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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume CINDREA, Corin Emil 

Adresă Str. Mathias Miler nr.2, Mediaș, cod 551006, jud. Sibiu, România 

Telefon +40 744 78 25 14   

Fax +40 269 831 725 

E-mail Corin.Cindrea@romgaz.ro 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 5 noiembrie 1973 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

Iunie 2012 - Prezent 
Director General (membru al Consiliului de Administrație) 
Responsabil de administrarea internă și reprezentarea companiei 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Mediaș, piața C.I. Motaș nr.4, jud. Sibiu 
Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 
 
 
Iulie 2006 - Iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Director Direcția Management Resurse Umane 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil de activitatea de managementul resurselor umane – recrutarea, inducția, evaluarea, 
formarea și promovarea personalului și a celei de HESQ 

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Mediaș, piața C.I. Motaș nr.4, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 

Perioada Aprilie 2005 – Iulie 2006 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu  - Management pentru Restructurare și Privatizare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil de activitatea de restructurare a societății; elaborarea de programe de restructurare și 
listare a societății la bursa de valori 

Numele şi adresa angajatorului 
                                                   
                                                    Perioada 
                        Funcția sau postul ocupat 
       Activități și responsabilități principale 
 
               Numele și adresa angajatorului 
      Tipul activității și sectorul de activitate 
 

S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Mediaș, str. Unirii nr.4, jud. Sibiu 
 
Aprilie 2004 – Aprilie 2005 
Director Direcția Comerciala 
Responsabil cu activitatea de comercializare a gazelor naturale. De asemenea am coordonat  și 
activitatea de achiziții publice din cadrul companiei. 
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Mediaș, str. Unirii nr.4, jud. Sibiu 
Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 
 

mailto:Corin.Cindrea@romgaz.ro
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Perioada 

 
 
Septembrie 2003 - Martie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Membru în consiliul de administrație 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu administrarea societății  

Numele şi adresa angajatorului SC Amgaz SA  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Comercializarea și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 

  

Perioada Septembrie  2003 – Aprilie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Director Adjunct Direcția Dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Responsabil cu activitatea de dezvoltare a activităților de cooperare internațională și asociere cu 
parteneri străini în vederea descoperirii și exploatării în comun a structurilor de gaze din tara și 
străinătate.  

Numele şi adresa angajatorului S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Mediaș, str. Unirii nr.4, jud. Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 

  

Perioada Septembrie 2001 – Septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef Serviciu Licitații 

Activităţi şi responsabilităţi principale Responsabil cu implementarea sistemului e achiziții publice și organizarea și derularea activităților de 
achiziții publice din cadrul SC EXPROGAZ SA 

Numele şi adresa angajatorului SC EXPROGAZ SA MEDIAȘ str. Unirii nr.4 Mediaș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 

Perioada Martie 1999 – Septembrie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Consilier juridic 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Acordarea de asistenţă şi consultanţă juridică; Întocmirea de opinii juridice; 
  Reprezentarea societății în faţa organelor de jurisdicţie, precum şi a celorlalte autorităţi publice  care au    
competenţe în domeniul realizării justiţiei și in raporturile cu alte persoane juridice de drept public sau   
privat; 

Numele şi adresa angajatorului SC EXPROGAZ SA MEDIAȘ str. Unirii nr.4 Mediaș 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Explorarea, producția și înmagazinarea gazelor naturale – sector energetic 
  

 
Educaţie şi formare 

 
 

 
 

 
 

   
  

Perioada 2012 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria și Managementul Gazelor Naturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

 
Perioada 

 
2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Masterat  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ingineria și Managementul Gazelor Naturale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 
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Perioada Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Corporate Governance Issues 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Europe Link - London UK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
 

 

Perioada Martie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Risk Management according to M_O_R 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INSIGHTS – UK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Noiembrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management of Risk – Foundation Examination 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

APMG – International 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Mai 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Strategic Human Resource Management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Europe Link – London, UK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Martie 2011 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Project Management - PRINCE2 – foundation Examination 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

APM Group 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de formare mediatori 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Mediere Craiova 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Martie 2010 / May 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire „Ten-Day MBA” Training 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Studii de management – Management / Corporate Leadership 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

WIFI - România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Business Development Training 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TNG Consulting 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Ianuarie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de comunicare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

RCS Consulting 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Noiembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contract of Employment and UE Legislation 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Focus Plus – London, UK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Iulie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Completion 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Executive Program 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

TEMPLE University 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Mai 2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Globalization and the impact on the human resources management and development performance 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Focus Plus – London, UK 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expert Aplicare legislație armonizată in domeniul industriei și comerțului 
Însușirea cunoștințelor juridice, tehnice și economice necesare aplicării în practică a legislației 
românești transpusă din legislația Uniunii Europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

