
 

 

Curriculum vitae 
 

 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Lupuleac Radu Fanel  
Adresă Str. Stefan Octavian Iosif, cod poştal 332021, Petrosani, Romania  

Telefoane 0354109439 Mobil: 0728932975 

E-mailuri l_radu_f@yahoo.com, l.radu.f@gmail.com 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 14.11.1967 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă / 
Domeniul ocupaţional 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., Sucursala 
Exploatarea Miniera Livezeni 

  

Experienţa profesională  
  

Funcţia sau postul ocupat Inspector Securitate și Sănătate în Muncă                                                                               
11.11.2016 până în prezent  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordoneaza, organizeaza și controlează activitatea de securitate și sănătate în 
muncă, aeraj, salvare minieră și apărare împotriva incendiilor la sucursala 
Exploatarea Minieră Livezeni 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. Sucursala Exploatarea Minieră 
Livezeni, strada Lunca, nr. 153, Petroşani, judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Livezeni are ca obiect principal de activitate extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Director Sucursala Exploatarea Minieră Livezeni                                           
31.03.2015 – 11.11.2016 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea activităţii decizionale cu privire la folosirea resurselor materiale, 
financiare, informaţionale şi umane ale sucursalei, în vederea realizării obiectivelor 
stabilite 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. – Exploatarea Minieră Livezeni, 
strada Lunca, nr. 153, Petroşani, judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Livezeni are ca obiect principal de activitate extracția cărbunelui 
superior  

Funcţia sau postul ocupat Şef Birou Producţie                                                                                                      
15.10.2014 – 31.03.2015 



 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Urmăreşte modul de realizare a Programului general de exploatare la sucursalele 
miniere.  

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., strada Timişoarei nr. 2, Petroşani, 
judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A are ca obiect principal de activitate 
producția, furnizarea și comercializarea energiei electrice pe baza de cărbune 

Funcţia sau postul ocupat Inginer - Serviciul Investiţii                                                                                
01.02.2014 – 15.10.2014 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Centralizează propunerile şi participă la întocmirea, analizarea, aprobarea şi 
modificarea programului de investiţii 

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., strada Timişoarei nr. 2, Petroşani, 
judeţul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A are ca obiect principal de activitate 
producția, furnizarea și comercializarea energiei electrice pe baza de cărbune  

Funcţia sau postul ocupat Economist - Serviciul Control Intern Managerial - Control Financiar de Gestiune 
01.10.2013 – 01.02.2014 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Controlul activităţii sucursalelor Societății Complexul Energetic Hunedoara S.A  

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., strada Timişoarei nr. 2, Petroşani, 
judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A are ca obiect principal de activitate 
producția, furnizarea și comercializarea energiei electrice pe baza de cărbune 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Control Intern Managerial-Control Financiar de Gestiune          
01.08.2013 – 01.10.2013 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activității de control a unităţilor subordonate Societății Complexul 
Energetic Hunedoara S.A  

Numele şi adresa angajatorului Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A., strada Timişoarei nr. 2, Petroşani, 
judeţul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A are ca obiect principal de activitate 
producția, furnizarea și comercializarea energiei electrice pe baza de cărbune  

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Corp Control - Control Financiar de Gestiune                                  
01.01.2013 – 01.08.2013 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activității de control a unităţilor subordonate Societății Naționale a 
Huilei SA  

Numele şi adresa angajatorului Societatea Naţională a Huilei S.A., strada Timişoarei nr. 2, Petroşani, judeţul 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Societatea Naţională a Huilei S.A., a avut ca obiect principal de activitate extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Corp Control - Control Financiar de Gestiune                                     
01.09.2011 – 01.01.2013 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activității de control a unităţilor subordonate Companiei Naționale a 
Huilei SA  

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A., strada Timişoarei nr.2, Petroşani, judeţul 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Compania Naţională a Huilei S.A., a avut ca obiect principal de activitate extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Economist Serviciul Corp Control - Control Financiar de Gestiune                 
16.11.2009 – 01.09.2011 



 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Controlul activităţii unităţilor subordonate Companiei Naționale a Huilei SA  

