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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume GENTEA  CRISTIAN 
Adresă(e) Str. Stefan Chicos, nr. 9A,  Pitesti, Jud. Arges, Romania 

Telefon(oane)                                  Mobil: +40 722 742475 
Fax(uri)  

E-mail(uri) c.gentea@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Românã 
  

Data naşterii 17.08.1963 
  

  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 12 iunie 2012 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Director adj. Securitate Nucleara 

Numele şi adresa angajatorului Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizarea, coordonarea şi controlul activitãţilor pentru asigurarea securitãţii nucleare a SCN Piteşti 

şi a activitãţilor de cercetare ştiinţificã şi inginerie tehnologicã specifice 
Perioada Ianuarie 2011 – Iunie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Şef Laborator Examinare Post-Iradiere (permis nivel II) 
Numele şi adresa angajatorului Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Organizarea, coordonarea şi controlul activitãţilor de examinare post-iradiere 
Cercetare/Examinare Post-Iradiere – Lucrari publicate, omologari produse si procese speciale  

Perioada Ianuarie 1999 – Decembrie 2010 
Funcţia sau postul ocupat Responsabil securitate radiologica (permis nivel II), adjunct al Şefului Laboratorului de Examinare 

Post-Iradiere 
Numele şi adresa angajatorului Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare/Examinare Post-Iradiere – Lucrari publicate, omologari produse si procese speciale  
Aplicarea metodelor şi tehnicilor de lucru în vederea reducerii riscului de iradiere sau contaminare 
radioactivã  

Perioada Iulie 1996 - Prezent 
Funcţia sau postul ocupat Cercetator stiinţific gr. III 

Numele şi adresa angajatorului Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare/Examinare Post-Iradiere – Lucrari publicate, omologari produse si procese speciale  

Perioada August 1987 – Iunie 1996 
Funcţia sau postul ocupat Inginer fizician 

Numele şi adresa angajatorului Sucursala Cercetări Nucleare Piteşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare/Examinare Post-Iradiere – Lucrari publicate, omologari produse si procese speciale  

mailto:c.gentea@yahoo.com
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Educaţie şi formare 

  
 
 
 
 

 

 
Perioada 1982-1987 

Calificarea / diploma obţinută Inginer fizician/Diplomă de licenţă 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Fizică tehnologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Bucureşti 
Facultatea de fizică 

Perioada 2005 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Aplicarea în unitãţile industriale a legislaţiei transpusã din directivele uniunii europene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru utilaj petrolier IPCUP 

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Expert armonizare legislativã 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC CURS EURO INFO SRL Buşteni 

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Expert aplicare legislaţie armonizatã în domeniul industriei şi comerţului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SC FORMENERG SA Bucureşti 

Perioada 2006 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Educaţie pentru mediu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Casa Corpului Didactic Argeş 

Perioada 2007 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Evitarea erorilor în procesul de conducere 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de formare şi perfecţionare PERFECT SERVICE 

Perioada 2006 – 2008  
Calificarea / diploma obţinută Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Materiale şi tehnologii nucleare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Pitesti 

Perioada 2010 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Risc şi incertitudine 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centru de formare şi perfecţionare PERFECT SERVICE 

Perioada 2010 
Calificarea / diploma obţinută Permis nivel II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Radioprotecţia în lucrul cu surse radioactive şi reactori nucleari de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

IFIN „Horia Hulubei” 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

    

Limba(i) maternă(e) Românã 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

Rusa  A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar A2 Utilizator 

elementar A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Perseverenţă, spirit de echipă, bun comunicator 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de conducere, bun organizator 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office  

Alte competenţe şi aptitudini 
 

 
 
 
 
 
 

Sef Unitate Nucleara si Responsabil securitate radiologicã (permis nivel II valabil pânã în 2019) 
Expert armonizare legislativă 
Expert aplicare legislaţie armonizată în domeniul industriei şi comerţului 
Membru al Societãţii Române de Fizicã 
Membru al Asociaţiei de Radioprotecţie 
  
 
 

  

  

 
 

 
 

 

 
  

  

  
  

  
  

  

  
  

  
  

 Data:                                                                                    Semnătura: 
  

  
  

  
  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