                                                   Perioada Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Privatizarea societăților comerciale cu capital de stat 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC FORMENERG SA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Septembrie 2005 – Noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Professional Language Center 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 1 Noiembrie 2004 – 30 Octombrie 2005 (susținerea examenului în sesiunea din aprilie 2006) 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă Profesională în Management (etapa I a MBA ) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studii de management – Managementul performantelor și al schimbării / abordare inter-funcțională a 
managementului echipelor, departamentelor și proiectelor; înțelegerea și îmbunătățirea performanțelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  The Open University – Business School, London. Chartered University 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  Nivel 7 National Qualification Framework in England, Wales and Northern Ireland 
Ciclul secund – European HE Area Cycle 

Perioada 1 Februarie 2003 – 31 Decembrie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Profesional în Management (etapa II a MBA) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Studii de management – Management, managementul oamenilor, management financiar,  
managementul clienților și al calității / introducere practica a ideilor tehnicilor și competentelor necesare  
pentru a conduce eficace și productiv în organizațiile moderne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 The Open University – Business School, London. Chartered University 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 Nivel 6 National Qualification Framework in England, Wales and Northern Ireland 
Ciclul secund – European HE Area Cycle 
 
 
 

                                                   Perioada Martie 2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs intensiv de limba engleza 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Castle Hill International Language Center 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Martie  2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul restructurării și privatizării 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Europe Link – London, UK 
 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Octombrie 2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificarea afacerilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Camera de Comerț și Industrie a României 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada Martie 2000 – aprilie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Programare calculatoare compatibile IBM-PC 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Agenția Națională de Comunicații și Informatică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

Perioada 1993 -1997 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Științe Juridice 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Științe Juridice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de drept –Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C2 
Utilizator 

elementar 
C2 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 
elementar 

Limba franceza  A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

independent 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 
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 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă: cursurile urmate în cadrul Open University au pus un accent deosebit pe munca în 
echipă, multe din lucrările pentru care am fost notat de către tutori pe parcursul cursurilor solicitând și 
urmărind acest mod de lucru. Ca și angajat în diferite posturi de conducere mi-am consolidat 
experiența muncii în echipe, participând direct la formarea, coordonarea și/sau conducerea diferitelor 
echipe. 
O bună capacitate de comunicare: dobândită pe parcursul dezvoltării profesionale ca urmare a 
experienței de manager de proiect, director responsabil cu coordonarea activităților de cooperare 
internațională, comerț cu gaze, resurse umane și management al calității. 
Creativitate și spirit de inițiativă dezvoltate în context profesional. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership: am urmat un modul pe aceasta tema în cadrul programului Certificat Profesional în 
Management iar cunoștințele dobândite le-am dezvoltat și consolidat în activitatea profesională ca 
manager de proiect și director, ceea ce a presupus conducerea unui număr semnificativ de persoane. 
Spirit organizatoric și capacitate de adaptare: organizarea în situații de criză apărute în activitatea 
profesională – intervenții operative. 
Abilitatea de analiza și sinteză, capacitate de implementare, capacitate de planificare și de a acționa 
strategic: dobândite pe parcursul cursurilor desfășurate la Open University. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice O bună cunoaștere a proceselor de comercializare a gazelor naturale și management al calității – am 
deținut funcția de director comercial și reprezentant al societății pentru calitate. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office – Word, Excel, Power-Point 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere Categoria A și B 
  

Informaţii suplimentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membru în Asociații Profesionale: 
- Președinte al Uniunii Patronale Gaz România; 
- Membru în Colegiul Consilierilor Juridici Sibiu; 
- Președinte al Clubului Sportiv GAZ METAN  Mediaș 

Noiembrie 2004 - Iunie 2012 
Responsabil de activitatea de management  sportiv și financiar  din cadrul Clubului  
Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaș -  Mediaș, P-ța Regele Ferdinand I nr 17  
Activitatea sportivă cu patru discipline sportive, respectiv Fotbal, Baschet, Popice și Aeromodele; 

- Membru în Comisia Juridică și de Disciplină, pentru protecția Mediului și Turism și pentru 
protecția copiilor din cadrul Consiliului Local Mediaș 
2008-2012; 

- Membru în Comisia de negociere a contractului de asociere în vederea reabilitării producției de 
gaze în câmpuri depletate semnat de SNGN Romgaz SA cu compania Amromco România; 

- Manager de proiect în contractul de asociere în vederea reabilitării producției de gaze în câmpul 
Laslăul Mare semnat de SNGN Romgaz SA cu compania Schlumberger; 

- Manager de proiect în contractul de asociere cu compania Winthershall AG care a avut ca obiect 
explorarea și exploatarea petrolieră în perimetrul RG03 Transilvania Nord; 

- Președinte al comisiei de organizare a festivalului de șah ”Turneul Regilor” ediția I, 2007. 
 
  Referințe: Prof. Univ. Dr. Lucian Ionel Cioca – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu 

 
-   

Anexe Lista lucrărilor științifice elaborate și susținute  

 


