
 
 

Nume  DURA 

Nume purtat anterior  CRISTINA TAMARA 

Adresă  Str. Viitorului, bl.40,ap.8, Petrosani, jud Hunedoara 

Telefon  0731415588 

Fax   

E-mail  dura.cristina@yahoo.com 

 

Naţionalitate  română 
 

Data naşterii  10.08.1983 

Locul nasterii  PETROȘANI, JUD. HUNEDOARA 

 

EXPERIENŢĂ DE MUNCĂ 
 

• Perioada (de la-până la)  03.09.2007 – 31.10.2007 

• Numele şi adresa angajatorului  Exploatarea Miniera Livezeni, str. Lunca, nr.153, Petrosani, jud. Hunedoara 

• Domeniul/sectorul de activitate  Topografie si geodezie 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Inginer debutant 

                      • telefon/fax/e-mail  0254/543462 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Extragerea substantei minerale utile 

 

• Perioada (de la-până la)  1.11.2007 - prezent 

• Numele şi adresa angajatorului  Universitatea din Petrosani, Facultatea de mine 

• Domeniul/sectorul de activitate  Inginerie civila, constructii subterane si explozivi industriali 

• Ocupaţia sau poziţia deţinute  Cadru didactic, asistent universitar 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
Predare seminarii, predare si examinare proiecte de an la disciplinele mentionate mai sus 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

• Perioada (de la-până la)  1998 - 2002 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Liceul Teoretic Mihai Eminescu 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Matematica-fizica, intensiv engleza 

• Diploma sau certificatul obţinute  Bacalaureat 

 

• Perioada (de la-până la)  2002 - 2007 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea din Petrosani, Facultatea de Mine 

CURRICULUM VITAE  
EUROPASS  
INFORMAŢII PERSONALE 
 



• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 Inginerie civila, domeniul constructii subterane 

• Diploma sau certificatul obţinute  Inginer constructor 

 

• Perioada (de la-până la)  2007 - 2012 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea Tehnica Cluj Napoca, Facultatea de Constructii 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 doctor 

• Diploma sau certificatul obţinute  doctor 

 

• Perioada (de la-până la)  2008 - 2012 

• Numele şi tipul organizaţiei de 
educaţie şi formare 

 Universitatea din Petrosani 

• Tematica de bază/competenţe 
acumulate 

 activități de predare  

• Diploma sau certificatul obţinute  Modul pedagogic DPPD, nivelul I, nivelul II 

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 

 

LIMBA MATERNĂ 

  

 

 

Romana 

 

ALTE LIMBI 
 

Engleza   

• Citit  Foarte bine 

• Scris  Foarte bine 

• Vorbit  Foarte bine 

Franceza   

• Citit  Foarte bine 

• Scris  Bine 

• Vorbit  Bine 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

SOCIALE 
 

 In activitati didactice și alte activitati ce necesită lucrul in echipă.  

Capacitatea de a gestiona conflicte în grup. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZAŢIONALE  

 

 In activitati de proiectare și cercetare. 

În trecut am deținut un mandat de consilier local al Primăriei Municipiului Petroșani și funcția de 
președinte al Organizației de Tineret PDL. 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

. 

 Cunoscator de programe de proiectare : AUTOCD, ARHICAD, ROCKSIENCE 

Cunoscator operare PC 

 
 