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A., strada Timişoarei nr.2, Petroşani, judeţul 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Compania Naţională a Huilei S.A., a avut ca obiect principal de activitate extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Serviciul Corp Control - Control Financiar de Gestiune 
01.11.2003 – 16.11.2009 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Controlul activităţii unităţilor subordonate Companiei Naționale a Huilei SA 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A., strada Timişoarei nr.2, Petroşani, judeţul 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Compania Naţională a Huilei S.A., a avut ca obiect principal de activitate extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Inginer responsabil contracte – Direcţia Comercială 
08.11.1999 – 01.11.2003 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Întocmirea şi urmărirea derulării contractelor comerciale. 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A., strada Timişoarei nr.2, Petroşani, judeţul 
Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Compania Naţională a Huilei S.A., a avut ca obiect principal de activitate extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Principal                                                                                                                                          
01.07.1999 – 08.11.1999 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii unui schimb din cadrul sectorului de producţie 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Şef Sector Producţie                                                                                                         
18.11.1998 – 01.07.1999 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea, organizarea și controlul întregii activităţii a sectorului de producţie. 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Adjunct Șef Sector Producţie                                                                                              
15.12.1997 – 18.11.1998 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea, organizarea și controlul întregii activităţii a sectorului de producţie  
împreună cu şeful de sector 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Responsabil Aeraj Protecția Muncii                                                                       
01.06.1996 – 15.12.1997 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activităţii de aeraj protecţia muncii în cadrul sectorului de producţie. 



 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior  

Funcţia sau postul ocupat Inginer Conducător Formație de Lucru                                                                                         
01.05.1993 – 01.06.1996 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Organizarea și supravegherea activităţii locurilor de muncă 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior  

Funcţia sau postul ocupat Specialist Controlul Atmosferei Miniere Subterane                                          
01.03.1993 – 01.05.1993 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Control aeraj, mediu subteran, protecția muncii 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Măsurător Gaze Subteran                                                                                              
01.08.1992 – 01.03.1993 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Control aeraj, mediu subteran, protecția muncii 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior 

Funcţia sau postul ocupat Miner subteran                                                                                                          
01.06.1992 – 01.08.1992 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Execuţia şi întreţinerea lucrărilor miniere de aeraj aflate în responsabilitatea 
sectorului aeraj. 

Numele şi adresa angajatorului Compania Naţională a Huilei S.A. - Exploatarea Minieră Dâlja, strada Cărbunelui, nr. 
5, Petroșani județul Hunedoara  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Exploatarea Minieră Dâlja a avut ca obiect principal de activitate, extracția 
cărbunelui superior 

 
 

Educaţie şi formare  

STUDII 
 

Perioada 01.10.2008 - 01.07.2010 

Calificarea / diploma obţinută Master – Management Financiar - Bancar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Petroşani 

Perioada 01.10.2007 - 01.07.2009 

Calificarea / diploma obţinută Master – Analiză Diagnostic şi Evaluarea Firmei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Petroşani 

Perioada 01.10.2005 - 01.07.2008 

Calificarea / diploma obţinută Licenţă  Ştiinţe Economice: Finanţe Banci 



 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Petroşani 

Perioada 01.09.1987 - 20.07.1992 

Calificarea / diploma obţinută Inginer  Exploatari miniere subterane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul de Mine Petroşani Facultatea de Mine 

Perioada 01.09.1986 - 10.05.1987 

Calificarea / diploma obţinută Livret militar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Şcoala de ofiţeri de rezervă, Lipova 

Perioada 01.09.1982 - 15.06.1986 

Calificarea / diploma obţinută Tehnician silvic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul Silvic Câmpulung Moldovenesc 

CURSURI DE SPECIALITATE 
 

Perioada 16.02.2017 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de atestare pentru calitatea de EXPERT în executarea următoarelor 
lucrări: 
- efectuarea lucrărilor de teren și aferente – cărbuni, roci utile; 
- elaborarea documentațiilor tehnice și tehnico-economice pentru activități 

miniere – cărbuni, roci utile; 
- conducerea/coordonarea activităților legate de exploatarea resurselor minerale 

– cărbuni, roci utile. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE 

Perioada 18.04.2016 – 07.05.2016 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare pentru ocupatia de Inspector în domeniul Securității și 
Sănătății în Muncă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Oriana Consulting S.R.L. 

Perioada 06.02.2016 – 22.02.2016 

Calificarea / diploma obţinută Curs autorizare personal control, coordonare salvare miniera 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

INSEMEX Petrosani 

Perioada 26.11.2012 - 30.11.2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Proceduri interne de control. Cerinţe legale în domeniul 
antifraudă şi anticorupţie. Evaluarea stadiului de procedurare a activităţilor de 
control intern. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 

Perioada 15.02.2012 - 17.02.2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Elaborarea normelor metodologice cadru în domeniul 
controlului intern la nivelul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri şi a unităţilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea 
acestuia. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 



 

Perioada 23.11.2011 - 25.11.2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Evaluarea activităţii de control intern la unităţile aflate în 
subordinea, coordonarea şi sub autoritatea ministerului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 

Perioada 09.03.2011 - 11.03.2011 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfectionare: Pregătirea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii de 
control 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 

Perioada 05.07.2010 – 09.07.2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare: Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 

