Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefon(oane)
E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex
EXPERIENȚA POLITICĂ

PASCU VIOREL
Str. Aradului, Nr. 7, Ap. 2, Mun. Petroșani, Jud. Hunedoara, 332037
0254 - 540053 0722 - 509144
pasqui_vio@yahoo.com
Română
12.09.1960
Masculin

martie 2018 - iunie 2020 (demisie pentru neimplementarea de către Primăria
Mandatul 2012 – 2016 Petroșani a HCL aprobate și susținute de Comisie pentru Parâng)
Consiliul Local al Municipiului Consilier local
Petroșani
Mandatul 2016 – 2020
Consiliul Local al Municipiului august 2013 - iunie 2016
Petroșani Consilier local
ACTIVITATE ÎN SOCIETATEA CIVILĂ
noiembrie 2015 – prezent
Perioada Secretar
Funcţia sau postul ocupat Asociația Comitetului de Inițiativă Valea Jiului
Activităţi şi responsabilităţi principale Petroşani, str. Universității,, nr. 22, Cămin 1, cam. 310, jud. Hunedoara
Numele şi adresa angajatorului Voluntar în această structură participativă a mediului economic şi academic din
Valea Jiului, care militează pentru dezvoltarea economică a microregiunii.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

aprilie 2013 - prezent
Vicepreşedinte
Asociaţia „PRO ANINOASA”
Aninoasa, str. Libertăţii, nr. 85B, 335100, jud. Hunedoara
http://proaninoasa.wix.com/proaninoasa
Voluntar pentru sprijinirea actului educaţional la Şcoala Gimnazială „Sfânta
Varvara ” Aninoasa şi a problemelor sociale din comunitatea oraşului Aninoasa

EXPIERENȚĂ PROFESIONALĂ
APRILIE 2010
PENSIONAT
Perioada februarie 2006
Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciu Control Urmărire Producţie
- urmărirea şi controlul respectării producţiei planificate;
Activităţi şi responsabilităţi principale - urmărirea şi controlul respectării tehnologiei şi normelor la locurile de muncă;
- aprovizionarea cu materiale şi încadrarea în consumurile specifice planificate;
- securitatea şi sănătatea muncii în procesul de producţie şi în activităţile auxiliare;
- asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice la subunităţile miniere ;
- urmărirea măsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în conformitate cu legislaţia în vigoare,
la subunităţile C.N.H. – S.A.
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S.C. Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani
Numele şi adresa angajatorului Str. Timişoarei, nr. 2, Petroşani, 332015, jud. Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Controlul activtăţii de producţie de cărbune la unităţile miniere a Companiei
Naţionale a Huilei – Petroşani

Perioada aprilie 2004
Funcţia sau postul ocupat Inginer Şef Producţie
Activităţi şi responsabilităţi principale - urmărirea şi controlul respectării producţiei planificate la E.M. Lonea;
- urmărirea şi controlul respectării tehnologiei şi normelor la locurile de muncă;
- aprovizionarea cu materiale şi încadrarea în consumurile specifice planificate;
- asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice la E.M. Lonea;
- urmărirea măsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, la
E.M. Lonea
Numele şi adresa angajatorului Exploatarea Minieră Lonea
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Str. Voevodului, nr.1, Petrila II ( Lonea ), jud. Hunedoara
Conducerea activităţii de producţie de cărbune la E.M. Lonea

Perioada martie 2004
Funcţia sau postul ocupat Inginer şef securitate minieră
Activităţi şi responsabilităţi principale - urmărirea şi controlul respectării normelor de securitate şi sănătate în muncă
la E.M. Lonea;
- urmărirea şi controlul respectării tehnologiei;
- securitatea şi sănătatea muncii în procesul de producţie şi în activităţile;
- urmărirea măsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în conformitate cu legislaţia învigoare, la
E.M. Lonea.
Numele şi adresa angajatorului Exploatarea Minieră Lonea
Str. Voevodului, nr.1, Petrila II ( Lonea ), jud. Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducerea şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă
la E.M. Lonea
Perioada iunie 1996
Funcţia sau postul ocupat Şef Sector Producţie
Activităţi şi responsabilităţi principale - urmărirea şi controlul respectării producţiei planificate la sectorul de producţie;
- urmărirea şi controlul respectării tehnologiei şi normelor la locurile de muncă
din sector;
- aprovizionarea cu materiale şi încadrarea în consumurile specifice planificate;;
- asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice la locurile de muncă din sector;
- urmărirea măsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, în
cadrul sectorului
Numele şi adresa angajatorului Exploatarea Minieră Lonea
Str. Voevodului, nr.1, Petrila II ( Lonea ), jud. Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducerea activităţii de producţie a sectorului
Perioada septembrie 1994
Funcţia sau postul ocupat Adjunct Şef Sector Producţie
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Activităţi şi responsabilităţi principale - urmărirea şi controlul respectării producţiei planificate la sectorul de producţie;
- urmărirea şi controlul respectării tehnologiei şi normelor la locurile de muncă
din sector;
- aprovizionarea cu materiale şi încadrarea în consumurile specifice planificate;;
- asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice la locurile de muncă din sector;
- urmărirea măsurilor privind buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a
instalaţiilor, utilajelor şi maşinilor în conformitate cu legislaţia în vigoare, în
cadrul sectorului
Numele şi adresa angajatorului

