
   
 

Curriculum vitae  

 
  

Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  PREDA LUCIAN 

Adresa  Strada Biraoni, nr. 29A, Orasul Petrila, cod 335800, Judetul Hunedoara, Romania  

Telefon  0254/550760 Mobil: 0723030215 

Fax  0254/550977 

E-mail  lucipreda_76@yahoo.com 

Cetăţenia  romana 

Data naşterii  21 august 1976 

 Sex  Masculin 

 

Experienţa profesională 

 

Perioada  20 ianuarie 2004 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Inspector de specialitate 

Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 

 – întocmire lista de investiții 

- urmarirea lucrarilor de investiții 

- realizarea auditului intern în domeniul managementului calității 

- implementarea sistemului de management al calității 

- participarea la recepțiile la terminarea lucrărilor și finale pentru obiectivele de 

investiții și lucrări curente 

- întocmirea de devize estimative 

Numele şi adresa angajatorului   Primaria orasului Petrila – strada Republicii nr. 196, Petrila, judetul Hunedoara 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

 Administratie publică locală – Achiziții, Investiții, Proiecte, Managementul 

Calității 

 

Educaţie şi formare 

Perioada  1990 -1994 

Calificarea / diploma obţinută  Diplomă bacalaureat 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Profil: Matematică - fizică 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

 Liceul Industrial „ C-tin Brancuși” Petrila 

mailto:lucipreda_76@yahoo.com


   
 

formare 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

 Liceal 

 

Perioada  1994 -1999  

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Licența - inginer 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Specializare: Exploatări Miniere Subterane 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Petroțani – Facultatea de Mine                     

 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

 Studii universitare de lungă durată 

 

Perioada  1999 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de studii aprofundate 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Valorificarea Resurselor Minerale Primare și Secundare 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Petroșani – Facultatea de Mine 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

 Universitar 

 

     2005-2007 

   Diploma de Master 

 

   Managementul Resurselor Umane 

 

   Universitatea Petroșani – Facultatea de Științe 

 

 

    Studii de masterat 

 

Perioada  2006 – 2008 (a II-a facultate) 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma inginer diplomat în domeniul inginerie civilă 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 



   
 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Construcții miniere                                                            

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea Petrosani – Facultatea de Mine 

Perioada  2008  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de absolvire   

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

 Investiții publice                                                            

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Academia de Studii  Economice din București 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

 Cursuri de formare continuă 

 

  

2011 

 Diploma de studii postuniversitare de specializare 

 

Evaluator al riscurilor pentru securitate şi sănătate în muncă 

 

Universitatea Politehnică din Timişoara – Facultatea de Inginerie din    

Hunedoara 

 

Postuniversitar 

 

    

 

2012 

Certificat de atestare a competențelor profesionale 

 

Managementul serviciilor în instituţiile publice – curs postuniversitar de 

formare și dezvoltare porfesională continuă 

 

Universitatea Petroșani – Facultatea de Ştiinţe 

 

 

Postuniversitar  

 

  

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 

     

 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / 

competente dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Nivelul de clasificare a formei 

de învăţământ / formare 



   
 

 

 

 

 

 

2014 - prezent 

Doctorand 

 

Inginerie industrială 

 

Universitatea din Petroşani 

 

 

Studii universitare de doctorat, Ciclul III 

 

 

                                                         

Aptitudini şi competente 

personale 

Limba maternă  română 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilităţi de 

ascultare 

Abilităţi de 

citire 

Interacţiune Exprimare  

Limba engleza   bine  bine  bine  bine  bine 

Limba            

Competenţe şi abilităţi sociale  - absolvent al cursului « Permis european pentru conducerea calculatorului 

– ECDL » 

- absolvent al cursului de perfecționare „Investiții finațate din fonduri 

pulice și achiziții publice”- 2004  

- absolvent al cursului  „Investitii si achizitii publice ” – 2005 

- absolvent al cursului  „NBA Limba engleza ” - 2005 

- absolvent al cursului de perfecționare „ Verificarea execuției lucrărilor de 

construcție, întreținere și reparație a drumurilor” - 2006 

- absolvent al cursului de „Auditor în domeniul calității » - 2007 

- absolvent al cursului „ Manager Proiect ” - 2008 

- absolvent al cursului de perfectionare „Utilizarea calculatorului-

prelucrarea informatiei”-2010 

Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competente 

dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare a formei de 

învăţământ / formare 



   
 

- absolvent al cursului de perfectionare : „Proiectare asistata de calculator – 

AUTOCAD 2D” -2010 

- absolvent al cursului de perfectionare „Coordonator in materie de S.S.M.” 

