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`INFORMAŢII 
PERSONALE 

TOMAI VASILE- PETRU  

„  

 Loc. Lapus                 judetul Maramureș 

  

 

  

 

Sexul Masculin | Data naşterii           | Naţionalitatea Română  

 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   

                                                                           

 

 

 

POZIŢIA  LOCUL DE 
MUNCĂ DORIT 
 

Director  CONVERSMIN BAIA MARE  sau o altă funcție conform 
competentelor 

06.2012-06.2016 

 Primăria comunei Lăpuș, jud. Maramureș  

Funcția : viceprimar 

Responsabilități: 

Coordonare activitate de atragere fonduri europene 

Coordonare sistem de management al mediului 

Monitorizare management al mediului 

 Coordonare activități: salubrizare, alimentare cu apă, stație de epurare, etc 

                  2009 

EUROTOPAZ - BAIA MARE 

Funcția: director  închideri de mină 

Responsabilități: 

Coordonare activitate închideri de mină  Repedea,Pienile de sub Munte  , 
jud. Maramures 

2007-2008 

 A.C.M GORJ – Târgu Jiu 

Funcția: dirijinte de șantier 

Responsabilități: 

Coordonare lucrări de ecologizare cariera Budoi, județul  Bihor 
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EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE   

 

 

 

2006-2007 

 VIDELI S.A  Baia Mare  

Funcția: șef șantier 

Responsabilități: 

Coordonare activitate de recondiționare Fabrica de bere Azuga- Prahova 

2006 

 IMI SA Baia Mare  

Funcția: director cu dezvoltarea 

Responsabilități: 

Coordonare activitate de dezvoltare a societății din punct de vedere tehnic 

2003-2006 

  SC MONS-MEDIUS SA 

Funcția : Director executiv 

Responsabilități: 

Asistență tehnică la lucrări de închidere și ecologizare mine 

Reabilitare centre de afaceri 

Ecologizare iazuri 

1983-2003 

  Mina Băiuț-Țibleș, REMIN Baia Mare 

Funcția : șef serviciu Investiții 
                șef serviciu Producție 

Responsabilități: 

Elaborarea, finanțarea, urmărirea, decontarea lucrărilor de investiții 

Programarea preliminarului de producție la nivel de mină și sectoare, 
încadrarea în costurile programate 

2005-2008 

Economist   

Universitatea Spiru-Haret, București 

Specialitate Management  

1980-1983 

Subinginer miner  

Institutul de Învățământ superior Baia Mare – Facultatea de mine 

Specializare: domeniu minier, lucrări de suprafață și subteran  

1974-1978 
Liceul real-umanist Târgu-Lăpuș 

Specialitate real 
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COMPETENΤE 

PERSONALE   

.]  

 

1966-1974 Școala generală Lăpuș 

Limba(i) maternă(e) română  
  

ENGLEZĂ 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare – B1 Citire-A2 
Participare la 
conversaţie – 

A2 

Discurs oral – 
A2 A1 

MAGHIARĂ Ascultare – B2 Citire-B1 
Participare la 
conversaţie – 

B1 

Discurs oral – 
A2 A1 

Competenţe de 
comunicare  

 Bun comunicator, adaptabilitate rapidă în funcție de context, abilități 
de lucru în echipă, discernământ și combativitate. 

Competenţe 
organizaţionale/manager

iale 

 Integrare rapidă în colectiv, capacitate de evaluare obiectivă a 
personalului și a situațiilor întâlnite; 

 Conștinciozitate și pereseverență în îndeplinirea sarcinilor și 
atingerea obiectivelor; 

 Asumarea răspunderii în situații limită. 

Competenţe dobândite la 
locul de muncă 

 Respectarea instrucțiuniilor și detaliilor tehnice; 

 Transpunerea corectă a legislației în vigoare, atât în domeniul 
minier, economic, cât și în domeniul administrației publice. Abilități 
dobândite în peste 25 de ani activitate în domeniu; 

 Intoleranță la superficialitate; 

 Capacitate de decizie rapidă și corectă; 

 Identificarea și implementarea soluțiilor tehnice cele mai potrivite 
situației create, date. 

