
CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE        Alin-Lucrețius-Dubcek GĂUREANU 
 

     

    

   
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

2010–Prezent      Manager și Lector SSM (Securitate și Sănătate în Muncă) și 

consilier juridic 

Proform Office SRL, Timisoara (România) 
 

- formare profesională SSM (peste 1.000 de absolvenți) și consiliere în 

domeniul SSM 
 

- autorizare cursuri de formare profesională 

- întocmire programe de formare și documentații de SSM 

- gestionare clienți, politici de marketing 

- politici de vânzare, negociere, contractare, evidență 

 

2016–Prezent      Asistent cercetare cu activități didactice  

Universitatea Politehnica Timișoara (România) 

Facultatea de Management în Producție și Transporturi 

Departament Inginerie și Management 
 

- seminarii la disciplina ERGONOMIE,  

- din 2020 curs și seminar la disciplina Dreptul Muncii 
 

- peste 100 studenți în fiecare an 

- durata didactică anuală: 1 semestru 

 

2007–2010     Director vânzări autovehicule 

Mega Group SRL - concesionar Peugeot, Timișoara (România) 
 

- coordonare echipă de vânzări 

- gestionare stocuri auto - achiziție, depozitare, pregătire de vânzare, 

prezentare 

- gestionare documentații de achiziție și plată 

- raportări, statistici, evidențe, analize, prognoze 

- verificări puncte de lucru din jud. Timiș și Caraș-Severin 

pentru respectarea politicilor de comercializare impuse de 

concesionar 

 

2003–2007     Area sales manager (Director de vânzări zonal) 

Daewoo (actual FORD) Romania SA, Craiova (România) 
 

- verificare politici de vânzare la sediul dealerilor arondați pe județele 

Timiș, Arad, Bihor 

- stimulare, asistență pentru clienți cheie 

- comunicare, raportare, evidență consultanță dealeri pentru achiziții 

- vânzare auto, gestionare clienți, 

- consiliere documentații specifice, contractare și plată 

 

2000–2003     Administrator, Consilier juridic, partener detașat în Germania 

Dacicus SRL Timișoara, detașat la Speed Part Gmbh - Rapid Prototipyng, 

Hasloch (Germania) 
 

mailto:alin@gmail.com


- control, verificare, rectificare piese și operare utilaj injecție mase plastice, 

- control și finisare la sediu și la beneficiari 

- control și finisaj matrițe 

- transport produse la beneficiari 

- sinterizare (printing 3D) în pulberi metalice pentru matrițe serie mică 

 

1999–2000     Consilier juridic 

Computrade SRL, Timișoara (România) 
 

Acte juridice instanță pentru insolvență, acte constituire și 

modificare companie, documente de personal, contracte 

comerciale etc. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

2015–Prezent   Doctorand domeniul Inginerie și Management –        Nivelul 7 CEC 

Universitatea Politehnica Timișoara - Facultatea de Management în 
Producție și Transporturi, Timișoara (România) 

Subiectul tezei de doctorat în domeniul  Managementului SSM și a 
culturii SSM 
 

2013–2015     Master în Ergoinginerie                     Nivelul 7 CEC 

Universitatea Politehnică Timișoara, Timisoara (România) 
 

Competențe generale în ergonomie, biomecanică, biometrie 

antropometrie, human factor, etc 

Competențe specifice privind prevenirea riscurilor ocupaționale prin 
posturalitate și proiectarea mijloacelor și mediului de muncă 

 

1994–1998     Diplomă de licență                            Nivelul 6 CEC 

Universitatea Lucian Blaga, Sibiu (România) 

Competențe generale de drept administrativ, al muncii și SSM, civil, penal, 

etc.; Practică la notariat și cartea funciară și firma proprie. 

 

1982–1987     Diplomă de Bacalaureat                  Nivelul 4 CEC 

Liceul Industrial nr. 1 - actual Colegiul Tehnic Henri Coandă, Timișoara 

(România) 
 

Competențe generale și competențe specifice în domeniul mecanic al 
prelucrării prin așchiere  

 

COMPETENŢE PERSONALE  Limba(i) 

maternă(e)     română 

Limbile străine 

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la 

conversație 

Discurs 

oral 

engleză C1 C1 B1 A2 A2 

franceză B1 B2 A2 A2 B1 
 

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

 

Competențe de 

comunicare 

bune abilități de comunicare dobândite în interacțiunile cu clienții și 

cursanții la formarea profesională în domeniul SSM, precum și cele 
obținute în calitate de asistent cercetare 

  

Competențe 

organizaționale  
manageriale 

leadership, cu echipe cuprinse între 8 și 20 de persoane 

stabilire de strategii și planuri de extindere și implementare de 
politici de marketing 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr


  

Competențe 
dobândite la 
locul de muncă 

abilități tehnice, ergonomice, amenajarea locurilor de muncă din 
perspectiva posturalității, a utilajelor și a mediului de lucru,  

identificarea riscurilor și măsurile de combatere 

formarea de personal - abilitați pedagogice și andragogice (predare 
seminarii la studenți și cursuri de formare profesionale la adulți 

comunicare 

Competențe 

digitale 

Autoevaluare 

Procesarea 

informației 

Comunicare Crearea de 

conținut 

Securitate Rezolvarea de 

probleme 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

experimentat 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

experimentat 
 

 

Alte competențe 

 

Înființare societate comercială 

Întocmiri de contracte individuale de muncă, cu operare REVISAL 

Evaluare de riscuri și întocmire documentații SSM 

Cercetare evenimente de muncă 

Acordare prim ajutor de bază 

Operare programe software de analiză, programe web de 

reclamă și marketing on-line  

Concepere design și administrare site web propriu, platformă de 
e-learning și comunicare, 

Operare platformă internet media de socializare și comunicare, 

Operare instrumente bancare și financiare online. 

  

Permis de 
conducere      

Categ. B 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE     

Afilieri      Colegiul Consilierilor Juridici Timiș - 2004 membru 

Human Factor and Ergonomics - Europa chapter - 2015 membru asociat 

Societatea de Ergonomie și Managementul Mediului de Lucru  (SEMML - Ergo Work) - 

2019 - membru fondator - vicepreședinte 
 

Conferinţe Participare la conferințe în România și străinătate, ca urmare a desfășurării 

programului doctoral de cercetare, pentru dezvoltarea tezei de doctorat în domeniul 

SSM. 

 

 

 

 

Timișoara, decembrie 2020 

 

Alin-Lucrețius-Dubcek GĂUREANU