– 2011 

- absolvent al cursului de specializare de  „Formator” - 2012 

- absolvent al cursului de instruire „Îmbunătățirea eficienței energetice în 

gospodăriile și comunitățile cu venituri reduse din Romania”- 2013 

- absolvent al cursului de specializare „Competențe sociale și civice”-2015 

- absolvent al cursului de perfecționare „Managementul instrumentelor 

structurale –Expert implementare fonduri structurale și de coeziune”-2015 

 

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 Asumarea responsabilităților, atenție sporită, muncă în echipa  

Competenţe  şi aptitudini 

tehnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. RESPONSABIL TEHNIC al proiectului «MODERNIZARE STRAZI SI 

PARCARI IN ZONA CAP LINIE PETRILA – CAP LINIE LONEA» finantat din 

POR 2007-2013 Axa prioritară 1 Domeniul major de intervenţie 1.1 – incepand cu 

data de 03.12.2010; 

  

2.RESPONSABIL TEHNIC al proiectului «Reducerea infractionalitatii in zona 

cap linie Petrila – cap linie Lonea din orasul Petrila» finantat din POR 2007-2013 

Axa prioritară 1 Domeniul major de intervenţie 1.1 - 03.12.2010 – 03.01.2012; 

 

3.RESPONSABIL TEHNIC al proiectului «Modernizare (Ranforsare) Strada 

Republicii-Cimpa  Din Orasul Petrila» finantat din POR 2007-2013 Axa prioritară 

2 Domeniul major de intervenţie 2.1 - 09.07.2009 – 08.01.2012; 

 

3.MANAGER DE PROIECT la obiectivul „Parc de recreere pentru tineri si 

varstnici” finantat prin Agentia Fondului de Mediu -12.05.2010-1.07.2012; 

 

4.RESPONSABIL TEHNIC al proiectului PHARE «  Imbunatatirea sistemului de 

gestionare  a deseurilor urbane solide din orasul Petrila » 31.01.2008 - 30.11.2009; 

 

5. RESPONSABIL TEHNIC al proiectului „Canalizarea apelor menajere Cimpa”, 

Banca Mondiala 01.12.2006 -26.07.2011, finantat de Guvern (Ordonanta 

Guvernului nr.7/2006); 

6. RESPONSABIL TEHNIC  al proiectului „Economia bazata pe cunoastere”-

01.03.2007 -31.12.2007, finantat de Ministerul Tehnologiei Informatiei; 

7. MANAGER PROIECT- Modernizarea si dotarea Colegiului tehnic 



   
 

Constantin Brancusi din orasul Petrila, jud. Hunedoara – Manager proiect: 

Cod proiect:122925; 

 

8. MANAGER PROIECT: Lucrari de interventie la Colegiul Tehnic 

Constantin Brancusi din Orasul Petrila, Judetul Hunedoara in scopul 

cresterii eficientei energetice Cod proiect:114977 Componentă 1 - Apel : 

POR/97/3/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, 

clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 

înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în 

clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, 

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari "; 

 

9.MANAGER PROIECT: Eficientizare termica cladiri rezidentiale oras  

Petrila etapa I, Cod proiect:117773 

Componentă 1 - Apel : POR/173/3/1/Creșterea eficienței energetice în 

clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, 

îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea 

eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele 

de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 

energetice mari; 

 

10.RESPONSABIL TEHNIC proiect:Eficientizare termica cladiri 

rezidentiale oras Petrila etapa I, Cod proiect:117773; 

 

11.MANAGER PROIECT Titlu proiect: EFICIENTIZARE TERMICA 

CLADIRI REZIDENTIALE ORASUL PETRILA - ETAPA III – Cod 

proiect: 118019 Componentă 1 - Apel : POR/173/3/1/Creșterea eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat 

public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice 

mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 

publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează 

consumuri energetice mari;  

 

12. RESPONSABIL TEHNIC Regenerarea spatiului public urban al 

orasului Petrila-Parc Petrila–, Cod proiect: 118178 , Apel: 



   
 

POR/2017/5/5.2/2 REGIUNI. 

 

 

Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 

 Cunoaşterea modului de utilizare a instrumentelor Microsoft Office, AUTOCAD 

Competenţe şi aptitudini 

artistice 

  

Alte competenţe şi aptitudini   

 

Permis de conducere  DA, categoria B din anul 2001 

 

 

 

 

Data:20.04.2018                                                                                                         Semnatura 

 

  
  


