Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adres (e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Data na terii
Sex

Dezmeri Ştefan-Ioan
P-ta Arras, B-l 26, ap 91 Deva, Jud Hunedoara, Romania
035 41 09 681

Mobil:

074 00 23 520

dezmeri_stefan_ioan@yahoo.co.uk; dezmeri@rmdsz.ro
25 02 1959
Masculin

Experienţa profesională
Perioada
Func ia sau postul ocupat
Activit i i responsabilit i principale
Numele i adresa angajatorului
Tipul activit ii sau sectorul de activitate

a) 01.07.2006 – 31.12.2009

b)28.08.1985 – 11.04.2005

a) inspector jude ean

b) ef atelier; ef compartiment protec ia muncii; energetic,
adjunct ef sector, inginer ef electromecanic

a) respectarea legisla iei din
domenul metrologiei

b)intre inerea utilajelor i instala iilor, respectarea legisla iei în
domeniul protec iei muncii, conducerea activit ii electromecanice

a)Biroul Român de Metrologie
Legal

b) Compania Na ional a Huilei Petrosani
Exploatarea Minier Petrila

a) inspec ie i control

b) exploatarea, transportul, comercializarea huilei, coordonarea
activit ii de protec ia muncii, organizarea de achizi ii pentru
materiale, piese i utilaje, managementul activit ii electrome
canice i de transport, managementul calit ii

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma ob inut
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1. noiembrie 2009
2. septembrie 2005 – iulie 2007;
3. martie 2003 – iunie 2003;
4. iunie 1998
5. octombrie 1997 – noiembrie 1997
6. mai 1994 – iunie 1994
7. mai 1987
8. ianuarie 1986 – martie 1986
9. septembrie 1980 – iunie 1985
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Certificat privind regimul juridic al contraven iilor
Masterat-Politici Publice i Dezvoltare Local
Management-Curs postuniversitar
Certificat – Managementul activit ii electro-mecanice
Certificat de Atestare-S n tate i Securitate în Munc – program PHARE
Certificat – Managementul activit ii electro-mecanice
Repararea echipamentului electric antigrizutos
Protec ia muncii în industria minier
Inginer mecanic-Diploma de Inginer
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Disciplinele principale studiate /
competen e profesionale dobândite

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Numele i tipul institu iei de înv mânt /
furnizorului de formare

legisla ie privind regimul juridic al contraven iilor/aplicarea legilor din domeniu
drept administrativ, stiinte politice, comunicare, organizare i conducere, analiz de proiect / rela ii
interumane, capacitate de comunicare i analiz
management industrial, tehnici de conducere, organizarea intreprinderilor / competen e
organizatorice
management industrial, utilaje electro-mecanice / organizarea activit ilor industriale
legislatie in domeniul s n t ii i securit ii în munc , organizarea locului de munc , evaluarea
riscurilor / competen e de formatori în domeniu
organizarea activit ii electromecanice, echipament antigrizutos, echipament i aparatur de
dispecerizare
ma ini i instala ii electrice, echipament antigrizutos i antiexploziv, sisteme de protec ie, ini ierea i
efectele exploziilor / speciaizare în repararea echipamenteor antigrizutoase
legisla ie aferent protec iei muncii, aeraj i transport, tratarea i înregistrarea accidentelor de
munc , boli profesionale / exigen fa de problemele legate de s n tate i securitate în munc
ma ini i instala ii, electrotehnic , automatiz ri, calculatoare, organizare i conducere / conducerea
activit ilor electromecanice

1.Societatea de Formare a Energeticienilor din România „FORMENERG” Bucure ti
2 coala Na ional de Studii Politice i Administrative – Facultatea de tiin e Politice Bucure ti
3. Universitatea Petro ani
4. Sta ia Central de Salvare Minier Petro ani
5. Ministerul Muncii i Protec iei Sociale – Program PHARE
6. Salvamin – Petro ani
7. Ministerul Minelor Petrolului i Geologiei, Combinatul Minier Valea Jiului
8. Ministerul Minelor Petrolului i Geologiei, Centrul de Perfec ionare a Personalului
9. Institutul de Mine Petro ani – Facultatea Ma ini i Instala ii Miniere

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) matern (e)
Limba(i) str in (e) cunoscut (e)

Maghiar ; Român

englez , francez , rus

Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversa ie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scris

Limba engleză

B2

B2

B2

B1

B1

Limba franceză

B2

B2

B1

B1

B1

Limba rusă

B1

B1

B1

A2

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competen e i abilit i sociale Între anii 2004 i 2008 în calitate de consilier în Consiliul Local al Ora ului Petrila am f cut parte din
Comisia de Înv mînt, S n tate, Cultur , Protec ie social i Sport.

Competen e i aptitudini
organizatorice

Organizarea este factorul de baz în activitatea pe care o desf or ca i conduc tor de peste 20 de ani.
Am organizat personal sau am participat în echipa de organizatori a unor lucr ri industriale de
anvergur , dar i la activit i culturale, sociale sau competi ii sportive interne i interna ionale

Competen e i aptitudini tehnice

Fiind de profesie inginer mecanic, am o vast experien în domeniu, sunt pasionat de inven ii i
inova ii, îmi place geometria în spa iu i tehnologia prelucr rii metalelor.

Competen e i aptitudini artistice

Am absolvit coala de muzic i Arte Plastice din Petro ani, sec ia vioar , în paralel am studiat pianul i
chitara.

Permis(e) de conducere
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Posed permis de conducere din 1990
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ii de referin se pot ob ine de la domnii:
Informaţii suplimentare Informa
Winkler Iuliu – Parlamentar European
Dezsi Attila – Prefectul Jude ului Hunedoara
Jujan Constantin – Director General Compania Na ional a Huilei Petro ani
Barbu iu Ioan – ef Serviciul Jude ean de Metrologie Legal Hunedoara
de inginer- IMP- Facultatea Ma ini i Instala ii Miniere
Anexe Diploma
Certificat de Absolvire Management – curs postuniversitar
Masterat Politici Publice i Dezvoltare Local – Facultatea de tiin e Politice Bucure ti
Certificat de Atestare – S n tate i Securitate în Munc – Program PHARE
Certificat LG22 – privind regimul juridic al contraven iilor
Certificat – Managementul activit ii electro-mecanice 1998
Repararea Echipamentului Electric Antigrizutos
Protec ia muncii în industria minier – Adeverin
Certificat – Managementul activit ii electro-mecanice
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