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Studii: INSTITUTUL POLITEHNIC – BUCUREŞTI, Facultatea de 

chimie industrială 

Grade sau diplome obţinute: inginer chimist 
Titlul ştiinţific: Cercetător Principal gr. III 

Alte competenţe:  

 

 - Elaborare de lucrări în domeniul securităţii muncii şi al 
certificării EIP 

- Elaborare standarde, 

 - Elaborarea  documente tehnice normative privind preluarea 
directivelor europene  

 - Evaluator şef de  produs  în domeniul echipamentelor 

individuale de protecţie 

- Activitate didactică: susţinere de cursuri postuniversitare şi 
postliceale de securitate şi sănătate în muncă, aprobate de 

Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul 
Educaţiei şi Cercetării şi îndrumare de proiecte în domeniile 
*„Semnalizarea de sănătate şi securitate la locul de muncă” 

*„Legislaţie certificare echipamente individuale de protecţie” 

- Experienta acumulata in audituri si expertize tehnice 
*participare la  audituri în domeniul SMC conform SR EN ISO 9001 

*participare şi conducere audituri în domeniul SSM conform        
SR OHSAS 18001 

 
Specializări si calificări:  

 
  - Curs de perfecţionare în domeniul „Securitatea muncii”-

Certificarea ET şi EIP; 

 - Curs perfecţionare organizat de EUROGIP-Groupement de 
l΄Institution Prévéntion de la Sécurité sociale pour l΄Europe- 

„Directiva 89/686/CEE referitoare la Echipamente Individuale de 

protecţie, Noua abordare şi abordarea globală, atribuţii ale 

părţilor implicate în implementarea, managementul şi aplicarea 

directivei; 
 - Curs perfecţionare a auditorilor conform prevederilor SR 

EN ISO 19011:2003 organizat de RENAR –Centrul de formare şi 

perfecţionare pentru acreditare- departament  de instruire-

Bucureşti; 

 -Curs formare evaluatori/auditori pentru laboratoarele de 
încercări/etalonări. Cerinţele standardelor SR EN ISO/CEI 

17025:2001 şi SR EN ISO 19011:2003 organizat de RENAR –



Centrul de formare şi perfecţionare pentru acreditare- 

departament  de instruire-Bucureşti; 
  - Curs formare evaluatori/auditori pentru laboratoarele de 

încercări/etalonări. Cerinţe speciale pentru acreditarea 

laboratoarelor de încercări/etalonări organizat de RENAR –
Centrul de formare şi perfecţionare pentru acreditare- 

departament  de instruire-Bucureşti; 

 - Curs postuniversitar „Securitatea muncii” organizat de 
Universitatea din Petroşani 
 
 

Experienţa acumulată în programe naţionale/internaţionale: 

 

Programul/Proiectul Functia Perioada: de la... pana la... 

ORIZONT 2000 responsabil temă 1999   

ORIZONT 2000 colaborator 1999 - 2001 

INFRAS colaborator 2001– 2004 

CALIST responsabil temă 2001 - 2003 

PROGRAM NUCLEU responsabil temă 2005 - 2009 

 

  
 Contribuţie la elaborarea unor documente tehnice normative privind preluarea 
directivelor europene: 

  

Directiva Documentul normativ 

Directiva EIP-
89/686/EEC, 

modificată prin 

93/68/EEC; 
93/95/EEC şi 

96/98/EEC 

HG 115/2004 

Directiva 
„Semnalizare 

SSM”- 98/58/EEC 

„Prescripţii minime pentru  semnalizarea de 
securitate şi /sau sănătate la locul de muncă”- 

aprobate prin Ordin al ministrului muncii şi 

protecţiei sociale 599/18.11.1998 

 

 

 
Contribuţie la elaborarea unor documente normative (standarde) in comitetele 

tehnice ASRO:  

 

Comitetul tehnic Documentul normativ (standardul) 

CT 227-EIP Peste 30 de standarde europene (EN) în 

domeniul EIP 

 


