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Română 

24.07.1967 

Masculin 

 

 

 

Martie 2020 – până în prezent 

CNTEE Transelectrica – Direcţia de investiţii, Expert eficientizare investiţii 

Realizarea şi urmărirea unor proiecte de investiţii( proiectare, execuţie, recepţie, 

PIF,funcţionarea pe perioada garanţiei) derulate la nivelul UTT Craiova, membru în 

echipele de proiect, care coordonează şi răspunde de realizarea unui proiect de 

investiţii derulat la nivel de executiv. 

 

ianuarie 2015 – martie 2020 

CNTEE Transelectrica – ST Craiova, Serviciul Investitii, Responsabil  proiect 

Coordonarea si raspunderea de realizarea si urmarirea unor proiecte de investitii 

derulate la nivelul sucursalei, membru in echipa de proiect, care coordoneaza si 

raspunde, impreuna cu directorul de program/proiect, de realizarea unui proiect de 

investitii la nivel de executiv. Urmarirea contractelor de achizitii servici de proiectare, 

achizitii dotari independente, executie lucrari. 

 

Iulie 2014 – decembrie 2014 

CNTEE Transelectrica – ST Craiova, Centru de exploatare Tr. Severin,  

Responsabil  proiect 

Coordonarea si raspunderea de realizarea si urmarirea unor proiecte de investitii 

derulate la nivelul Centrului de exploatare Dr. Tr. Severin. 

 

2007 - 2009 

SNP Petrom, Sectia comerciala Simian, Adjunct Sef sectie comerciala 

Depozitarea, gestionarea si comercializarea produselor petroliere.  

 

 

2000 - 2002 

Reprezentant AGA la SC FLAPS SA Strehaia 

Analizarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pe baza 

rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi de auditorul financiar; 

Aprobarea strategiei de dezvoltare a societatii şi a rapoartelor consiliului de 

administraţie cu privire la activitatea desfaşurată,etc. 
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1994 - 2007 

SNP Petrom, Sectia comerciala Strehaia, Sef sectie comerciala 

Depozitarea, gestionarea si comercializarea produselor petroliere, a incarcaturilor 

aragaz, producerea antigelului. 

 

1991 - 1994 

SNP Petrom, Schela petroliera Stoina, Inginer stagiar  

Forajul sondelor. 

 

 

 

1986 - 1991 

Institutul de petrol si gaze Ploiesti, profil Petrol, specializarea Forajul sondelor si 

exploatarea zacamintelor de petrol si gaze, Inginer, cursuri de zi. 

 

 

Mai 1999 

Ministerul de interne, Corpul pompierilor militari 

Certificat de competenta pentru indeplinirea atributiilor de indrumare, control si 

constatare a incalcarii legii, in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor. 

 

 

Noiembrie 2000 

Ministerul muncii si protectiei sociale, Institutul national de cercetare dezvoltare 

pentru protectia muncii, Atestat pentru a indeplinii functii in domeniul protectiei 

muncii conform legislatiei in vigoare. 

 

Aprilie 2006 

BusinesScope, Conştientizare a importantei sanatatii, securitatii, protectiei mediului 

si calitatii, HSEQ Awareness Training Program 

Certificat de participare. 

 

Ianuarie 2006 – iulie 2006 

Management Group, curs de limba engleza, nivel Beginners 

Writing: very good,  Speaking: good,  reading: very good. 

 

 

Martie 2011 

ANRGN, Instalator autorizat IIDA 2011 - 2014 

proiectarea instalaţiilor de utilizare precum şi coordonarea lucrărilor de execuţie şi 

exploatare aferente sistemelor de distribuţie şi instalaţiilor de utilizare a gazelor 

naturale. 
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Perioada 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 

 

         Competenţe şi aptitudini de                                                

utilizare a calculatorului 

 

Permis de conducere 

 

Informaţii suplimentare 

 

Noiembrie 2020 

Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de afaceri 

Diriginte de şantier lucrări de montaj dotări tehnologice industriale 

Domenii de activitate: Automatizări în procesele tehnologice, Producţia, transportul şi 

distribuţia energiei electrice, Producţia gazelor şi distribuirea combustibililor gazoşi, 

Furnizarea de abur şi aer condiţionat, Colectarea şi epurarea apelor, Colectarea şi 

tratarea deşeurilor, Activităţi de decontaminare, Activităţi de consultanţă şi 

management, Activităţi de testări şi analiză tehnică, Producţia de energie electrică 

pe echipamente şi instalaţii tehnologice industriale în afara SEN, Instalaţii şi 

echipamente tehnologice industriale de utilizare a gazelor combustibile, Depozitări. 

 

Spirit de echipă, comunicare interpersonală, abilitatea de a lucra atât în echipă cât şi 

independent, abilitatea de a respecta termenele și de a lucra sub presiune,rapiditate 

în soluţionarea problemelor, disponibilitatea la program prelungit, experienţă bună a 

managementului de proiect. 

 

Operare PC şi abilităţi de lucru cu aparatură diversificată, pachetul Office, accesare 

internet. 

 

Categoria B. 

 

Referinţe pot fi furnizate la cerere. 

 


