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  INFORMATII PERSONALE 

Nume JUJAN  CONSTANTIN 

Adresă , Petroşani, Hunedoara, Cod Poştal 332030 

Telefon  

E-mail  

Naţionalitate Română 

Data naşterii  

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 

 Numele angajatorului Ministerul Economiei – Cabinetul ministrului  

Calea Victoriei, nr. 152, sector 1, Bucureşti, cod 010096  

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Consilier al ministrului – 29.09.2017 - prezent 

 

 Principalele responsabilităţi - participă la dezbaterea proiectelor de legi si ordonanţe, care 
vizează domeniile de Ministerului Economiei, in cadrul comisiilor 
permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, precum şi la 
întocmirea rapoartelor de specialitate; 
- susţine ori participă, după caz, la şedinţele plenului Camerei 
Deputaţilor sau Senatului în care se dezbat proiecte de legi care 
vizează domeniile de competenta ale Ministerului Economiei; 
- coordonează activităţile specifice de informare parlamentară şi 
participa la întâlnirile organizate în acest scop cu parlamentarii; 
- prezintă ministrului informări cu privire la situaţia proiectelor de 
legi aflate in dezbaterea Camerei Deputaţilor şi Senatului; 
- coordonează activitatea specifică privind elaborarea 
răspunsurilor la întrebările şi interpelările adresate de senatori şi 
deputaţi ministrului economiei, 
- transmite ordinele, dispoziţiile şi rezoluţiile ministrului 

economiei, urmăreşte modul lor de soluţionare şi informează 

despre stadiul executării lor 

 Numele angajatorului COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – Str Timişoara  nr.2, Loc. 
Petroşani, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Consilier de specialitate  – 18.07.2015 - 28.09.2017 

 

 Principalele responsabilităţi - urmăreşte, analizează şi face propuneri în  domeniile ce privesc 
strategia şi programul de redresare economică şi financiară a 
societăţii; 



- prezintă opinii referitoare la direcţionarea activităţilor de 
cercetare, proiectare şi dezvoltare ale societăţii; 

- urmăreşte, analizează şi face propuneri Directorului General în 
ceea ce priveşte relaţiile de management din societate 

 Numele angajatorului COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA – Str Timişoara  nr.2, Loc. 
Petroşani, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Director general – 18.02.2015 – 18.07.2015 

 

 Principalele responsabilităţi - conducerea, organizarea, reprezentarea şi gestionarea activităţii 
curente a societăţii; 

- conducerea, organizarea, reprezentarea şi gestionarea societăţii în 
interesul societăţii pentru îndeplinirea obiectului de activitate şi  
exercită atribuţiile stabilite pentru acesta, prin Actul Constitutiv şi 
prin Contractul de Mandat. 

 Numele angajatorului SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI – 
Mina Petrila, str. Minei nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Director Mina Petrila - 26.11.2012 – 18.02.2015 

 Principalele responsabilităţi - administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul 

încredinţat, conform listelor de inventar şi a Bugetului de Venituri 

şi Cheltuieli aprobat, pe bază de gestiune economico-financiară 

proprie; 

- realizarea indicatorilor ce revin sucursalei, organizarea activităţii 
de producţie şi a muncii, ridicarea eficienţei economice a 
sucursalei, crearea condiţiilor corespunzătoare de muncă pentru 
întregul personal. 