Exploatarea Minieră Lonea
Str. Voevodului, nr.1, Petrila II ( Lonea ), jud. Hunedoara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conducerea activităţii de producţie a sectorului
Perioada ianuarie 1990
Funcţia sau postul ocupat Inginer Coordonator Schimb
Numele şi adresa angajatorului Exploatarea Minieră Lonea
Str. Voevodului, nr.1, Petrila II ( Lonea ), jud. Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control si asigurare producţiei pe un schimb în cadrul
Sectorului
Perioada august 1986
Funcţia sau postul ocupat Inginer Stagiar
Inginer Conducător Formaţie de Lucru
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului Exploatarea Minieră Lonea
Str. Voevodului, nr.1, Petrila II ( Lonea ), jud. Hunedoara
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Control si asigurare producţie pe un schimb
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
.2008 (Sinaia)
Perioada Certificat absolvire „ Managementul situaţiilor de criză ”
Calificarea / diploma obținută Managementul gestionării situaţiilor de criză
Domenii principale studiate /
competențe dobândite Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
Numele și tipul instituției de învățământ Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
Dezvoltare profesională
învățământ / formare
Perioada
Calificarea / diploma obținută
Domenii principale studiate /
competențe dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare

2006 (Buşteni)
Certificat de absolvire „ Expert prevenire combatere a corupţiei ”
Expertizare control şi prevenire a actelor de corupţie
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Perioada 2005 (Buşteni)
Calificarea / diploma obținută Certificat de atestare: „ Specialist asistenţă tehnică - Diriginte de şantier ” pentru
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lucrări miniere: ÎNCHIDERE MINE
Domenii principale studiate /
competențe dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ Ministerul Economiei şi Comerţului
/ furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada 2003 (Petroşani)
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire: Specializarea: MANAGEMENT
Domenii principale studiate / Management al activităţii de productie şi investiţii în minerit .
competențe dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ Ministerul Educaţiei si Cercetării
/ furnizorului de formare Universitatea din Petroşani
Facultatea de Mine Petroşani
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Perioada 2000 (Franţa: Fontainebleau)
Calificarea / diploma obținută Certificat de absolvire, Atestare şi Diplomă de absolvire pentru pregătirea
specializată în administrarea minelor
Domenii principale studiate / Specializare în managementul administrării minelor
competențe dobândite
Numele și tipul instituției de învățământ Şcoala Naţională Superioară de Mine din Paris
/ furnizorului de formare Centrul de Studii Superioare pentru Administraţia Minelor
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ / formare
Promoția 1986
Diploma obținută Diplomă de Inginer minier
Numele și tipul instituției de învățământ

Ministerul Educaţiei şi Învăţământului; Institutul de Mine Petroşani; Facultatea de
Mine

Nivelul de clasificare a formei de
învățământ Universitar
COMPETENȚE PERSONALE
română
Limba maternă
Comprehensiune
Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Abilităţi de
Abilităţi de
Nivel european (*)
ascultare
citire
Limba franceză

B1
Experimentat

B1
Experimentat

Vorbit
Interacţiune
B1
Experimentat

Exprimare
A2 Utilizator
elementar

Scris

A2 Utilizator
elementar

Certificat de Competență Lingvistică Evaluare personală

(*) Cadrului

european de referinţă pentru limbi

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator
experimentat

Competenţe de comunicare ▪ Abilități de comunicare eficientă la distanță cu colegi de echipă și beneficiari pentru
realizarea unor proiecte;
▪ Răbdare pentru a transmite informații şi conduce in mod eficient, dobândită în 24
de ani în activitatea minieră;
Pagina 4 din 6 - Curriculum vitae
Pascu Viorel

