Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Marinescu Emil
Localitatea Buteasa ( Oras Somcuta Mare ), nr.85A

Telefon

0742 040 401

Fax(uri)

-

E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii

emilmarinescu@yahoo.com
romana
25.11.1960

Stare civila Casatorit
2 copii

Experienţa profesională
27.04.2018- prezent
Funcţia sau postul ocupat

Director general interimar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Organizarea si coordonarea activitatilor specifice
In constrructia de drumuri si poduri

Numele şi adresa angajatorului

S.C. DRUMURI PODURI MARAMURES S.A.

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor CAEN 4211

01.09.2016-27.04.2018
Funcţia sau postul ocupat Director comercial
Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea si desfasurarea activitatii de achizitii publice,
Coordonarea Sectiei Utilaj Transport
Numele si adresa angajatorului S.C. DRUMURI PODURI MARAMURES S.A.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Lucrari de constructii a drunurilor si autostrazilor CAEN 4211
01.07.2004-24.06.2016
Funcţia sau postul ocupat Vicepresedintele Consiliului Judetean Maramures
Activităţi şi responsabilităţi principale Demnitar public nivel judetean: conducere si coordonare la
Regia Autonoma Aeroportul International Maranures,
S.C. DRUMURI PODURI MARAMURES S.A.,
Institutii de cultura
Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
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Consiliul Judetean Maramures , Gh.Sincai nr.46
Administratie publica
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01.07.1987-30.06.2004
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele si adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Inginer minier
Coordonare formatie de lucru la nivel de schimb, sector, mina
Exploatare, adjunct sef sector, inginer tehnoog, sef sector, sef mina
Coordonare servicii securitatea muncii, mediu, administrativ, sanatatea muncii
Membru in comitetul director executiv exploatare miniera
E.M. Suior
Extragere minerale neferoase

Educatie si Formare
Perioada

01.10.1981 – 30.06.1987

Calificarea / diploma obţinută

Inginer minier

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

I.M. Petrosani

Domenii principale studiate
Nivelul de clasificare a formei de
invatamant

Constructii si exploatari miniere subterane si la zi , microclimat si securitatea muncii
Studii superioare de lunga durata

Aptitudini si Competente
Personale
Limba străină cunoscută

Franceza, engleza

Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba franceza
Limba engleza

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

mediu

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

Competente personale

Cunostinte si abilitati in gestiuneaproblemelor sociale, capacitate de dialog si analiza sociala
Capacitati de comunicare intra si interinstitutionale
Creativitate ,atitudine pozitiva ,deschidere la nou
Formator in domeniul managementului administrativ si economic, organizare si eficientizari activitati

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Internet ,Microsoft Word,Microsoft Excel nivel mediu

Permis de conducere

Categoria B
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