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 Curriculum vitae 
Informaţii personale  

 

Nume / Prenume APOSTOL Marioara 

Adresă(e) Bd. Ghencea, nr. 35A, sector 6Bucuresti, Romania 

Telefon(oane) +4021-313.17.29 Mobil:  

Fax(uri) +40213157822 

E-mail(uri) mariasanicaapostol@gmail.com 

Naţionalitate(-tăţi) Romana 

Data naşterii 15 noiembrie 1955 

Sex feminin  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca – experienta  si cunoştinţe în 
dom.cercetării SSM. 

Experienţa profesională relevantă  

Perioada  2006 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Cercetator stiintific 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Execuţie si cercetari privind abordarea managerială a problematicii de securitate şi sănătate în 
muncă(SSM), îmbunătăţirea sistemului de management integrat în domeniul SSM. 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-Dezvoltare in domeniul securitatii si sanatatii in munca 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii (INCDPM), „Alexandru 
Darabont”, Bucuresti, Bdul Ghencea, nr. 35 A, sector 6 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare-Dezvoltare în domeniul securitatii si sanatatii in munca 

Educaţie şi formare - Cursuri relevante- 

Perioada 2006 – pana in prezent 

Calificarea / diploma obţinută Licentiata in economie/ licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul general, managementul de investitii si toate disciplinele corespunzatoare 
Facultatii de economie / aptitudini si competente economice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Economie, Universitatea Hyperion Bucuresti 
Master in managementul investitiilor - Universitatea Hyperion Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Ministerul Invăţământului 
ID 3 – diplomă recunoscută internaţional  

Aptitudini şi competenţe personale  

Limba(i) maternă(e) Romana 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  
B1 

Utilizator  

independent 
A1 

Utilizator  

elementart 
A1 

Utilizator  

elementar 
A1 

Utilizator  

elementar 
A1 

Utilizator  

elementar 

Franceza  
B1 

Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  

independent  
B1 

Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  

independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi de lucru in echipa  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Dispun de informatii vaste, cunostinte profunde, pot studia o afacere, functii de coordonare in 
organizatii de voluntariat.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Am aptitudini tehnice  



 

Pagina 2/2 - Curriculum vitae al  

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Windows Vista, Office 2003, internet, e-mail. 

Competenţe şi aptitudini artistice - desen tehnic, desen artistic, design 

Alte competenţe şi aptitudini - functii de raspundere si coordonare in organizatii de voluntariat 

Permis(e) de conducere Nu 

Experienţa acumulată în cadrul 
programelor de Dezvoltare a 

Resurselor Umane 

Programul S2S - international - Sistem tutorial bazat pe educunoştinţe pentru instruirea continuă în 
domeniul prevenirii riscurilor în cadrul IMM-urilor conform cerinţelor UE  
PN 03-05 02 03 - Studiu privind elaborarea unei metode de audit de securitate şi sănătate în muncă 
şi a modulelor de instruire pentru formarea auditorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 
Expertizarea unor locuri de muncă în vederea încadrării în condiţii speciale conform HG 
nr.1025/28.08.2003. 
PN 03-05 02 02 - Studiu privind realizarea metodologiei de expertizare tehnică a locurilor de muncă 
în condiţii speciale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare  
PN 06 - 17 04 04 ’’ Dezvoltarea unui pachet integrat de instrumente pentru managementul eficient 
al securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul IMM-urilor(PIMES)’’ 
PN 06-17 05 01 - Fundamentarea şi dezvoltarea unui sistem de instruire, formare, perfecţionare şi 
atestare a personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în conformitate cu 
reglementările europene şi naţionale 
Programul de excelenţă CEEX - Cercetari de excelenta privind dezvoltarea unei retele 
informationale integrate bazata pe structuri IT inalt adaptive pentru protectia graduala a IMM-urilor 
romanesti contra riscurilor operationale 
   ’’Cercetari privind dezvoltarea unei structuri (cognitive) complexe vizând definirea unor 
referenţiale de riscuri majore în diverse activităţi socio-economice’’ 
“Sistem bazat pe cunoştinţe şi pe semantică specifică pentru protecţia contra riscurilor majore 
ocupaţionale” 
- PN 09-18 04 08-Promovarea îmbătrânirii active şi a solidarităţii intergeneraţionale la locul de muncă în 

condiţii de securitate, sănătate şi confort psihofizic, pentru o dezvoltare socială eficientă, sustenabilă şi 
integrativă 2014 

 

Informaţii suplimentare   

Anexe  

 
 
                     Ian. 2015                                                                                                                                                           