Perioada 30.09.2009 - 02.10.2009 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Pregătirea şi perfecţionarea personalului cu atribuţii de 
control 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Economiei – Inspecţia Generală 

Perioada 09.10.2008 

Calificarea / diploma obţinută Seminar: Managementul Riscurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Economiei și Finanțelor - Școala de Finanțe Publice și Vamă 

Perioada 10.10.2008 - 12.10.2008 

Calificarea / diploma obţinută Seminar:  Auditul Intern – Managementul Riscurilor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. KSC Training 

Perioada 10.08.2008 – 15.08.2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfectionare Managementul prevenirii corupției și infracțiunilor economico-
financiare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formexpert S.R.L. 

Perioada 07.01.2008 - 01.02.2008 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfectionare Comunicare Limba Engleza situationala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

SC Centrul de perfectionare, Consultanta si Afaceri Bucuresti 

Perioada 24.06.2007 - 29.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Managementul Negocierii, Redactarii şi derulării contractelor 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formexpert S.R.L. 

Perioada 21.10.2007 - 26.10.2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfecţionare: Managementul Gestionării litigiilor contractuale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formexpert S.R.L. 



 

Perioada 03.06.2007 - 08.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfecţionare: Expert achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 

Perioada 27.08.2006 - 01.09.2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfecţionare: Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi 
comerţului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Formenerg S.A. 

Perioada 05.03.2006 - 10.03.2006 

Calificarea / diploma obţinută Curs perfecţionare: Metode şi proceduri specifice de prevenire şi combatere a 
actelor de corupţie în instituţiile publice şi la agenţii economici 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Economiei şi Comerţului 

Perioada 16.10.2005 - 21.10.2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Expert Armonizare Legislativă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Curs Euro Info S.R.L. 

Perioada 12.10.2005 - 16.10.2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Achiziţii publice în România 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de Perfecționare, Consultanță și Afaceri C.E.P.C.A. 

Perioada 05.06.2005 - 10.06.2005 

Calificarea / diploma obţinută Curs de instruire şi consultanţă: Aplicarea în unităţile industriale a legislaţiei 
transpunsă din Directivele Uniunii Europene 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Pentru Utilaj Petrolier 

Perioada 17.09.2004 - 19.09.2004 

Calificarea / diploma obţinută Seminar: Modalităţi de recuperare a debitelor prin proceduri de drept comun şi legi 
speciale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Expert Audit Group 

Perioada 02.2004 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare: Achiziţii publice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

ASE Bucureşti 

Perioada 26.02.2001 - 31.03.2001 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Utilizarea microcalculatoarelor compatibile IBM – PC în 
activitatea de birotică (operare cu Norton,Word, Excel, FoxPro) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Centrul de pregătire în Informatica S.A. 

Perioada 08.06.1998 - 19.06.1998 



 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecţionare: Utilizarea calculatoarelor (operare şi programare) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. Soft Computer ZC S.R.L. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Franceza  B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

Limba Engleza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi 
profesionale 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
științifice 

Articole publicate: 
- Aspects on economic potential of Jiu Valley coals – Annals of the University 

of Petrosani, Mining Engineering, 2013, Petrosani, ROMANIA; 
- Considerations on the hard coal mining reorganization in Jiu Valley since 

1990 - GeoConferens on Scinnce and Tehnologies in Geology, Exploration 
and Mining, 17-26 June 2014, Albena, BULGARIA;   

- Evolution of coal exploitation in Valea Jiului during the reorganization 
programs after 1990 - Simpozionul ’’Universitaria SIMPRO 2014’’, 10-11 
octombrie 2014 Petrosani, ROMANIA; 

- Considerations regarding the applications of the exploitation method with the 
undermined bank at the exploitation of thick layers of coal in the Jiu Valley       
- GeoConferens on Scinnce and Tehnologies in Geology, Exploration and 
Mining, 30 June – 6 July 2016, Albena, BULGARIA; 

- The evolution the coal extraction in the Jiu Valley in the context of applying 
the restructuring programs starting with 1990 - GeoConferens on Scinnce 
and Tehnologies in Geology, Exploration and Mining, 30 June – 6 July 2016, 
Albena, BULGARIA.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Calitate de lider, capacitate de organizare şi analiza, capacitatea de gestionare a 
timpului, încredere în sine, responsabilitate, integritate, obiectivitate, capacitate de 
coordonare grupuri de oameni 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Muzica  

  

Alte competenţe şi aptitudini Însuşirea rapidă a cunoştinţelor necesare pentru buna desfăşurare a sarcinilor de 
serviciu şi a altor activităţi 

  

Informaţii suplimentare Referinte pot fi furnizate la cerere 
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