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CURRICULUM VITAE 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume   Bernevig - Sava Mihai-Adrian 

Adresă  

Telefon  

E-mail mihaibernevig@gmail.com 

Naţionalitate    română 

Data naşterii 16.08.1977 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2004 - 2005 

Funcţia sau postul ocupat Profesor suplinitor 

Numele şi adresa angajatorului „Gr. Şc. Ştefan Procopiu” Iaşi 

Informații suplimentare  Activităţi didactice în cadrul Catedrei Tehnice, contract pe perioadă determinată 

  

Perioada aprilie 2006 - septembrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Consultant S.S.M. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Work Consulting Group S.R.L. 

Informații suplimentare  Activităţi de consultanţă şi consiliere de specialitate în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în 
Muncă la beneficiari 

  

Perioada mai – noiembrie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Asistent comercial 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Habitat Group S.R.L. 

Informații suplimentare Gestionare stocuri, supraveghere producţie, comercializare  

  

Perioada ianuarie – octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Persoană fizică autorizată 

Informații suplimentare Colaborare între P.F.A. şi Provident Financial Romania IFN S.A. privind activităţi de creditare 

  

Perioada 2010 – noiembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Tehnician protecţia muncii 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Safety Ways S.R.L. 

Informații suplimentare Activităţi de consultanţă şi consiliere de specialitate în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în 
Muncă la beneficiari 

  

Perioada februarie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator S.S.M. 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Iasiro Prest S.R.L. 

Informații suplimentare Activităţi de consultanţă şi consiliere de specialitate în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în 
Muncă şi Situaţii de Urgenţă, evaluarea riscului de accidentare şi îmbolnăvire profesională 
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Perioada octombrie 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef lucrări 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi 

Informații suplimentare Activitate didactică și de cercetare, îndrumare practică și evaluare. 

  

Educaţie şi formare  

Perioada   1992 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

profil tehnic, specializarea electroenergetic staţii  şi reţele electrice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Grupul  Şcolar Energetic, Iaşi 

  

Perioada   1998 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută profil Ştiinta Materialelor, specializarea Prelucrări Plastice şi Tratamente Termice / licență 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Perioada   2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută profilul Inginerie Ecologică în Metalurgie / master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Perioada   2010 

Calificarea / diploma obţinută Evaluator de risc în securitatea şi sănătatea în muncă  / studii postuniversitare de 
specializare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Perioada  2004-2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în domeniul Ştiinţa şi Ingineria Materialelor / titlu ştiinţific 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Perioada   2012-2014 

Calificarea / diploma obţinută specializare Ingineria securității și sănătății în muncă / master 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

 

Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Atestat Profesional – Electroenergetic / Centrale, staţii şi reţele electrice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Grupul  Şcolar Energetic, Iaşi 
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Perioada 2000 -2003 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent  al cursurilor  Departamentului pentru Pregătire a Personalului Didactic din cadrul 
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi / certificat de absolvire 

  

Perioada   27 februarie – 09 martie 2006 

Calificarea / diploma obţinută   Curs de perfecţionare profesională Securitate şi Sănătate în Muncă  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Centrul de pregătire şi perfecţionare profesională al Inspecţiei Muncii - Botoşani 

  

Perioada Octombrie 2009 – ianuarie 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Participant la activităţile de formare a competenţelor prin  cursul „Consiliere educaţională” din 
cadrul proiectului Consiliere şi orientare profesională prin informare şi evaluare psihologică 
„Pasul cel mare. De la liceu la universitate” organizat de Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” 
din Iaşi, Departamentului pentru Pregătire a Personalului Didactic 

  

Perioada 26 – 29 august 2010 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Participant la Workshop-ul cu tema „Evaluarea riscurilor pe înţelesul tuturor. Ghid de 
evaluare a riscurilor” Organizat de Universitatea Tehnică ”Gh. Asachi” din Iaşi, Facultatea de 
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor 

  

Perioada 13 septembrie – 10 octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Curs de iniţiere pentru ocupaţia de Cadru Tehnic cu atribuţii în domeniul P.S.I. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. Iasisting S.R.L. 

  

Perioada noiembrie – decembrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută   Curs de perfecţionare pentru ocupaţia Specialist în Domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă     

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. Metatech-Education S.R.L. 

  

Perioada 28 – 30 mai 2011 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Participant la Workshop-ul „Igienă industrială” organizat de Universitatea Tehnică „Gheorghe 
Asachi” Iaşi în colaborare cu AIHA Rocky Mountain Section, Colorado 

  

Perioada 08.2011 

Calificarea / diploma obţinută Atestat I.S.C.I.R. – Operator RSVTI (operator responsabil cu supravegherea si verificarea 
tehnica a instalatiilor) 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundaţia Culturală Renaşterea Română 
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Perioada 10 septembrie – 22 octombrie 2011 

Calificarea / diploma obţinută   Curs de perfecţionare profesională pentru ocupatia de Inspector Resurse Umane 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Fundaţia Culturală Renaşterea Română 

  

Perioada noiembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare pentru ocupaţia de formator / certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. EUROASIA S.R.L. 

  

Perioada decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Curs de inițiere pentru ocupaţia de inspector protecție civilă  / certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. Angels S.R.L. 

  

Perioada iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecționare pentru ocupaţia de specialist în managementul deșeurilor  / certificat 
de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. Intratest S.A. 

  

Perioada iunie 2014 

Calificarea / diploma obţinută Curs de perfecționare pentru ocupaţia de responsabil de mediu  / certificat de absolvire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

S.C. Intratest S.A. 

  

Aptitudini şi competenţe  

personale 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
A2 

Utilizator  
independent 

A2 
Utilizator  

independent 
A2 

Utilizator  
independent 

A1 
Utilizator  

elementar 
A1 

Utilizator  
elementar 

 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, capacitate de integrare în colectiv, coordonarea şi motivarea colaboratorilor,  
adaptabilitate 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Pachetul Office (Word, Excel, PowerPoint) 

Permis(e) de conducere Categoria B 

 