 Numele angajatorului SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE ÎNCHIDERI MINE VALEA JIULUI – 
MINA PETRILA, Str Minei nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Director - 01.06.2012 – 26.11.2012 

 Principalele responsabilităţi - administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul 
încredinţat, conform listelor de inventar şi a Bugetului de Venituri 
şi Cheltuieli aprobat, pe bază de gestiune economico-financiară 
proprie; 

- realizarea indicatorilor ce revin sucursalei, organizarea activităţii 
de producţie şi a muncii, ridicarea eficienţei economice a  
sucursalei, crearea condiţiilor corespunzătoare de muncă pentru 
întregul personal. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A., Str Timişoara  nr.2, Loc. 
Petroşani, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Director general - 23.06.2009 – 01.06.2012 

 Principalele responsabilităţi - realizarea obiectivelor economice, tehnice, administrative şi 
sociale ale companiei; 
- realizarea procesului managerial prin respectarea legalităţii 
existente în domeniul minier; 



- organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor companiei 
(producţie, securitate minieră, sănătate în muncă, electromecanic, 
economic, protecţia mediului) pentru realizarea în bune condiţii a 
procesului de producţie şi realizarea indicatorilor tehnico-
economico-financiari şi de performanţă . 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A., Str Timişoara  nr.2, Loc. 
Petroşani, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Director General Adjunct - 27.11.2006 – 23.06.2009 

 Principalele responsabilităţi - coordonarea şi controlul activităţilor direcţiilor, serviciilor, 
compartimentelor din cadrul companiei; 

-  elaborare strategie de dezvoltare a companiei. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A., E.M. PETRILA, Str. Minei 
nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Director - 13.07.2004 – 27.11.2006 

 Principalele responsabilităţi - administrarea şi gestionarea bunurilor de orice fel din patrimoniul 
încredinţat, conform listelor de inventar şi a Bugetului de Venituri 
şi Cheltuieli aprobat, pe bază de gestiune economico-financiară 
proprie; 

-  realizarea indicatorilor ce revin sucursalei, organizarea activităţii 
de producţie şi a muncii, ridicarea eficienţei economice a  
sucursalei, crearea condiţiilor corespunzătoare de muncă pentru 
întregul personal. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A. - E.M. PETRILA, Str. Minei 
nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Inginer Şef Securitate Sănătate în Muncă - 12.02.2003 – 
13.07.2004 

 Principalele responsabilităţi - coordonarea şi controlul activităţii de securitate şi sănătate în 
muncă de la nivelul companiei şi sucursalelor subordonate; 

- asigurarea asistenţei tehnice pentru întocmirea Programului 
General de Exploatare de la sucursale în domeniul aerajului, 
combaterii acumulărilor de gaze şi praf, protecţia zăcământului. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A., Str Timişoara  nr.2, Loc. 
Petroşani, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Inginer şef securitate minieră programe ecologice - 01.09.1999 – 
12.02.2003 

 Principalele responsabilităţi - asigurarea şi organizarea activităţii de protecţie a mediului, 
securitatea zăcământului şi a lucrătorilor; 

- urmărirea respectării normelor privind protecţia şi exploatarea 
raţională a zăcământului, a prevederilor privind securitatea 
minieră şi de mediu. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A. - E.M. PETRILA, Str. Minei 
nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Şef sector - 26.06.1998 – 01.09.1999 



 Principalele responsabilităţi - organizarea şi coordonarea activităţii sectorului de aeraj şi 
securitate a muncii. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A. - E.M. PETRILA, Str. Minei 
nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Adjunct şef sector - 01.11.1997 – 26.06.1998 

 Principalele responsabilităţi - urmărirea executării lucrărilor miniere în conformitate cu 
normele de protecţie a muncii şi  proiectele de execuţie 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A. - E.M. PETRILA, Str. Minei 
nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Subinginer APM - 01.01.1996 – 01.11.1997 

 Principalele responsabilităţi - urmărirea realizării planului anual de protecţia muncii; 

- elaborarea de instrucţiuni specifice de lucru pentru tehnologiile 
de lucru care necesită măsuri speciale de protecţia muncii. 

