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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Vasile Dan 
Adresă Craiova, Judeţ Dolj, România 

 

Telefoane   
Faxuri  

Adrese E-mail dan.vasile@ceoltenia.ro  
  

Naţionalitate  română 
  

Data naşterii 17.12.1970 
  

  

Locul de muncă ocupat / 
Domeniul ocupaţional 

Director SE Craiova II 
Energetic 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

24 iulie 2013 - prezent 
 

Director SE Craiova II 
 

Managementul general al sucursalei 

SC Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Craiova II 
 

Producere de energie electrică şi termică 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

2000 – 24 iulie 2013 
 

Inginer dispecer şef tură pe centrală 
 

Conducere operativă a activităţii de producţie din termocentrala Craiova II 

SC Complexul Energetic Oltenia SA, Sucursala Electrocentrale Craiova, Uzina Craiova (CET Craiova II) 
 

Producere de energie electrică şi termică 
 
 

  1996 – 2000 

                        Funcţia sau postul ocupat Inginer 
Activităţi şi responsabilităţi principale Pregătire, contractare, urmărire reparaţii 

Numele şi adresa angajatorului SC Complexul Energetic Craiova 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Producere de energie electrică şi termică 

  

Perioada 1995 - 1996 
Funcţia sau postul ocupat inginer 

Activităţi şi responsabilităţi principale Centrul de prototipuri 
Numele şi adresa angajatorului Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice ICEMENERG Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetări şi modernizări energetice 
  

  

Educaţie şi formare  
 

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea /diploma obţinută Inginer / Diploma de licenţă 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Facultatea de Electromecanică, Universitatea din Craiova 
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Perioada  1996 
Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Curs de pregătire în domeniul asigurării calităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CFL  RENEL Bucureşti 

  
Perioada Septembrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Curs de programare şi organizare a lucrărilor de reparaţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CFL  RENEL Bucureşti 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
 

                                             Autoevaluare  
 

 
 

Înţelegere Vorbire  Scriere 
 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţii 

Discurs oral Exprimare scrisa 

rusă    Foarte Bine    Foarte Bine  Foarte Bine  Foarte Bine  Foarte Bine 
franceză    Foarte Bine    Foarte Bine  Foarte Bine  Foarte Bine  Foarte Bine 

sârbă   Bine    Bine         Bine   Bine  Bine 
engleză 

 

 Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător  Satisfăcător 
 

 

 
Competenţe şi abilităţi sociale 

 
Comunicare şi lucru în echipă – aptitudini şi abilităţi dobândite în urma activităţilor educative, profesionale 
şi extraprofesionale la care am participat activ. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric şi abilităţi manageriale – aptitudini şi abilităţi dobândite în cadrul activităţilor 
profesionale. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  O foarte bună cunoaştere a termocentralelor, a funcţionării economice a acestora şi a legislaţiei ANRE.  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator de nivel ridicat al tehnicii de calcul şi sistemelor informatice integrate, capacitate ridicată de 
intuiţie şi previziune a proceselor evaluate, adaptabilitate la condiţii deosebite de lucru, capacitate de 
lucru sub stres (Windows , Word,Excel si Internet ) 

 

  

  

  

Permis(e) de conducere Posesor permis de conducere categoria B 

  

  
 