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice
Alte competenţe

Permis de conducere
Informații suplimentare
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▪ Capacitate de înţelegere la diferite nivele de pregătire, dobândită din activitatea
profesională şi de voluntariat.
▪Capacitate de a creea sisteme și strategii care să includă echipe de lucru cu
numeroși membrii, dobândită în urma actului de conducere în activitatea
minieră şi a cursurilor de perfecţionare;
▪Capacitate de a conduce şi organiza proiecte de interes comunitar şi
educaţional, dobândite în cadrul activităţii de voluntar şi vicepreşedinte al
Asociaţiei „ PRO ANINOASA”
▪ Cunoașterea foarte bună a administrării activităţii miniere de producţie şi a
respectîrii normelor de securitate şi sănătate în muncă;
▪ Cunoașterea , aplicabilitatea şi controlul urmăririi normelor de producţie pe metode
de exploatare;
▪ Abilitate de a lucra în situaţii dificile, de a demonta conflicte sau crize de
comunicare;
• Puterea, caracterul, modestia si loialitatea , m-au determinat la fiecare loc de muncă.
Prin organizare şi meticulozitate, menţinerea ordinii şi a disciplinei, urmărirea şi
controlul activităţii şi întreţineri utilajelor, am obţinut rezultate remarcabile.
▪ Instrumentele Microsoft Office™: Word™ : bună;
instrumentele Excel™ : modestă.
Artistice: literatură, poezie
Aptitudini şi competenţe sociale
▪ voluntariat pentru ajutorarea pensionarilor şi de educaţie a rromilor din zona
Cartierului Colonie din Municipiul Petroşani
▪ Munca de voluntariat o continui în cadrul Asociaţiei „ PRO ANINOASA
Aptitudini şi competenţe tehnice
▪ Cunoştinţe de proiectare, strungărie, sudură, lăcătuşerie, tâmplarie dobândite din
necesităţile vieţii.
Categoria B
Din 2013 - vicepreşedinte al Asociaţiei „PRO Aninoasa” (de la înfiinţare, am
iniţiat şi derulat multe proiecte comune cu şcoala, proiecte pentru comunitate;
am obţinut sponsorizări şi am sprijinit activitatea elevilor de la şcolile de pe raza
oraşului Aninoasa; am desfăşurat activităţi de voluntariat cu elevi şi cadre
didactice). Activităţile au drept scop sprijinirea actului educaţional la Şcoala
Gimnazială „ Sfânta Varvara ” Aninoasa şi a problemelor sociale ale comunităţii
oraşului Aninoasa.
Am coordontat următoarele proiecte în cadrul Asociaţiei PRO ANINOASA:
1.Oraşul meu verde ( parteneri Primăria Aninoasa şi Şcoala Gimnazială
„Sfânta Varvara ” Aninoasa;
2.Proiect pentru prevenirea abandonului şcolar „ După şcoală, pentru
şcoală ” (parteneri Şcoala Gimnazială „ Sfânta Varvara ” Aninoasa şi Asociaţia
„ Ortenau – Ajutor pentru oameni ”;
3.Oraşul Aninoasa, promovarea valorilor tradiţionale prin turism cultural
((parteneri: Primăria Aninoasa, Şcoala Gimnazială „ Sfânta Varvara ”
Aninoasa, Asociaţia Caritas Petroşani, Asociaţia Studenţilor Geografi GEOTIM
Timişoara, Consiliul Județean Hunedoara);
4.Micii Cetăţeni Activi ( parteneri: Şcoala Gimnazială „ Sfânta Varvara ”
Aninoasa, Asociaţia Româno- Engleze pentru Sprijin În Comunitate 2010,
Primăria Aninoasa );
5.Identitate, Comunitate, Implicare pentru promovarea cultural –turistică
a oraşului Aninoasa ( parteneri: Primăria Aninoasa, Scoala Gimnazială
„Sfânta Varvara ” Aninoasa, Asociaţia Colonia Veselă, Consiliul Județean
Hunedoara)
6. Tabăra națională de pictură „Copacul cu lalele, 139 ani- simbol cultural
turistic al Văii Jiului” (parteneri: Primăria Aninoasa, Scoala Gimnazială „Sfânta

Varvara ” Aninoasa, Asociaţia Colonia Veselă, Fundația „Ianza Art InterCultural”, Consiliul Județean Hunedoara)
Depun o muncă de voluntariat pentru ajutorarea pensionarilor şi de educaţie a rromilor
din zona Cartierului Colonie din Municipiul Petroşani.. Colaborez cu personalul didactic
si voluntar din Centrul Comunitar „ Speranţă pentru Colonie ” al Asociaţiei RomânoEngleze pentru Sprijin în Comunitate 2010.
În cadrul E.M.Lonea, am prezentat şi realizat proiectele:
1.Dispozitiv de ancorare a traductoarelor pentru transportoare cu bandă.
2.Dispozitiv de ancorare a stâlpilor hidraulici tip SVJ., folosiţi la susţinerea abatajelor de
cărbune.
În perioada 01.04. 2003 – 01.06.2004, am condus Staţia de Salvare Minieră a
Exploatării Miniere Lonea, unde printr-o bună organizare şi funcţionare a ajuns cea
mai dotată şi competitivă Staţie de Salvare Minieră la nivelul Companiei Naţionale a
Huilei - Petroşani.
Informaţii suplimentare Referinţe -

Atestate
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Şcoala de Mine din Paris;
Universitatea din Petroşani;
Compania Naţională a Huilei S.A.- Petroşani;
Institutul Naţional de Cercetare–Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi
Protecţie Antiexplozivă– INSEMEX PETROŞANI;
Primăria Petroșani
Ministerul Educaţiei şi Învăţământului;
Şcoala de Mine din Paris – Fontainebleau ( Franţa );
Ministerul Economiei şi Comerţului;
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse;
Compania Natională a Huilei – S.A. Petroşani.

