Curriculum vitae
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

CORCOATA EUGEN
MUN.MOTRU, str. Aleea Pietei nr.2, bloc J3, scara 2, ap. 16, Judetul Gorj
0720666404
Mobil: 0742009882
euglenaverde37@yahoo.com
Română
01.05.1967

Masculin

Experienţa profesională -Decembrie 2015 - prezent: Adminstrator Special SC UATAA MOTRU SA

-lulie 2011 - Decembrie 2015: Director General SC UATAA MOTRU SA
-Mai 2008 - lulie 2011: Mina Motru, Şef Birou Productie fiind responsabil eu întocmirea şi urmărirea
realizării programelor de productie ale unităţii
-Martie 2008- Mai 2008: Mina Motru, Şef Birou Prevenire, protectia muncii şi protectia mediului,
responsabil eu elaborarea programelor de măsuri tehnice, organizatorice şi sanitare privind
securitatea şi sănătatea la locul de muncă
-lunie 2004- Februarie 2008: EMS Motru - Mina Lupoaia, Şef sector productie, responsabil cu
conducerea, coordonarea şi realizarea programului de productie al Minei Lupoaia
-lulie 2001- Mai 2004: EMS Motru - Mina Lupoaia, adjunct şef sector productie responsabil cu
coordonarea activitătilor de exploatare şi urmărire a îndeplinirii planului de productie pe fiecare gen de
lucrare în parte
-Octombrie 2000 - Mai 2001: EMS Motru - Mina Lupoaia, Şef raion productie, responsabil cu
conducerea, coordonarea şi realizarea programului de productie a unuia dintre raioanele de productie
ale Minei Lupoaia

Educaţie şi formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) matemă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Competenţe şi abilităţi artistice
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

2008 Absolvent al cursului de tehnici de comunicare Sinaia
2000 Cursul „Elemente de dreptul muncii" Hunedoara
1992 Absolvent al cursului de Managements Productiei-Bucureşti
1986-1991 Universitatea Tehnica Petrosani, Exploatări Miniere-ingineri zi, invăţământ superior de lungă
urată
1981-1985 Liceul Industrial Strehaia sectia matematică- fizică

Operare PC

Română

Limba rusa
Participant la diferitele concursuri de interpretare artistică în perioada 1978-1987
Redactor-Şef la publicatia informativă a Consiliului Local Motru unde am promovat pentru informarea
cititorilor proiectele municipalitătii, activitatea artistică şi şcolara a elevilor din Motru, activitatea
sportivilor din Motru
Experientă bună in lucru de echipă
Depanare aparatură electrică şi electrocasnică
Buna experieţă în utilizarea programelor Microsoft Office
Hobby: sportul şi lucrul pe calculator
Categoria B
Referintele pot fi furnizate la cerere -copie

Anexe diplomă de inginer

-copie diplomă absolvire curs tehnici de comunicare
-copie carte de muncă
-copie atestat elemente de dreptul muncii

