CURRICULUM VITAE

Nume şi prenume
Telefon/Fax/e-mail:

DANTES NICOLAE BRATU
021-3112485 / 021-3138764 /
secretargeneraladjunct@mmuncii.ro

Data naşterii:

21 martie 1963

Adresa:

Bucureşti

Starea civilă:

Căsătorit, 1 copil

Profesia

inginer petrol şi gaze, economist, jurist
--august 2012 – prezent - SECRETAR GENERAL ADJUNCT
– Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale
- aprilie 2011 – august 2012 – INSPECTOR GENERAL DE
STAT – Inspecţia Muncii Bucureşti

Activitatea
profesională

- martie 2010 - aprilie 2011– inspector de muncă - Inspecţia
Muncii Bucureşti
- 2001–2010 – INSPECTOR GENERAL DE STAT
ADJUNCT SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ - Inspecţia
Muncii Bucureşti
– 2000 – 2001 – inspector de muncă – Inspecţia Muncii
Bucureşti
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– 1999 – 2000 – inspector de specialitate în cadrul
Inspectoratului de Stat pentru Protecţia Muncii Bucureşti
– 1994 – 1999 – şef serviciu la S.C. FOSERCO S.A.
– 1988 – 1994 – inginer petrol şi gaze la S.C. FOSERCO S.A.

Reprezentare /
Experienţa
profesională
internaţională în
domeniu

-

08 - 15 iunie 2012 - Elvetia (Geneva) - Participare la cea dea 101-a Conferinta Internationala a Muncii;

-

06 - 07 iunie 2012- Luxemburg (Luxemburg) - Participare
la Reuniunea pregatitoare din cadrul misiunii de evaluare a
sistemului de inspectie a muncii din Romania;

-

20 - 23 mai 2012 - Danemarca (Copenhaga) - Participare la
cea de-a 62-a Reuniune a Comitetului Inaltilor Responsabili
cu Inspectia muncii SLIC;

-

01 - 04 februarie 2012 - Cehia (Praga) - Semnarea
Protocolului de cooperare intre Inspectia Muncii din Romania
si Oficiul de Stat al Inspectiei Muncii din Republica Ceha;

-

20 - 22 decembrie 2011 - Republica Moldova (Chisinau) Conferinta de incheiere a Campaniei nationale de inspectie a
muncii in agricultura in Republica Moldova si semnarea
Protocolului de cooperare dintre cele doua institutii;

-

05 - 08 decembrie 2011 – Polonia (Varsovia) - A 61-a
Reuniune a Comitetului Inaltilor Responsabili cu Inspectia
Muncii;

-

20 - 22 octombrie 2011 - Ungaria (Budapesta) - Reuniunea
bilaterala a inspectiilor muncii din Romania si Ungaria
convenita potrivit Acordului de cooperare semnat in anul
2008 intre cele doua institutii;

-

01 - 04 mai 2011 – Ungaria (Vasarosnameny
/Baktaloranthaza) - A 60-a Reuniune Plenara a Comitetului
Inaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii din Europa (SLIC)
si la Ziua Tematica;

-

05 - 15 iunie 2009 - Elvetia (Geneva) - Participare la cea de
a 98-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii;

-

2 - 4 noiembrie 2008 - Franta (Paris) - Participare la
Forumul international privind munca si sanatatea;

-

2 - 4 octombrie 2008 - Franta (Paris) - Intalnire a
directorilor generali responsabili cu securitatea si sanatatea in
munca din statele membre;
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-

07 - 16 iunie 2008 – Elvetia (Geneva) - Participare la cea de
a 97-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii;

-

9 - 12 noiembrie 2007 – Bulgaria (Sofia) - Participare la
celebrarea celei de-a 100 aniversari a Inspectiei Muncii din
Bulgaria si incheierea unui acord de colaborare intre cele
doua institutii;

-

25 - 27 septembrie 2007 – Luxemburg - Participare la
reuniunea grupului de lucru al SLIC: Implementare;

-

28 mai - 16 iunie 2007 - Elvetia (Geneva) - Participare la cea
de a 96-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii;

-

13 - 15 martie 2007 – Luxemburg - Participare la reuniunea
grupului de lucru pentru Implementare, organizata de
Directorul General pentru Angajare, Afaceri Sociale si
Egalitate de Sanse;

-

09 martie 2007 - Bulgaria (Ruse) - Intalnire pentru
definitivarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul
Republicii Bulgaria privind aspecte legate de relatiile de
munca referitoare la construirea unui pod de frontier;

-

15 octombrie - 18 noiembrie 2006 - Regatul Spaniei Participare la programul de formare in domeniul ergonomiei;

