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                          CURRICULUM  VITAE 
 
 
INFORMAŢII PERSONALE 

 
 

NUME NEGUŢI VERGINEL 
ADRESA  
TELEFON/ FAX  
E-MAIL  
NATIONALITATE ROMÂNĂ 
DATA NAŞTERII 20 IULIE 1974 
Sex  Masculin 
EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ 
 
Perioada Ianuarie 2017 - în prezent 
Numele şi adresa angajatorului S.C. DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. 
Sectorul de activitate Distribuţie energie electrică medie şi joasă tensiune 

aferentă judeţului Gorj 
Funcţia/postul ocupat ŞEF CENTRU EXPLOATARE MT-JT Judeţean Gorj 
Principalele activităţi/ 
responsabilităţi 

Coordonare activitate de planificare lucrări FP & terţi, 
coordonare activitate de exploatare reţea distribuţie 
energie electrică - judeţul Gorj, coordonare activitate de 
mentenanţă reţea distribuţie energie electrică - judeţul 
Gorj, coordonare activitate de reparaţii reţea şi 
echipamente, urmărire bugete - centru judeţean Gorj, 
urmărire lucrări de investiţii - judeţul Gorj, urmărirea 
comportării în exploatare a instalaţiilor şi propuneri de 
lucrări, prioritizare lucrări, instruire personal din 
subordine, întocmire fişe post, recepţie lucrări de investiţii, 
mentenanţă şi cu forţe proprii,  evaluări kpi etc. 

Perioada Noiembrie 2012  –  decembrie 2016        
Numele şi adresa angajatorului S.C. CEZ DISTRIBUŢIE S.A. 
Sectorul de activitate Distribuţie energie electrică medie şi joasă tensiune 

aferentă judeţului Gorj 
Funcţia/postul ocupat ŞEF CENTRU EXPLOATARE MT- JT Judeţean Gorj 
Principalele activităţi/ 
responsabilităţi 

Coordonare activitate de planificare lucrări FP & terţi, 
coordonare activitate de exploatare reţea distribuţie 
energie electrică - judeţul Gorj, coordonare activitate de 
mentenanţă reţea distribuţie energie electrică - judeţul 
Gorj, coordonare activitate de reparaţii reţea şi 
echipamente, urmărire bugete - centru judeţean Gorj, 
urmărire lucrări de investiţii - judeţul Gorj, urmărirea 
comportării în exploatare a instalaţiilor şi propuneri de 
lucrări, prioritizare lucrări, instruire personal din 
subordine, întocmire fişe post, recepţie lucrări de investiţii, 
mentenanţă şi cu forţe proprii,  evaluări kpi etc. 
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 Perioada Decembrie 2010 – octombrie 2012 
Numele şi adresa angajatorului S.C. CEZ DISTRIBUŢIE SA 
Sectorul de activitate Distribuţie energie electrică medie şi joasă tensiune 

aferentă Centrului Exploatare Tg-Jiu 
Funcţia/postul ocupat ŞEF Centrul Operaţional Exploatare MT&JT Tg-Jiu 
Principalele activităţi/ 
responsabilităţi 

Coordonare activitate de planificare lucrări FP & terţi, 
coordonare activitate de exploatare reţea distribuţie 
energie electrica in instalaţiile Centrului Exploatare Tg-
Jiu, coordonare activitate de mentenanţă reţea distribuţie 
energie electrica in instalaţiile Centrului Exploatare Tg-
Jiu, coordonare activitate de reparaţii reţea si echipamente, 
urmărire bugete în Centrul Exploatare Tg-Jiu, urmărire 
lucrări de investiţii în instalaţiile Centrului Exploatare Tg-
Jiu, urmărirea comportării în exploatare a instalaţiilor şi 
propuneri de lucrări, prioritizare lucrări, instruire personal 
din subordine, întocmire fişe post, recepţie lucrări de 
investiţii, mentenanţă si cu forte proprii, evaluări kpi etc. 

 Perioada  Aprilie 2007- Noiembrie 2010 
Numele şi adresa angajatorului S.C. CEZ DISTRIBUŢIE SA 
Sectorul de activitate Distribuţie energie electrică medie şi joasă tensiune 

aferentă Centrului Exploatare Rovinari 
Funcţia/postul ocupat ŞEF Centrul Operaţional Exploatare MT&JT Rovinari 
Principalele activităţi/ 
responsabilităţi 

Coordonare activitate de planificare lucrări FP & terţi, 
coordonare activitate de exploatare reţea distribuţie 
energie electrica in instalaţiile Centrului Exploatare 
Rovinari, coordonare activitate de mentenanţă reţea 
distribuţie energie electrică în instalaţiile Centrului 
Exploatare Rovinari, coordonare activitate de reparaţii 
reţea şi echipamente, urmărire bugete în Centrul 
Exploatare Rovinari, urmărire lucrări de investiţii în 
instalaţiile Centrului Exploatare Rovinari, urmărirea 
comportării în exploatare a instalaţiilor şi propuneri de 
lucrări, prioritizare lucrări, instruire personal din 
subordine, întocmire fise post, recepţie lucrări de investiţii, 
mentenanţă si cu forte proprii, evaluări kpi etc. 

Perioada  Noiembrie 1998  – Martie  2007 
Numele şi adresa angajatorului S.C. Electrica S.A.- SDFEE Tg-Jiu – CO 110 kV&PRAM 
Sectorul de activitate Distribuţie energie electrică înalta tensiune – 110 kV 
Funcţia/postul ocupat Inginer – Şef Formaţie exploatare staţii 110/MT şi LEA 

110 kV 
Principalele activităţi 
/responsabilităţi 

Coordonare activitate de planificare lucrări de mentenanţă,  
coordonare activitate de exploatare reţea distribuţie 
energie electrică în instalaţiile CO 110 kV&PRAM, 
recepţie lucrări de investiţii, mentenanţă, urmărire lucrări 
de investiţii în staţii 110/20/6 kV şi LEA 110 kV, 
întocmire plan anual de mentenanţă. 

