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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CIULEAN VICTOR 

Adresă(e) Arad, Str. Comunarzilor, Nr. 14 

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 23.08.1968 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
 

Functia sau postul ocupat 
Activități și responsabiltăți principale 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

26.09.2016- prezent 
 
Director General 
Conducerea societății 
SC CET Hidrocarburi SA Arad 
Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice și termice (cod CAEN) 
 
 
01.05.2012-21.09.2016 

Funcţia sau postul ocupat Inginer Sef   

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, supravegherea și controlul activității de producție la nivelul societății 

Numele şi adresa angajatorului SC CET Hidrocarburi SA Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice 

Perioada 01.01.2010-01.05.2012 

Funcţia sau postul ocupat Sef Sectie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, supravegherea și controlul activității secției de producere și transport a energiei termice 

Numele şi adresa angajatorului SC CET HIDROCARBURI SA ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice 

Perioada 01.03.2006-01.01.2010 

Funcţia sau postul ocupat SEF SECTIE  

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, supravegherea și controlul activității secției de producere a energiei electrice și  termice 
produse în centrala pe hidrocarburi 

Numele şi adresa angajatorului SC CET ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice și termice 

Perioada 01.06.2002-28.02.2006 

Funcţia sau postul ocupat SEF ATELIER EXPLOATARE TERMOMECANICA 
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Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, supravegherea și controlul activității secției de producere a energiei electrice și termice 
produse în centrala pe hidrocarburi 

Numele şi adresa angajatorului SC CET ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice și termice 

Perioada 01.05.1998-31.05.2002 

Funcţia sau postul ocupat SEF ATELIER REPARATII TERMOMECANICE 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea, supravegherea și controlul activității de reparații a instalațiilor termomecanice din 
centrala pe hidrocarburi 

Numele şi adresa angajatorului FILIALA ELECTROCENTRALE ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice și termice 

Perioada 01.10.1992-30.04.1998 

Funcţia sau postul ocupat INGINER 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități de proiectare 

Numele şi adresa angajatorului FILIALA ELECTROCENTRALE ARAD 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei electrice și termice 

  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

FACULTATEA DE MECANICA 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA TEHNICA – CLUJ NAPOCA  
SECTIA MASINI UNELTE  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

LICEUL DE MATEMATICA - FIZICA ZALAU 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

CURS DE ASIGURAREA CALITATII  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

curs 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

CURS ECDL 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

ECDL Romania 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

CURS INSTRUCTOR PROTECTIA MUNCII  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesionala – RENEL București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

CURS MOTIVAREA ANGAJATILOR 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de Formare Profesionala – Rentrop & Straton 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

curs 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  ENGLEZA  MEDIU  MEDIU  MEDIU  MEDIU  

Limba  FRANCEZA  MEDIU  MEDIU  MEDIU  MEDIU  

Limba  SPANIOLA  MEDIU  MEDIU  MEDIU  MEDIU  

          

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Din anul 1998 pana in 2002 am avut ca atributiuni de serviciu coordonarea si conducerea 
activitatii de reparatii termomecanice iar din anul 2002 si a activitatii de exploatare 
termomecanica din cadrul SC CET Hidrocarburi SA Arad 
Din anul 2012 până în anul 2016 am avut ca atribuțiuni de serviciu conducerea, supravegherea 
și controlul activității de producție (producerea energie termice, transportul, distribuția și 
furnizarea acesteia) la nivelul societății, iar din 2016 până în prezent am avut atribuțiuni de 
conducere a societății comerciale 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunostinte termoenergetice necesare pentru exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor 
de producere a energiei electrice si termice 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

  

 