-

27 iunie 2006 - Bulgaria (Ruse) - Participare la prima
sedinta de lucru bilaterala romano-bulgara privind
reglementarea aspectelor de munca, protectia muncii si
sanatate pe timpul constructiei viitorului pod de la Calafat –
Vidin;

-

29 mai - 15 iunie 2006 - Elvetia (Geneva) - Participare la cea
de-a 95-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii;

-

09 - 12 martie 2006 - Bulgaria (Sofia) - Participare la
Conferinta internationala cu tema Lucratori sanatosi intr-un
mediu sanatos - Drumul Bulgariei pentru asigurarea
securitatii si sanatatii la locul de munca;

-

30 noiembrie - 03 decembrie 2005 - Republica (Moldova) Participare la o intalnire de lucru privind Schimbul de
documente si bune practici in organizarea si realizarea
activitatilor de inspectie;

-

30 mai - 16 iunie 2005 - Elvetia (Geneva) - Participare la cea
de-a 93-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii;

-

17 - 24 aprilie 2005 - Franta (Paris) - Participare la un study
tour in vederea vizitarii institutiilor care se ocupa cu
asigurarea la accidente de munca si boli profesionale in
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cadrul proiectului PHARE RO 586.04.05.01;
-

02 - 04 martie 2004 - Spania (Bilbao) - Participare la
seminarul cu tema Observatorul de Riscuri in cadrul Agentiei
Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca;

-

22 - 29 noiembrie 2003 - Spania (Bilbao) - Participare la
seminarul cu tema Rolul cooperarii tripartite in cadrul
Agentiei Europene pentru Securitate si Sanatate in Munca;

-

02 - 20 iunie 2003 - Elvetia (Geneva) - Participare la cea dea 91-a sesiune a Conferintei Internationale a Muncii;

-

11 - 17 mai 2003 - Turcia (Ankara) - Participare la
dezbaterile+
romano-turce
in
vederea
convenirii
Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului intre
Romania si Republica Turca in domeniul securitatii sociale si
a formularelor corespunzatoare.
- Doctor în Ştiinţe Inginereşti – februarie 2007

Educaţie şi
formare:

- Masterat în Managementul securităţii muncii şi al relaţiilor de
muncă, 2005
- Universitatea HYPERION Bucureşti - Facultatea de Drept,
absolvent în 2004 – jurist
- Academia de Studii Economice – Facultatea de Management,
absolvent în 1999 – economist
- Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti - Facultatea de Foraj
Sonde şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze, absolvent în
1988 – inginer
- 2011 – Certificat de absolvire a programului de formare
specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare
categoriei înalţilor funcţionari publici – ANFP
- 2006 – Certificarea managementului de securitate şi
sănătate în muncă, referenţial OHS 18001, TUV
- 2004 – European Computer Driver Licence (7 module)
- 1998 – Managementul securităţii muncii
- 1997 – Evaluarea factorilor de risc

Specializări

- 1996 – Securitatea muncii
- 1992 – Prevenirea erupţiilor de ţiţei şi gaze

Specializări în
străinătate

- 2006 – Ergonomie profesională MAPFRE, Spania
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- 5 cărţi de specialitate cu ISBN în domeniul protecţiei la
explozie
- 9 comunicări ştiinţifice la simpozioane naţionale şi
internaţionale în ultimii 5 ani
Activitate ştiinţifică
- Colaborare la aproximativ 20 de lucrări de cercetare în
domeniu, până în prezent
- 1 standard ca autor vizând aparatura destinată utilizării în
medii potenţial explozive
- Lector la catedra tehnică a Universităţii Lucian Blaga din
Activitate didactică
Sibiu
- Limba Engleza – avansat
- Limba Spaniola – mediu
Limbi străine
- Limba Italiana – mediu
cunoscute
- Limba Franceză - mediu
- Asumarea responsabilităţii;
- Creativitate şi spirit de iniţiativă;
- Capacitatea de planificare şi de a acţiona strategic;
Competenţe şi
- Capacitatea de a comunica;
abilităţi sociale
- Capacitatea de a lucra independent şi în echipă;
- Capacitate de a lucra în condiţii de stres;
- Abilităţi de mediere şi negociere;
- Capacitate de organizare;
- Capacitate de conducere;
- Capacitate de coordonare;
Competenţe şi
- Capacitatea de analiză şi sinteză;
aptitudini
- Capacitatea de consiliere şi îndrumare;
organizatorice
- Competenţă decizională;
- Abilităţi în domeniul instruirii;
- Gestionarea eficientă şi eficace a resurselor financiare.
Permis de
Categoria B, C, D
conducere
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