 Perioada 1992-1993             
Numele şi adresa angajatorului S.C. UATAA Motru 
Sectorul de activitate Producere / distribuţie agent termic pentru Municipiul 

Motru 
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Funcţia/postul ocupat Electrician  întreţinere şi reparaţii 
Principalele activităţi 
/responsabilităţi 

Revizia şi repararea echipamentelor electrice (motoare/ 
automatizări/ circuite electrice) 

 
Educaţie şi formare 
 
 Perioada 2015 - 2017 
Numele instituţiei Universitatea  „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” din 

TÂRGU JIU , Facultatea de Inginerie şi Dezvoltare 
Durabilă 

Domeniul studiat Energetic 
Tipul calificării/diploma obţinută Specializarea Tehnologii Avansate de Producere a 

Energiei 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Nivel postuniversitar - Master /forma de învăţământ - zi 

 Perioada 1993-1998                   
Numele instituţiei Universitatea din Craiova, ,Facultatea de Electrotehnica, 

Specializarea Acţionări Electrice 
Domeniul studiat Electrotehnică 
Tipul calificării/diploma obţinută Diploma de licenţă - Acţionări Electrice 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Universitar/ forma de învăţământ - zi 

 Perioada 1988 -1992  
Numele instituţiei - Liceul Industrial Miner Motru  
Domeniul studiat Tehnic 
Tipul calificării/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat – Specializarea Electromecanic 

cariera 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Preuniversitar/ forma de învăţământ zi 

 Perioada 2015 
Numele instituţie Camera de Comerţ şi Industrie Gorj 
Domeniul studiat Formator 
Tipul calificării/diploma obţinută Formator 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Cursuri de perfecţionare 

 Perioada 2015 
Numele instituţie FORMENERG 
Domeniul studiat Energetic 
Tipul calificării/diploma obţinută Soluţii pentru reducerea pierderilor tehnice si comerciale 

in reţelele 
Nivelul de clasificare a formei de 
instruire/învăţământ 

Cursuri de perfecţionare 

 Perioada 2014 
Numele instituţie SIER 
Domeniul studiat Producere energie verde 
Tipul calificării/diploma obţinută Integrarea si operarea centralelor Eoliene  

şi Fotovoltaice 
Nivelul de clasificare a formei de  
instruire/învăţământ 

Cursuri de perfecţionare 
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 Perioada 2013 
Numele instituţie FORMENERG 
Domeniul studiat Distribuţie energie electrica 
Tipul calificării/diploma obţinută Perfecţionarea personalului de exploatare pentru reţelele 

de medie şi joasă tensiune 
Nivelul de clasificare a formei de  
instruire/învăţământ 

Cursuri de perfecţionare 

 Perioada 16.09.2011 
Numele instituţie Inspectoratul de Stat în Construcţii 
Domeniul studiat Instalaţii electrice 
Tipul calificării/diploma obţinută Autorizaţie diriginte de şantier – instalaţii electrice 
Nivelul de clasificare a formei de  
instruire/învăţământ 

Autorizare 

 Perioada 18.05.2011 
Numele instituţie Inspectoratul de Stat în Construcţii 
Domeniul studiat Reţele electrice 
Tipul calificării/diploma obţinută Autorizaţie diriginte de şantier – reţele electrice 
Nivelul de clasificare a formei de  
instruire/învăţământ 

Autorizare 

 Perioada 20.04.2018 
Numele instituţie Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul 

Energiei 
Domeniul studiat Electric  
Tipul calificării/diploma obţinută Autorizaţie electrician autorizat IIA, IIIB 
Nivelul de clasificare a formei de  
instruire/învăţământ 

Autorizare 

Aptitudini şi competenţe personale 
Limba maternă Limba română 
Limbi străine cunoscute 

- abilitatea de a citi 
- abilitatea de a scrie 
- abilitatea de a vorbi 

 
 

Limba engleză 
Bine 
Bine 
Bine 

 Aptitudini şi competenţe sociale 
 
 

Activitatea managerială presupune în mod constant o 
activitate în care există mai mulţi parteneri - ingineri, 
electricieni, prestatori sau factori ai comunităţii locale, 
situaţii în care aptitudinile şi competenţele sociale 
dobândite în anii de formare profesională se 
materializează în activităţi concrete. 
 

Aptitudini  şi competenţe 
organizatorice 
 

În activitatea desfăşurată ca manager zonal, cele mai 
importante competenţe organizatorice sunt cele de 
organizare, coordonare, analiză şi sinteză, de adoptare a 
unor decizii rapide în funcţie de situaţia contextuală, 
abilităţi dobândite prin participarea la cursurile de formare 
organizate de CEZ Distribuţie. 
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Aptitudini şi competenţe tehnice 
 

Cunoştinţe de operare pe calculator : Microsoft Office 
(Word, Excel,  Power Point), Internet Explorer and Doclib  
 
 

Permis de conducere Categoria B 
Alte aptitudini şi competenţe 
 

Spirit competitiv, dinamism, capacitate ridicată la efort, 
empatie şi receptivitate dobândite prin cursurile de 
formare şi dezvoltare profesională. 

Competenţe care nu au mai fost 
menţionate anterior  

 
Curs Academia CEZ - Leadership 
 

 
Informaţii suplimentare  
 
 

Distribuţie Energie Oltenia  
Direcţia Exploatare Mentenanţă Reţele Electrice de 
Distribuţie 
Director  Pavel Adrian 

 