 

 

Competenţe digitale 

AUTOEVALUARE 

Procesare
a 

informaţiei 
Comunicare 

Creare 
de 

conţinut 
Securitate 

Rezolvare
a de 

probleme 

 
utilizator 

experimentat 
utilizator 

experimentat 
utilizator 

experimentat 
utilizator 

experimentat 
utilizator 

experimentat 
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INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE   

 

 

 
 

Alte competenţe 

 Specialist asistență tehnică în închideri de mine - Certificat de 
atestare seria C, nr. 22 din 14.01.2005- emis de Ministerul 
Economiei și Comerțului. 

 Curs perfecționare activitate de investiții – adeverință nr 241 din 
20.02.1988; 

 Curs de perfecționare ”Organizarea activității de investiții” – certificat 
nr. 152019 din 28.09.1989, emis de Ministaerul Minelor; 

 Curs managemen, certificat absolvire seria A, nr. 0056086, din 
20.10.2005, emis de Ministerul Muncii;  

 Curs de auto-dezvoltare profesională (achiziții), certificat absolvire 
seria A, nr. 0056919, din           20.10.2005, emis de Ministerul 
Muncii; 

 Curs de analist resurse umane, certificat absolvire seria A, nr. 
0056217, din 10.10.2005, emis de Ministerul Muncii; 

 Certificat absolvire management de proiect, seria H, nr. 00186393 
din 18.05.2013, emis de Ministerul Muncii; 

 Certificat absolvire manager al sistemelor de management de 
mediu, seria H, nr. 00184408 din 12.03.2013, emis de Ministerul 
Muncii; 

 Recomandare din partea Ministerului Economiei și Finanțelor, 
Direcția Generală pentru Resurse Minerale, nr. 1767 din 
15.12.2008; 

 Recomandare din partea Ministerului Mediului și Dezvoltării 
Durabile, Garda Națională de Mediu, nr.3211 din 19.12.2008; 

 Recomandare SC ACM GORJ SRL; 

 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – curs de pregătire 
în domeniul situațiilor de urgență. 

 

  

Permis de conducere  Categoria B 

Proiecte 

 

Colaborare la întocmirea FIDIC-ului național ( legislație și instrucțiuni 
tehnice ) specific activităților de închidere și ecologizare perimetre miniere 

Hobby-uri 

 

Litrratură, filosofie, istorie, sport (fost fotbalist de performanță – divizia B, 
tenis de câmp) 
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ANEXE 
  

 Copii: 

 Cartea de identitate; 

 Certificat de naștere; 

 Permis de conducere; 

 Diplomă de licență subinginer-miner; 

 Diplomă de licență management; 

 Certificat de atestare seria C, nr. 22 din 14.01.2005- emis de 
Ministerul Economiei și Comerțului. 

 adeverință nr 241 din 20.02.1988; 

 certificat nr. 152019 din 28.09.1989, emis de Ministaerul Minelor; 

 certificat absolvire seria A, nr. 0056086, din 20.10.2005, emis de 
Ministerul Muncii; 

 certificat absolvire seria A, nr. 0056919, din 20.10.2005, emis de 
Ministerul Muncii; 

 certificat absolvire seria A, nr. 0056217, din 10.10.2005, emis de 
Ministerul Muncii; 

 Certificat absolvire management de proiect, seria H, nr. 00186393 
din 18.05.2013, emis de Ministerul Muncii; 

 Certificat absolvire manager al sistemelor de management de 
mediu, seria H, nr. 00184408 din 12.03.2013, emis de Ministerul 
Muncii; 

 Recomandare din partea Ministerului Economiei și Finanțelor, 
Direcția Generală pentru Resurse Minerale, nr. 1767 din 
15.12.2008; 

 Recomandare din partea Ministerului Mediului și Dezvoltării 
Durabile, Garda Națională de Mediu, nr.3211 din 19.12.2008; 

 Recomandare SC ACM GORJ SRL; 

 Diplomă - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – curs de 
pregătire în domeniul situațiilor de urgență. 

 
 


