Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE

George Cătălin Crișan

George Cătălin Crișan
Calugareni nr. 3, ap. 1, 310181 Arad (România)
0744 498 275
catalin.crisan@promun.ro
Sexul Masculin | Data naşterii 01/08/1982 | Naţionalitatea română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
01/03/2021–Prezent

Șef de lucrări (Lector)
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad
Protecția muncii și legislație in automatizări (C), Ecologie și protecția mediului (C), Rețele de
calculatoare (C, L, P), Arhitectura calculatoare (L), Informatica aplicata 1(L), Sisteme de operare (C, L)

01/10/2019–Prezent

Cadru didactic asociat
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, Arad
Protecția muncii și legislație in automatizări (C), Ecologie și protecția mediului (C), Rețele de
calculatoare (C, L, P), Arhitectura calculatoare (L), Informatica aplicata 1(L), Elemente de execuție
electrice (L)

01/08/2006–Prezent

Inginer șef
S.C. PROMUN S.R.L., Arad
- Coordonarea activitatii de prevenire a societății;
- Formator (întocmire suport de curs specific activității desfășurate de beneficiarul cursului, întocmire
prezentări pentru videoproiector, întocmire materiale de curs (jocuri de rol, exerciții practice), elaborare
teste pentru evaluare) la cursuri/ workshop- uri;
- Consultanță de specialitate securitatea muncii;
- Instruiri în domeniile securitatea muncii și situații de urgență, ISCIR.

01/01/2013–Prezent

Director general
S.C. PROMUN SERVICII S.R.L., Arad
- Coordonarea activității societății;
- Gestionarea resurselor umane;
- Gestionarea relațiilor cu clienții.

14/02/2019–20/06/2019

Formator
AD AUTO TOTAL, București
Pregătirea (suport de curs, materiale pentru curs, materiale examinare) și livrarea cursurilor:
- Managementul securității și sănătății în muncă;
- Managemntul deșeurilor;
- Competențe digitale.

15/01/2019–04/2019

Conducator Serviciu intern de prevenire și protecție
S.C. PANDUIT EUROPEAN SOLUTIONS S.R.L., Arad (România)
- Coordonarea activitatilor serviciului de prevenire si protectie; Evaluarea riscului de accidentare;
- Workshop-uri și cursuri în domeniul SSM (întocmire suport de curs, întocmire prezentări.
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06/11/2016–17/12/2018

George Cătălin Crișan

Formator
Camera de Comerț, Industrie și Agicultură a Județului Arad, Arad
Formator la cursul de Inspector securitate și sănătate în muncă

15/08/2006–26/11/2009

Inspector protecția muncii
Bos Automotive Products Romania, Arad

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
05/06/2018–06/06/2018

Responsabil protecția datelor cu caracter personal
C.C.I.A. Arad și Academia pentru Management Strategic și Lobby, Arad

01/10/2009–01/09/2017

Doctor - inginerie industrială
Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara
- Optimizarea sistemelor de securitate și sănătate în muncă specifice IMM din agricultură

01/05/2014–02/05/2014

Specialist în managementul deșeurilor
Centrul Regional de Consultanță și Formare Profesională PNR Q Solutions, Tg. Mureș

26/07/2011–17/08/2011

Manager proiect
Resources Development & Ideas, București

07/10/2009–10/10/2009

Management
Centrul de Afaceri Master, Deva

19/02/2009–04/03/2009

Formator
S.C. Multipro Consult S.R.L., Rm Vâlcea

14/10/2008–31/10/2008

Evaluator al riscurilor de incendiu
Centrul Pentru Formare Profesională și Dezvoltare Regională, Constanța

25/03/2008–27/03/2008

Operator R.S.V.T.I.
Universitatea Politehnica București, București

01/06/2006–01/07/2007

Master - Managementul securității, sănătății și relațiilor de muncă
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Sibiu (România)

05/06/2007–25/06/2007

Cadru tehnic PSI
Intersting, Oradea

01/03/2007–21/04/2007

Evaluator al riscurilor de accientare și îmbolnăvire profesională
Universitatea 1 Decembrie 1978 din Alba Iulia, Alba Iulia

01/10/2001–14/06/2006

Licență - Inginer sisteme și calculatoare
Universitatea Politehnica din Timișoara, Timișoara

22/1/20

© Uniunea Europeană, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 3

George Cătălin Crișan

Curriculum vitae

01/09/1997–06/2001

Bacalaureat
Colegiul Național Elena Ghiba Birta, Arad, profil informatică

COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C2

C1

C1

C1

C1

germană

A2

A2

A1

A1

A1

italiană

B1

B1

B1

B1

A1

Discurs oral

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

Competenţe de comunicare

- bune competente de comunicare dobândite în timpul activității la locul de muncă (în timpul cursurilor
de formare profesională, în timpul instruirilor de specialitate, work-shop-urilor);
- utilizarea cu ușurință a limbajului tehnic de specialitate;
- creativitate în pregătirea suporturilor de curs și la livrarea acestora cursanților;
- deschidere spre cursuri interactive (cu exemple practice pentru cursanți) orientate spre nevoia de
cunoaștere a cursanților;
- utilizarea discuțiilor pe teme conexe în sprijinul facilitării însușirii cunoștințelor.

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- bune abilități de comunicare cu partenerii organizației;
- abiliăți de negoicere și prezentare a punctelor forte ale organizației;
- bune abilitati de conducere dobândite ca antreprenor;
- capacitatea de a lua decizii dificile în timp scurt;
- capacitatea de a lucra eficient în condiții de stres.

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- bună cunoaștere a domeniilor securitatea muncii, situatii de urgență, ISCIR, protecția mediului;
- experiență ca formator pentru cursuri în domeniul securitatea muncii, protecția mediului, competențe
digitale;
- abilitatea de a transmite informații și cunoștințe persoanelor cu niveluri diferite de pregătire;
- adaptabilitatea la schimbări;
- bun gestionar al dinamicii lucrului în echipă.

Competențele digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare
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