. Petroșani 

 

perioada 16.04.2001-18.01.2004 

Funcția sau postul ocupat Economist, serviciul corp control - control financiar de gestiune 

Activități și 

responsabilități 

principale 

 Verificări privind respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne 

cu privire la existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi 

resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de reflectare a acestora în 

evidenţa contabilă; 

Verificări privind respectarea prevederilor legale în fundamentarea 

proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorului economic şi a 

proiectelor bugetelor de venituri şi cheltuieli ale subunităţilor din structura 

acestuia; 

Verifică respectarea prevederilor legale în execuţia bugetului de venituri şi 

cheltuieli al operatorului economic 

Verificări respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în 

evidenţa contabilă a operaţiunilor economico-financiare; 
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Elaborarea de analize economico-financiare pentru conducerea operatorului 

economic în scopul fundamentării deciziilor şi a îmbunătăţirii 

performanţelor 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

C.N.H. - S.A. Petroșani 

 

perioada 01.07.1999-15.04.2001 

Funcția sau postul ocupat Economist  

Activități și 

responsabilități principale 

Înregistrarea de operațiuni economico-financiare 

Întocmirea de documente justificative aferente operațiunilor efectuate, cu 

respectarea legislației în vigoare 

Verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor effectuate 

Completarea registrelor de contabilitate 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

Exploatarea Minieră Bărbăteni 

 

perioada 01.07.1996-30.06.1999 

Funcția sau postul ocupat Miner specialist pentru control în subteran 

Activități și 

responsabilități principale 

Verificarea lucrărilor miniere inactive 

Controlul existenței gaurilor de probă 

Verificarea modului de respectare a normelor SSM la executarea lucrărilor 

de împușcare și prăbușire  

Măsurarea elementelor de climat din subteran (concentrații de gaze, 

temperatură, viteza aerului prin galerii) 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

Exploatarea Minieră Bărbăteni 

 

perioada 18.08.1993-30.06.1996 

Funcția sau postul ocupat Electrician subteran 

Activități și 

responsabilități principale 

Verificarea parametrilor de funcționare ai instalațiilor electrice din subteran 

Montarea de instalații și echipamente electrice în subteran 
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Identificarea echipamentelor și/sau a componentelor defecte în vederea 

remedierii 

Înlocuirea/repararea echipamentului electric defect 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

Industria Minieră 

Numele și adresa 

angajatorului 

Exploatarea Minieră Bărbăteni 

Educație și formare  

perioada 2013- prezent 

Calficarea/diploma 

obținută 

Doctorand domeniul Mine, petrol gaze 

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

Şcoala Doctorală 

  

perioada 2011-2013 

Calficarea/diploma 

obținută 

Inginer/ diplomă de licență 

Disciplinele principale 

studiate / competenţele 

profesionale dobândite 

Geodezie, Cartografie, Topografie, Cadastru. Executarea măsurătorilor 

topografice, prelucrarea măsurătorilor etc. 

Numele și tipul instituției 

de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

Facultatea de Mine 

 

perioada 2010 

Calficarea/diploma 

obținută 

Perfecționare în activitatea de reglementare și coordonare a auditului public 

în sectorul public din România/certificat de absolvire 

Numele și tipul instituției 

de învățământ / 

furnizorului de formare 

Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri/ Centrul de 

pregătire pentru personalul din industrie Bușteni-Prahova 

 

perioada 2003-2004 

Calficarea/diploma 

obținută 

Audit financiar contabil și fiscal/diplomă de studii postuniversitare de 

specializare 
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Disciplinele principale 

studiate / competenţele 

profesionale dobândite 

Contabilitate, finanțe, Audit contabil, audit fiscal 

Numele și tipul instituției 

de învățământ / 

furnizorului de formare 

ASE București 

perioada 1999-2001 

Calficarea/diploma 

obținută 

Informatică/diplomă de studii postuniversitare de specializare 

Disciplinele principale 

studiate / competenţele 

profesionale dobândite 

Sisteme de gestionare a bazelor de date,  

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

perioada 1999-2001 

Calficarea/diploma 

obținută 

Managementul Ospitalității și Turismului/diplomă de Master 

Disciplinele principale 

studiate / competenţele 

profesionale dobândite 

Contabilitate, finanțe, Management în Turism 

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 

perioada 1993-1998 

Calficarea/diploma 

obținută 

Economist/diplomă de licență 

Disciplinele principale 

studiate / competenţele 

profesionale dobândite 

Contabilitate, finanțe, Management industrial, Management comparat 

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Universitatea din Petroșani 
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perioada 1993 

Calficarea/diploma 

obținută 

Electronist pentru automatizări miniere/Atestat 

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Liceul Industrial nr.1 Lupeni 

perioada 1989-1993 

Calficarea/diploma 

obținută 

Diplomă de bacalaureat 

Numele și tipul instituției 

de învățământ/ 

furnizorului de formare 

Liceul Industrial nr.1 Lupeni 

Aptitudini și competențe 

personale 

 

Limba maternă 

Limbi străine cunoscute 

Română 

Engleza 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B1 
Utilizator 

Independent 
B1 

Utilizator 

Independent 
A2 

Utilizator 

Independent 
A2 

Utilizator 

Independent 
A2 

Utilizator 

Independent 
 

Competențe și abilități 

sociale 

Capacitate de adaptare, integrare rapidă într-un colectiv nou, sociabil, 

comunicativ, gândire pozitivă 

Competențe și aptitudini 

organizatorice 

Bun organizator, spirit de iniţiativă, spirit de echipă, capacitate de analiză, 

sinteză, evaluare şi remediere 

Competențe și aptitudini 

tehnice 

Adaptarea cu uşurinţă la solicitări în domeniul tehnic  

Depanare aparate electrice şi electrocasnice 

Competențe și aptitudini 

de utilizare a 

calculatorului 

Utilizare PC: Word, Excell, Power Point 

Competențe și aptitudini 

artistice 

Nu este cazul 

Alte competențe și 

aptitudini 

Aptitudini sportive, salvator în cadrul stației de salvare minieră Uricani 

Permis de conducere Permis de conducere categoria B, C, C+E 

 