 Numele angajatorului COMPANIA NAŢIONALĂ  A  HUILEI S.A. - E.M. PETRILA, Str. Minei 
nr.1, Loc. Petrila, Jud. Hunedoara 

 Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate, funcţia sau postul ocupat 

Conductor formaţie de lucru - 20.09.1993 – 01.01.1996 

 Principalele responsabilităţi - coordonarea activităţii formaţiei de lucru 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Perioada 2007 - 2011 

• Numele  instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA  PETROŞANI 

• Specializarea Doctorat 

• Numele calificării primite Doctor în domeniul fundamental Ştiinţe Inginereşti, domeniul de 
doctorat  "Mine, Petrol şi Gaze"  

Perioada 2007 

• Numele  instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  PETROŞANI 

FACULTATEA DE MINE 

• Specializarea Curs postuniversitar 

• Numele calificării primite Obţinut specializarea: "Evaluator al riscurilor pentru securitate şi 
sănătate în muncă" 

Perioada 2001 

• Numele  instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA  TEHNICĂ  PETROŞANI 

• Specializarea Curs postuniversitar 

• Numele calificării primite Obţinut specializarea: "Specialist în domeniul securităţii şi 
sănătăţii în muncă" 

Perioada  01.10.1993– 15.06.1997 

• Numele  instituţiei de învăţământ Universitatea  Tehnică  Petroşani - Facultatea de Mine 

• Specializarea Exploatări Miniere la Zi 



• Numele calificării primite Diplomă de Inginer  

Perioada  01.10.1989 – 15.06.1993 

• Numele  instituţiei de învăţământ Universitatea  Tehnică  Petroşani - Facultatea de Mine 

• Specializarea Exploatări Miniere Subterane 

• Numele calificării primite Diplomă de Subinginer  

CURSURI DE SPECIALITATE  

 • Data absolvirii 2008 

 • Numele instituţiei de învăţământ M.E.F. – Şcoala de Finanţe Publice şi Vamă 

• Tipul cursului Perfecţionare: "Aplicarea prevederilor Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 946 / 2005" 

 • Data absolvirii 2008 

 • Numele instituţiei de învăţământ Centrul de Perfecţionare, Consultanţă şi Afaceri CEPCA 

• Tipul cursului Perfecţionare: "Management performant" (modulele I – IV) 

 • Data absolvirii 2007  

 • Numele instituţiei de învăţământ Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România 
– FORMENERG 

• Tipul cursului Perfecţionare: "Metode de prevenire şi măsuri de combatere a 
acţiunilor teroriste în industrie" 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 

LIMBA MATERNA  Română 

LIMBI STRĂINE 
 

 

 franceză 
 

 rusă 
 

 engleză 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 
experimentat 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE SOCIALE Sociabilitate, aptitudini de conducător, receptivitate, dinamism, 
respectul faţă de ceilalţi, iniţiativă, abilităţi de negociator. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  TEHNICE              Operare calculator, capacitate de adaptare rapidă la noile 
tehnologii. 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
ORGANIZATORICE 

Capacitate decizională, de organizare şi gestiune a timpului şi 
activităţii, motivaţia muncii, autoritate, competenţă, spirit de 
echipă, iniţiativă, responsabilitate, principialitate, obiectivitate, 
integritate, rezistenţă la stres. 

ALTE APTITUDINI ŞI CALITĂŢI Abnegaţie, asumarea de responsabilităţi, capacitate de muncă 
individuală şi în echipă. 

PERMIS DE CONDUCERE Permis de conducere categoria B  

INFORMAŢII SUPLIMENTARE - Parcurs procesul de selecţie (cf. Ord. 109/2011 pentru guvernanţa 



corporativă a întreprinderilor) fiind ales ca membru în Consiliul de 
Supraveghere de la Complexul Energetic Oltenia în anul 2016; 

- Numit de către Ministerul Economiei în funcţia de Preşedinte al 
Consiliului de Administraţie al SC Băiţa SA Ştei pe care am 
ocupat-o în perioada august 2016 - martie 2017; 
- Vicepreşedinte Asociaţia Salvatorilor Minieri şi de Suprafaţă 
din România - 2003;  
- Vicepreşedinte Asociaţia Patronală "PATROMIN". 

 
           
 
 

                                                                                                                    Semnătura, 


